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Abstract 

That we have a great need to be encouraged is coated in a variety of motivational 

theories. Despite our awareness of this need, studies show that Swedish employees feel a lack 

of encouragement in the workplace. The purpose of this report is to examine the factors that 

affect our ability to give others encouragement. 

Empirical data were collected through questionnaires from 91 people in the 

workplace. Correlation between the experience of giving and receiving encouragement, self-

image, outlook on mankind and stress in the workplace are examined using a linear Multiple 

Regression Analysis. Correlation between the experience of giving and receiving 

encouragement is examined using Pearsons test of correlation. 

The results show that there is no significant correlation between the experience of 

giving and receiving encouragement, self-image, outlook on mankind and stress. But 

however, a significant correlation between the experience of giving encouragement and to 

receive encouragement in the workplace occured. 

The conclusion indicates that what mostly affects our ability to encourage others in 

the workplace is the extent to which one recieves encouraged in the workplace. 
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Sammanfattning 

 

Att vi har ett stort behov av att få uppmuntran är belagt av i ett flertal 

motivationsteorier. Trots vår medvetenhet om detta behov visar studier på att svenskar i 

arbetlivet känner brist av uppmuntran på arbetsplatsen. Syftet med denna rapport är att 

undersöka vilka faktorer som påverkar vår förmåga att ge andra uppmuntran. 

Empiriskt material har samlats in genom enkäter från 91 personer i arbetslivet. 

Samband mellan upplevelsen av att ge och få uppmuntran, självbild, människosyn och stress 

på arbetsplatsen undersöks med hjälp av en linjär Multipel Regressions Analys. Samband 

mellan upplevelsen av att ge och få uppmuntran undersöks i Pearsons korrealtionstest. 

Resultaten visar att det finns inga signifikanta samband mellan upplevelsen av att ge 

och få uppmuntran, självbild, människosyn och stress. Men däremot visade sig ett signifikant 

samband mellan upplevelsen av att ge uppmuntran och av att få uppmuntran på arbetsplatsen 

 Slutsatsen indikerar att det som mest påverkar vår förmåga att uppmuntra andra på 

arbetsplatsen är i vilken utsträckning man får uppmuntran på arbetsplatsen. 
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Introduktion 

 

Att känna sig uppmuntrad på sin arbetsplats genom att få uppskattning från kollegor 

och chef är idag erkänt som en viktig motivationsfaktor både i och utanför arbetet. Vi har alla 

ett behov av att bli sedda och socialt erkända vilket också stämmer överens med flera av de 

behovsteorier som finns. Trots alla teorier och kunskap om människans behov av uppmuntran 

är många svenska arbetstagare missnöjda vad gäller att få detta behov uppfyllt. 

För att bättre förstå våra behov behöver vi titta närmare på vilka teorier som ligger till 

grund för dagens forskning om motivation. 

 

Motivationsteorier 

En välkänd modell som handlar om motivation är Abraham Maslows behovstrappa 

(1968) bestående av 5 trappsteg. Det första trappsteget handlar om att få de grundläggande 

fysiska behoven tillgodosedda ex, mat, sömn etc. I nästa steg behöver vi få vårt 

trygghetsbehov uppfyllt, vilket innebär att vi inte känner oss hotade. I steg 3 handlar våra 

behov om att ha betydelsefulla relationer som ger oss kärlek. I steg 4 finns vårt 

själverkännandebehov, på engelska ”esteem needs”, som innebär att vi har ett behov av att 

känna oss respekterade av oss själva och andra. Till detta hör även att man känner sig 

uppskattad och får erkännande av andra. I det sista steget benämner Maslow 

självförverkligandebehovet som det högsta behov människan har. Vidare menar han att när ett 

behov är uppfyllt så fungerar nästa steg som motivationsfaktor.  

Motsvarigheten till Maslows benämning på själverkännandebehov återfinns även i 

Clayton Alderfers (1969) Med begreppet ”Growth needs” menar Alderfers vårt behov av att 

växa som personer, även i aktning och erkännande från andra människor. Abrahamsson och 

Aarum Andersen använder i sin bok ”Att beskriva och förstå Organisationer” (2005) en 

annan välanvänd teori nämligen Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori (1971) för att förklara 

nyttan av ”erkännande för väl utfört arbete” och understryker att erkännande är en faktor 

som är viktig för vår motivation och trivsel på arbetsplatsen. 

