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Positiv affekt kan predicera anställdas arbetsprestationer 

 

Jenny Grundström 

 

 

Det har ofta antagits att en anställd är lycklig därför att han eller hon är 

framgångsrik. Det finns dock studier som stödjer den alternativa hypotesen, 

nämligen att lycka är en anledning till varför vissa anställda är mer 

framgångsrika än andra. Denna studie syftar till att undersöka huruvida 

lyckliga anställda är mer produktiva och framgångsrika än mindre lyckliga 

anställda. Det genom att undersöka om personligt disponerad positiv affekt 

(TPA) kan predicera arbetsprestationer. Deltagarna var 98 anställda, varav 

60 kvinnor, som rekryterats från sex organisationer. Resultaten gav stöd åt 

undersökningens samtliga hypoteser och kan därmed indikera att anställda 

med högre TPA presterar bättre, har högre lön och mer socialt stöd från 

arbetskamrater och chefer. Detta betyder att TPA kan leda till gynnsamma 

resultat för såväl den anställda som för organisationen och att lyckliga 

anställda kan antas vara mer produktiva och framgångsrika än sina mindre 

lyckliga arbetskamrater. 

 

               Keywords: trait positive affect (TPA), employee success, happiness 

 

Inledning 

 
Är lyckliga anställda mer produktiva än olyckliga anställda? Att besvara denna fråga var 

denna studies övergripande syfte. Detta gjordes i huvudsak genom att utforska huruvida 

positiv affekt kan tänkas predicera vissa typer av arbetsprestationer vilka är gynnsamma 

främst för de anställda men också för organisationen. Intresset i frågan har funnits i mer än 60 

år och trots att relationen mellan affekt och arbetsprestation är en av de mest studerade inom 

organisationspsykologin är fynden fortfarande ofullständiga. Ordet lycka (”happiness”) har av 

de flesta akademiska psykologer undvikits i deras professionella liv. I stället har de ofta 

använt termer så som affekt eller välmående. Generellt sett är lyckliga anställda mer 

produktiva och mer produktiva anställda också mer lyckliga. I korthet kan affekt och 

prestation sägas vara ömsesidigt stärkande (Côte´, 1999; Fisher & Noble, 2004; Warr, 2007). 

Enligt Warr (2007) refererar arbete vanligen till betald anställning, varför termen anställda 

kommer att användas i detta arbete i stället för arbetare oavsett vilken term som används i de 

ursprungliga källorna.  

I forskning föreslås generellt att en bipolär välmåendedimension konsistent predicerar 

arbetsprestation medan försök att predicera arbetsprestation från mätningar av positiv och 

negativ affekt anmärkningsvärt nog inte frambringat några resultat (Cropanzano, Weiss, Hale, 

& Reb, 2003; Wright & Cropanzano, 2000). Exempelvis testade Fisher och Noble (2004) 

hypoteser (inom personen) om realtidskorrelationer mellan tillfällig prestation och känslor 

under arbete. Bland annat undersökte de positiva och negativa emotioners effekt på prestation 

och de fann att denna relation var mycket liten. Däremot fann de att uppfattad prestation 

svarade för unik varians i emotioner. Vidare fann Fisher (2003) genom tre stickprov att 92% 

av individerna höll med om påståendet att ”en lycklig anställd troligtvis är en produktiv 

anställd”. Hon visade i en inom-personstudie, att denna tro om människor generellt sett är 

grundad i personlig upplevelse. Hon fann att individers välmående, i termer av humör (från 

negativ till positiv), systematiskt samvarierade med deras självuppskattning av 

uppgiftsprestation. Med inom-persons- och genom-tids- korrelationer av .41 mellan prestation 
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och tillfälligt humör och .57 mellan prestation och tillfredställelse med tillfällig uppgift. 

Därmed känner sig individer mer tillfredställda än vanligt när de tror att de presterar bättre än 

de vanligen gör. Om en person av misstag generaliserar från sina egna personliga upplevelser 

av ett positivt samband mellan tillfredställelse och prestation till nivå av att innefatta alla, så 

menar Fisher att denna relation kan vara grunden för den starka tro folk i allmänhet har att 

tillfredställda anställda presterar bättre (Fisher, 2003). Enligt Boeham och Lyobomirsky 

(2008) har tidigare forskning demonstrerat en relation mellan lycka och framgång på 

arbetsplatsen. Exempelvis tjänar lyckliga människor mer pengar, utför överlägsnare 

framträdanden och utför mer hjälpsamma handlingar i jämförelse med sina mindre lyckliga 

arbetskamrater. Boeham och Lyubomirsky menar i enlighet med Lyubomisky, King och 

Diener (2005) att forskare ofta antagit att en anställd är glad och tillfredställd därför att han 

eller hon är framgångsrik. Boeham och Lyubomirsky (2008) gör i sin artikel en översikt över 

studier som stödjer den alternativa hypotesen. Nämligen att lycka är en anledning till varför 

vissa anställda är mer framgångsrika än andra. Med lycka menar de frekventa upplevelser av 

positiva känslor över tid. De överväger indikatorer från undersökningar med tvärsnittlig-, 

longitudinell- och experimentell- design, som relaterar lycka till olika arbetsresultat. 