 

Definition av uppmuntran  



 5 

Bosse Angelöw (2002) använder sig av det övergripande begreppet socialt stöd och 

menar att det rymmer både positiv feedback och uppmuntran.  Innebörden av uppmuntran 

jämställs med begrepp som positiv feedback. 

I boken Work Psychology (2004:291) benämns uppmuntran som naturliga belöningar 

och avser bla att hälsa på ett vänligt sätt, ge ett informellt erkännande, inbjuda till 

lunch/kaffe, att bli tillfrågad om råd eller förslag, ge en klapp på axeln, ett leende, samt att ge 

någon verbalt eller icke-verbalt erkännande eller beröm. I detta sammanhang är uppmuntran 

på ett tydligt sätt kopplat till socialt stöd. 

I den här rapporten har begreppet upplevd uppmuntran delats upp i två kategorier, 

dels upplevelsen av hur ofta jag ger uppmuntran till  min chef och kollegor, dels upplevelsen 

av hur ofta jag får uppmuntran av chef och kollegor.  

Rapporten har inte för avsikt att beskriva faktisk uppmuntran då resurserna för en sådan typ 

av undersökning saknas.  

 

 

Effekter av uppmuntran  

I sin avhandling ”The work ability continuum” presenterar Per Lindberg (2006) 

forskning som stödjer teorier om att en uppmuntrande arbetsplats generellt leder till bättre 

hälsa.  Svensson & Wilhelmsson beskriver i boken Belöningssystem (1991) hur feedback, i 

form av erkännande, specifikt leder till bättre självkänsla. Baumeister och Larry´s forskning 

(1995) föreslår vidare att frånvaro av positiva konversationer på arbetsplatsen är 

sammankopplat med vår fysiska och psykiska ohälsa. Kommunikationsexperterna Adrian 

Gostick och Chester Elton menar dessutom att företag som uppmuntrar sina anställda är tre 

gånger så lönsamma som de företag som inte tillämpar uppmuntran.  (Gostick, Elton, 2010).  

 

 

Människosyn påverkar vår förmåga att uppmuntra 

Studier har även gjorts på vilka strategier som ger mest effekt på förändrat beteende.  

I en ny studie gjord 2012 på ett koreanskt företag ( Song, Kolb, Lee, Kim. 2012) undersöktes 

hur transformativt ledarskap korrelerade till arbetares engagemang och välmående. Begreppet 

transformativt ledarskap utformades av Bernard M. Bass (1985) och grundar sig på att man 

har en positiv syn på medarbetarna och jobbar i nära relationer med team-work. En viktig del 

i transformativt ledarskap är att skapa en arbetsmiljö där man stöttar och uppmuntrar 

medarbetarna. Motsatsen är transaktionellt ledarskap som använder sig av straff och belöning 
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för att motivera sin medarbetare (Bass, 1985). I undersökningen gick man ut till ”vanliga 

arbetare” med en enkät som bestod av 39 frågor som mätte huruvida deras ledare var 

transformativa, arbetarnas engagemang i arbetet, samt om organisationen inspirerade till 

lärande. Resultatet från deltagarna visade att transformativt ledarskap har starkt positivt 

samband med arbetstagarnas engagemang och lärande. Ju mer transformativt ledarskapet var 

desto mer engagerade och motiverade till att lära sig blev arbetstagarna. Kritik mot studier 

som är gjorda i kollektivistiska samhällen som ex Korea, är att svaren från deltagarna kan 

påverkas av det kollektivistiska synsättet på sig själv och den organisation man arbetar för 

(Song, Kolb, Lee, Kim, 2012). 

Dock visar andra studier gjorda i västvärlden att uppmuntran och feedback kan räcka 

för att få medarbetare motiverade. I en omfattande studie (Saari, Näsänen, 1989) kartlade 

man alla tidigare studier på motivation genom positiv feedback på arbetsplatsen. De 

sammanlagda resultaten från de tidigare studierna visade att positiv feedback ledde 

konsekvent till förändrat beteende hos arbetarna. 

Att ledarens människosyn spelar roll för lönsamhet finns även belagt i en svensk 

studie (Rubenowitz, 2004). Där undersöktes 29 svenska industriföretag och resultaten visade 

att högteknologiska maskiner inte var den viktigaste faktorn för att uppnå lönsamhet. Det 

viktigaste var att arbetarna kände att de fick förtroende och att deras kompetens kom till 

nytta, då blev de motiverade och insatsen blev mer lönsam. Detta förhållande kan bara skapas 

om ledaren har en positiv människosyn (Rubenowitz, 2004). 

 

 

 

Teori X och Y  

Det tidigare omnämnda begreppen transformativt och transaktionellt ledarskap kan 

jämföras med Douglas Mcgregors teori om X och Y. McGregors test av människosyn X eller 

Y skapades för att se vilken ledarskapstyp som är mest effektiv.  

 I sin bok The Human side of enterprise (1960) förklarar McGregor att alla människor går 

runt med antaganden om hur andra människor är och dessa antaganden kan delas upp i två 

grupper, X och Y. Teorin bygger på Maslows Behovstrappa där människosyn X står för de 

lägre stegen dvs fysiska behov och trygghetsbehov. Det innebär att en person med 

människosyn X antar att om alla människor får sina basbehov uppfyllda är det tillräckligt för 

att motivera dem till att arbeta. I människosyn Y gör man antaganden om att de högre stegen i 

Maslows behovstrappa, behov av kärlek, självhävdelse och självförverkligande, är 
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motivationsfrämjande. Men de kan bara vara en drivande kraft när de primära behoven är 

uppfyllda, först då blir de högre stegen motiverande. McGregor fokuserar på hur dessa olika 

sätt att se på människan ter sig i chefskap.  

 

 

Självbild  

Ett begrepp som är intressant i samband med uppmuntran är självbild. Många 

psykologer har länge varit överens om individens behov av en sammanhängande självbild, 

eller sk identitet. Det är den bild man har av sig själv, vad man vill och vad man tycker. En av 

föregångarna inom området är Carl Rogers (1959) som myntade begreppen realsjälv och 

idealsjälv. Realsjälvet står för den bild jag har av mig själv nu, och idealsjälvet är den bild av 

mig själv jag drömmer om att vara.  

Neurologen Damasio, (1999)  påpekar att hjärnan registrerar minsta lilla signal från 

vår kropp eller psyke och ger oss en bild av vilka vi är. Damasio kallar detta kärn-självet. För 

att få en sammanhängande bild av oss själva har vi dessutom vårt minne som ger oss en 

historia och är identitetsskapande. Detta kallar han för det självbiografiska-självet. Genom 

självet kan vi reflektera över vårt handlande, tänka, minnas, genomföra beslut, väva samman 

olika upplevelser till en enhetlig bild, se på sig själv som avskild från andra. Självbilden 

skapas under vår uppväxt och påverkas av de viktigaste personerna i våra liv under den tiden. 

Dessa bilder påverkar senare i livet våra handlingsmönster och hur vi uppfattar omvärlden. 

 Självbild hör ihop med självkänsla som handlar om vilken känsla vi har inför oss 

själva. För att uppnå en sund självutveckling behövs element av bekräftelse från andra och 

detta behov fortsätter hela livet (Cullberg, 2012). 

Ett bra exempel på detta är Hawthornstudierna (Mayo, 1933) där man till en början 

skulle undersöka om belysningen i arbetslokalen påverkade arbetarnas effektivitet. 

Effektiviteten gick som väntat uppåt när belysningen höjdes, men till allas förvåning gick den 

även upp när belysningen sänktes. För att förstå detta genomfördes ännu ett experiment där 

man valde ut ett antal kvinnor för att se hur de arbetade. De fick ett eget rum och under åren 

som de studerades ökade de konstant sin effektivitet. Resultaten från Hawthornstudierna 

tolkades som att när människor blir uppmärksammade, om det så må vara i ett experiment, så 

blir hon motiverad och styrkt i sin självkänsla.  

Även andra forskare som Angelöw, (2002) och Algera (1990) menar att uppmuntran och 

feedback kan höja arbetstagarens självbild och ge högre arbetstillfredsställelse. 
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Hur påverkar en dålig självbild beteendet på en arbetsplats? En individ med dålig 

självbild kan känna sig hotad på en arbetsplats och detta kan visa sig på olika sätt 

(Wenneberg, Wenneberg, 1995). En dålig självbild kan ge upphov till att man blir känslig för 

kritik, och därefter kritiserar sig själv desto mer. Man kan ha ett stort behov av beröm men 

kan inte ta till sig berömmet, har en kritisk attityd till omgivningen och vill hitta skäl till att 

fördöma dem. Vidare menar Wennberg & Wennberg (1995) att en person med dålig självbild 

kan vilja trycka ned sin omgivning, vilket är motsatsen till att uppmuntra den. Personer med 

dålig självbild tenderar att ställa höga krav på sig och när man sedan inte lyckas leva upp till 

förväntningarna misslyckas man och bekräftar på så sätt den dåliga självbilden man har 

(Angelöw, 2002) Vi människor tenderar även att dels söka och dels minnas sådant som 

bekräftar våra fördomar eller vår befintliga inställning. Har man en negativ självbild kommer 

man att ta in information som bekräftar den negativa självbilden. Detta beteende kan leda till 

att man missar beröm och uppmuntran från chef och kollegor, eller har svårt att ta åt sig den. 

En dålig självbild kan även leda till att man förstora obehagliga upplevelser som i sin tur 

leder till stress (Angelöw, 2002).  

 

Stress  

Det har genom tiderna presenterats ett antal definitioner på stress. En allmänn 

definition av stress är att det är en ”process som utlöses när upplevda krav överstiger den 

upplevda förmågan att klara av kraven” (Hwang, Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2007:488).  

Walter, B. Canon (1929) förklarar stress med begreppet ”fight or flight” reaktion. Han 

menar att när människor upplever ett hot resulterar detta i att antingen stanna och slåss, eller 

försvinna. Hot på en arbetsplats kan vara konflikter, relationer, att inte klara av vissa 

uppgifter. Ju sämre självbild, desto oftare känner individen sig hotad. Vad vi upplever som 

hotande för vår självbild är givetvis individuellt, men i ett arbetsklimat där resurserna är få, så 

kan andras framgång tolkas som ett hot (Tesser, 1988).  

 På en stressad arbetsplats blir konsekvenserna att man är irriterad på sina 

medarbetare, man får sänkt självkänsla, tappar intresset för andra människor (Arnold, 

Sylvester, Patterson, 2005).  

 

Relationer  

Ett begrepp inom socialpsykologin är social inlärning vilket betyder att man kopierar 

beteenden från sin omgivning (Arnold, J. 2005). Tidiga behaviorister som Bandura (1977) 

och Skinner (1971), menade att de beteenden som omgivningen uppmuntrar till formar 
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människans beteende. På en arbetsplats skulle detta innebära att får man uppmuntran så blir 

sannolikheten större att man i sin tur uppmuntrar andra.  

Att vi agerar utifrån hur vi behandlas av omvärlden märkte den danska 

socialpsykologen Rolf Kuschel (1977) i det bellonesiska experimentet. Kuschel bodde hos 

öborna och en dag när han kom hem från en expedition möttes han av gråtande öbor. Deras 

häftiga gråt gjorde att även Kuschel föll i tårar utan att egentligen veta varför. Gråten fortsatte 

under dagen, och till slut kom det fram att öborna grät för att Kuschels kung hemma i 

Danmark hade dött. De ville visa sin medkänsla för Kuschel, som försökte förklara att i 

Danmark känner man kungen på avstånd men inte personligen. Det som hände Kuschel 

utrrycker Johan Asplund (1987) som social responsivitet. Med det menar Asplund att man 

gensvarar på omgivningens beteende för att uppnå ett samspel, dvs ”vad den ena personen 

gör är ett gensvar på vad den andra personen nyss gjort” och människan har en allmän 

benägenhet att gensvara på stimuli (Asplund, 1987).  

När det gäller människors samspel inom en grupp, ex i ett arbetslag, styrs beteendet 

av vilka normer som finns i gruppen (Aronsson, E. Wilson, T, D. Akert, M. R. 2007).  

Alvesson (2009) talar även om begreppet ”organisationskultur” vilket styr medarbetarnas 

beteende på en arbetsplats. Edgar H Sheins definition av kultur är ”De grundläggande 

antaganden och uppfattningar som delas av alla medlemmar i organisationen”. De som i sin 

tur påverkar organisationskulturen är de personer som har starkast inflytande över 

organisationen (Bjerkeseth, 1990), vanligtvis ledarskapet.  

 

Sammanfattning av introduktionen 

Flera teorier stöder vårt behov av uppmuntran och att detta kan ha positiva effekter i 

arbetslivet och även på individen. Tidigare forskning föreslår att de faktorer som påverkar vår 

förmåga att uppmuntra andra är; vilken människosyn vi har, vilken kultur ledarskapet skapar, 

vilken självbild vi har, hur stressade vi är, och hur omgivningen bemöter oss.  

 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som inom tidigare forskning visat 

sig väsentliga för förmågan att uppmuntra andra på arbetsplatsen. Men denna 

forskningsbakgrund mynnar denna rapport ut i följande frågeställning: Finns det ett samband 

mellan upplevd uppmuntran på arbetsplatsen, självbild, människosyn och stress? 
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Hypoteserna till denna problemformulering är följande: 

1. Det finns samband mellan givande av uppmuntran, självbild, människosyn, och stress.  

2. Det finns samband mellan upplevelser av att få uppmuntran, självbild och 

människosyn, och stress.  

3.  Det finns ett samband mellan att ge uppmuntran och att få uppmuntran 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Totalt 234 personer ombads att delta i enkätundersökningen, av dessa svarade 91 st ja 

(kvinnor = 20 (22 %) , män = 71 (78 %). Deltagare i studien var anställda i tre olika 

organisationer i södra sverige. Organisationerna utgörs av två större industriföretag (de två 

avdelningar som ingår i studien omfattas av ca 100 anställda vardera) och en kommun. Från 

industriföretagen (n = 79, varav 16 chefer på hög o mellannivå och 63 anställda utan 

chefsposition) och från kommunen ( n = 12, varav 12  chefer på hög o mellannivå och 0 

anställda utan chefsposition deltog).  

 

 

Material  

En enkät bestående av 39 frågor konstruerades. Fråga 1-4 gällde vilket kön man 

tillhörde, vilken utbildning, om man hade ledningsansvar samt vilket företag man arbetade 

för. 

Upplevelse av Uppmuntran 

De egenkonstruerade frågorna 5-12 handlade om upplevelse av uppmuntran, där fråga 

5 handlade om hur ofta man upplevde uppmuntran från chefen och fråga 6 om hur ofta man 

upplevde uppmuntran från kollegor. Svarsalternativen var: alltid, ofta, ibland, sällan och 

aldrig.  Fråga 7-8, handlade om hur ofta man upplevde sig ge uppmuntran till kollegor resp. 

chef. Svarsalternativen var: alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig. Fråga 9-12 handlade om hur 

viktigt man tyckte att uppmuntran var, här var svarsalternativen, mycket viktigt, ganska 

viktigt, ganska oviktigt, oviktigt.  
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Rosenbergs test  

Därefter följde användes Rosenbergs test (Rosenberg, M. 1965) bestående av 10 

frågor för att mäta självkänsla. Exempel på ett påstående är ”Ibland känner jag mig värdelös”. 

Svarsalternativen för de 10 frågorna var uppbyggda enligt Rensis Likerts ´skala (1932) på 4 

svarsalternativ. Flera svarsalternativ ger svaren mer nyans än om de bara innehållit svar som 

”ja” eller ”nej” (Heiman 2002:107-110). Svarsalternativen var följande: instämmer helt, 

instämmer, tar avstånd, tar avstånd helt. Högt värde stod för bra självbild, och lågt värde för 

sämre självbild.  Frågorna 1,2,4,6,7 i Rosenbergs test kodades om, ex fråga 1: ”Jag tycker att 

jag är en person med visst värde, i alla fall lika bra som de flesta andra”, som hade 

svarsalternativen 1.instämmer helt, 2. Instämmer, 3 tar avstånd, 4 tar avstånd helt, kodades 

om till: instämmer helt=4 p, instämmer= 3 p, tar avstånd=2 p, tar avstånd helt= 1 p.  

Rosenbergs test (Rosenberg self-esteem scale, RSES), utvecklades av sociologen 

Morris Rosenberg (1965), för att kunna mäta vuxnas egenvärde och självrespekt. Testet mäter 

självkänsla genom att fråga respondenderna om deras känslor inför sig själva.Det första 

testen användes på ca 5000 ungdomar på olika scolor I New York. Testet har använts I flera 

olika länder och är översatt till flera olika språk. Det anses vara reliabelt och ha en hög 

validitet.  

Kritiken mot detta instrument är att det kan ge upphov till socialt önskvärda svar 

(Blascovich, Tomaka,1993). Rosenbergs test hade i denna rapport en Cronbachs alpha på 

0,84. 

 

 

Testet Teori X och Y 

Efter Rosenbergs test följde McGregors test för människosyn X eller Y. 

Frågeformuläret om Teori X eller Y består av 15 st påståenden som avses mäta vilken typ av 

människosyn man har. Exempel på ett påstående som exemplifierar människosyn X är 

”Genomsnittsmänniskan föredrar att bli ledd och undvika ansvar”. Därefter gavs 4 

svarsalternativ enligt Likerts skala och var följande; Instämmer helt, Instämmer, Tar avstånd 

och Tar avstånd helt.  Exempel på ett påstående som exemplifierar människosyn Y är ”De 

flesta människor värdesätter att bli anförtrodda viktigare och mer självständiga uppgifter, 

även om det innebär mer ansträngning för dem”. Även detta test anses vara reliabelt och ha 

hög validitet, dock hade McGregors test i denna rapport en Cronbachs alpha på 0,60. 
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Stress-test 

För att mäta stress konstruerades två påstående som löd ”Såhär ofta känner jag mig stressad 

på arbetet” samt ”Såhär ofta känner jag mig stressad på min fritid”. Svarsalternativen var 

”1=ofta. 2= ibland, 3=sällan, 4=aldrig”.  

 

Etiska aspekter 

 Enkäten försågs med att försättsblad som informerade deltagarna om deras 

anonymitet och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Även organisationerna 

benämns med anonyma namn som ”Privat 1” ”Privat 2” och ”Kommun” för att garantera 

anonymiteten. 

 

Procedur           

            

 På grund av den begränsade tid för en G3-uppsats gjordes ett bekvämlighetsurval. Tre 

större organisationer kontaktades, två privata och en offentlig. Första kontakten togs via mail 

där undersökningen presenterades med förfrågan om att delta i undersökningen, detta följdes 

upp av telefonsamtal vid två organisationer.  Möjligheten att komma ut till arbetsplatserna 

diskuterades med personalchefer på respektive organisation. P.g.a. att personal med 

ledarpositioner fanns utspridda på olika kontor och orter beslutades att dela ut enkäten via 

mail till personal med ledaransvar samt att dela ut en fysisk enkät till de som arbetade ihop på 

industrierna. Utdelningen till industriarbetarna gjordes av personalansvarig på respektive 

organisation. Det tog ca 3 veckor från att första kontakten togs tills data var insamlat.  

Efter data samlats in analyserades svaren och hypoteserna testades. Hypotes 1 och 

Hypotes 2 testades med multipel regressionsanalys, med linjärt samband. Prediktorerna för 

Hypotes 1 var; självkänsla, människosyn, stress på arbetet och kriterivariabeln var givande av 

uppmuntran. Prediktorerna för Hypotes 2 var självkänsla, människosyn och stress på arbetet 

och kriterievariabeln var upplevd uppmuntran. Hypotes 3 testades med pearsons´ 

korrelationstest där variablerna bestod av fråga 6 ”Hur ofta känner du att du får uppmuntran 

från din arbetsinsats från dina kollegor?” och fråga 8 ”Hur ofta tycker du att du uppmuntrar 

dina kollegor för deras arbetsinsats?” 
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Resultat 

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan utgivande av uppmuntran, självbild, människosyn och 

stress.  

För att undersöka sambandet mellan utgivande av uppmuntran, självbild, 

människosyn och stress gjordes en Multipel regressionsanalys, där kriterievariabeln var 

givande av uppmuntran och prediktorerna, människosyn, självbild och stress på arbetet. Inget 

signifikant samband återfanns. Modellen fick följande värde: F= 1,229 och p = 0,304. I 

tabellen nedan visas prediktorvariablerna som testades, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter, samt 

signifikansvärdet för samtliga variabler som ingick i prövningen av hypotes 1.  

Variabler    B  SE B  β  p 

Människosyn    0,084  0,171  0,052  0,624  

Självkänsla    0,033  0,116  0,031  0,775 

Stress på arbetet   -0,121  0,067  -0,190  0,072 

 

I hypotes 1 stämmer H0, som säger att det inte finns några samband, dock finns en svag 

tendens till prediktion gällande Stress (p = 0,072). 

 

 

Hypotes 2: Det finns samband mellan upplevd uppmuntran, självbild och människosyn, och 

stress på arbetet.  

 

För att undersöka sambandet mellan utgivande av uppmuntran, självbild, 

människosyn och stress på arbetet gjordes även här en Multipel regressionsanalys, där 

kriterievariabeln var upplevelse av uppmuntran. Inget signifikant samband återfanns. 

Modellen fick följande värde: F= 1,199 och p = 0,315. I Tabell 3 visas prediktorvariablerna 

som testades.  
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Tabell 2. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter, samt 

signifikansvärdet för samtliga variabler som ingick i prövningen av hypotes 2. 

Variabler    B  SE B  β  p 

Människosyn    -0,074  0,238  -0,033  0,755  

Självkänsla    -0,132  0,162  -0,087  0,415 

Stress     -0,138  0,093  -0,155  0,140 

 

 

 

Hypotes 3. Det finns ett samband mellan att ge uppmuntran och att få uppmuntran 

 

För att undersöka sambandet mellan utgivande av uppmuntran och upplevelse av 

uppmuntran användes Pearsons´ korrelations-test. Resultatet visade en positiv korrelation 

mellan utgivande av uppmuntran och upplevelsen av uppmuntran och visas med följande 

värde: r = 0,337 (r2 = 11,3), N = 96, p < .001, two-tailed). Modellen förklarar dock så lite 

som 11,3 % av variationen, vilket enligt Cohen (1992) är nästan en stor effektstorlek. 

Sambandet innebär att ju mer uppmuntran man upplever sig få desto mer stiger sannolikheten 

att man uppmuntrar andra, i vårt fall, sina kollegor.  

I Diagram 1 visas fördelningen av medelvärdena av faktorerna upplevd uppmuntran, 

givande av uppmuntran, självkänsla, människosyn, och stress på arbetsplatsen. För Privat 1 

var medelvärdet för upplevd uppmuntran 3,33, givande av uppmuntran 3,71, självkänsla 3,29, 

människosyn 2,72 och stress på arbetsplatsen 2,26. För Offentlig var medelvärdet för upplevd 

uppmuntran 3,65, givande av uppmuntran, 3,97, självkänsla 3,22, människosyn 2,85 och 

stress på arbetsplatsen 1,75. För Privat 2 var medelvärdet för upplevd uppmuntran 3,40, 

givande av uppmuntran 3,69, självkänsla 3,17, människosyn 2,75 och stress på arbetsplatsen 

2,13. 

 

 

 

 

 



 15 

Diagram 1. Medelvärdet för variablerna upplevd uppmuntran, givande av  
uppmuntran, självkänsla, människosyn och stress på arbetsplatsen i 3 
organisationer. 

 
 
 
 
Diskussion 

Resultaten i denna studie indikerar att den främsta faktorn av faktorerna människosyn, 

självkänsla, stress och upplevd uppmuntran, som påverkar huruvida vi ger andra uppmuntran 

är hur mycket uppmuntran andra ger oss.  Även om stress på arbetet inte visade på några 

signifikanta resultat finns det en svag antydan om att stress har en inverkan på vår förmåga 

att uppmuntra våra arbetskamrater (se Tabell 1), ett sådant svagt samband kan dock inte 

användas som grund för att dra några slutsatser.   

Tidigare forskning visar att nivån av uppmuntran på arbetsplatsen påverkas av 

människosyn och självbild vilket gör att man kan förvänta sig samband mellan utgivande av 

och upplevd uppmuntran, människosyn, och självbild.  En arbetsplats som lider brist på 

uppmuntran skulle enligt föreslagna teorier bero på ett ledarskap med övervägande X-

människosyn på personal (Song, Kolb, Lee, 2012), en dålig självbild skulle påverka i vilken 

mån jag kan ta till mig och ge ut uppmuntran (Wennberg, Wenneberg, 1995). Kopplat till 
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resultaten till denna studie skulle det innebära att personer med låg självkänsla bedömer sig 

få lite uppmuntran för att de i själva verket selekterar intryck som stämmer överens med 

deras dåliga självbild. Den sista prediktorn stress skulle göra att en individ inte ”hinner” att se 

och bekräfta omgivningen, eller att stressen gör att en individ blir irriterad på medarbetarna 

(Albrecht 1979) snarare än att uppmuntra dem. Dock visade sig sambandet mellan att ge och 

ta emot uppmuntran vara signifikant. Detta innebär att ju mer uppmuntran man får ta emot 

desto mer tenderar vi att uppmuntra andra vilket stämmer överens med teorierna om social 

inlärning. 

Att resultaten i hypotes 1 och 2 i denna studie inte bekräftar tidigare studier kan bero 

på flera faktorer som försvagar tillförlitligheten av resultaten. 

1. Bortfall. Felfaktorn i den låga svarsfrekvensen på ca 40% innebär att 

undersökningen är gjord på en minoritet. Även om deltagarantalet i rapporten gav 

medium power, som är godkänt enligt Cohen (1992), gör bortfallet att resultaten 

inte blir reliabla. Det var även problem med att dela ut enkäter på arbetsplatserna 

då kontoren var utspridda och tjänstemännens tillgänglighet var väldigt olika. I 

samband med detta bestämdes att även göra enkäten via mail och distribuera den 

via nätet. Detta i sin tur visade sig vara ett stort problem då deltagarna hade svårt 

att fylla i enkäten pga av tekniska svårigheter som ledde till de mesta av 

bortfallen. Det är även värt att nämna svagheten i att distribuera enkäten via två 

kanaler. Detta är en felfaktor som möjligen kan påverka svaren beroende på 

huruvida deltagarna fått enkäten i ett mail eller av en personalchef. 

2. Homogenitet. Eftersom deltagarna inte utgjordes av en homogen grupp blir inte 

resultaten representativa för allmänheten (Heiman,2002).  Könsskillnader är alltid 

en viktig aspekt och för att få representativa svar behövs lika fördelning. Denna 

rapport var övervägande delen män. Kvinnor dominerar i den offentliga sektorn, 

och män dominerar inom den privata. Arbetsuppgifterna är olika och även det 

psykologiska arbetsinnehållet. Dessa olikheter, samt ojämn fördelning, kan leda 

till att resultaten i en analys blir svårtolkade (Hwang, Lundberg, Rönnberg 2007), 

vilket kan vara en av anledningarna till resultaten i denna rapport.  

3. Val av instrument. Att mäta uppmuntran med ett fåtal frågor ger inte ett 

tillförlitligt resultat. Sannolikheten att folk vill se sig som uppmuntrande 

arbetskamrater gör att de ger svar som är i enlighet med denna bild. Det faktiska 

läget är svårt att undersöka och kan kräva andra metoder för att undersöka. 

Kritiken mot alla typer av enkäter är att man riskerar att få svar som är socialt 
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önskvärda (Blascovich, Tomaka 1993). Om det exempelvis inte är socialt 

accepterat att utrycka ett påstående som att ”jag känner mig värdelös” så kommer 

svaren att styras efter denna norm. Viktigt att även notera är att McGregors test 

för X och Y inte nådde till det kritiska värdet för Cronbachs´alfa. Därför är även 

resultatet av detta instrument tveksamt. 

4. Val av metod. För att besvara hypotesen valdes MRA-modell men man skulle 

även kunna tänka sig att använda en Anova, där man jämförde två grupper, ex de 

med människosyn X och Y, och därefter titta på deras förmåga att uppmuntra sina 

kollegor, alternativt jämföra de med högt eller lågt självförtroende. Men för att 

använda sig av en Anova-modell krävs fler deltagare i varje grupp (Cohen, 1992). 

  

Skrivandet av denna rapport har gett mig stor insikt i betydelsen av att en undersökning 

uppfyller vetenskapliga kriterier. Denna insikt är ett nog så betydande resultat.  
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