Tillsammans föreslår indikatorerna att lycka inte endast korrelerar med framgång på 

arbetsplatsen utan också ofta predicerar framgång och att införande av positiv affekt leder till 

förbättrade resultat på arbetsplatsen. 

Lycka kan enligt Warr (2007) anta olika former och med tanke på beteendemässiga 

konsekvenser av lycka anser han det viktigt att fråga om särskilda former snarare än att anta 

att konsekvenser av en typ av lycka är desamma som konsekvenserna av andra typer av lycka. 

En rad forskare på området menar att det finns en vidsträckt litteratur över relationen mellan 

arbetstillfredställelse (”job satisfaction”) och arbetsprestation och att fruktbärande arbeten 

använder arbetstillfredställelse som ställföreträdare till affekt. Många anser också att för 

mycket tid ägnats åt att definiera och undersöka arbetstillfredställelse medan inte tillräckligt 

med tid ägnats åt att undersöka bredare implikationer av känslor på arbetsplatsen, samt att mer 

konceptuellt tänkande och undersökning behövs på detta område. (Côte´1999; Staw, Sutton, 

& Pelled, 1994; Warr, 2007; Weiss, Nicholas, & Daus, 1999). Enligt Côte´(1999) föreslås i 

litteratur på området att affekt är en starkare prediktor för arbetsprestation än vad 

arbetstillfredställelse är. Arbetstillfredställelse definieras traditionellt som en attityd hos en 

anställd gällande olika aspekter av arbete och attityder har både affektiva och kognitiva 

komponenter, varför arbetstillfredsställelse kanske inte representerar den bästa prediktorn för 

prestation. Ett fokus på affekt , definierat som graden av vilka känslor så som glädje, ilska och 

sorg är upplevda, skulle kunna ge mer kraftfulla prediktiva modeller av prestation därför att 

affektiva tillstånd har en direkt effekt på hur människor agerar (Côte 1999). Warr (2007) 

menar att affektiva indikatorer generellt sett är nära associerat till beteende, därför att affekt är 

centralt till de motiv och viljor som genererar aktivitet medan kognition i sig själv inte har 

någon motiverande egenskap. Enligt Côte (1999) har betydande forskning på senare tid börjat 

sträcka sig till att undersöka influensen av affektiva tillstånd på kognitiva och motiverande 

processer som har konsekvenser för arbetsprestation. Enligt dessa social-kognitiva teorier 

tillhandahåller affektiva tillstånd information om den omedelbara psykologiska situationen 

och har därför konsekvenser för kognition och beteende.  

Weiss et al. (1999) anser att det finns en stor mängd litteratur på tro (”belief”) 

komponenterna av arbetstillfredställelse medan det historiskt sett har saknats ett konceptuellt 

arbete inom vilket effekten av affektiva upplevelser kunnat inräknas. Resultaten av deras 

studie demonstrerar vikten, sannolikheten och fruktbarheten av affekt som ett arbetsfenomen i 

dess egna rätt och som något föreledande arbetstillfredställelse. De anser att vidare 

undersökning behövs av bland annat effekter av affekt på prestation (Weiss et al. 1999). Staw 

et al. (1994) anser i enlighet med detta att det nu är mer klarlagt att forskning fördelaktigt kan 
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undersöka hur känslor influerar ett vidare spektrum av personliga och organisationella resultat 

i stället för den vanliga processen att korrelera arbetstillfredställelse med frånvaro, 

omorganisering och prestation. Vidare anser Lyubomisky et al. (2005) att positiv affekt, i 

generell mening, ofta funnits utgöra ett resultat av prestationer, medan de potentiella 

fördelarna av positiv affekt i sig självt, i stor utsträckning kvarstått som otestat. Detta 

motiverar till vidare undersökning av huruvida positiv affekt kan tänkas predicera 

arbetsprestation.  

 

 

Positiv affekt (PA) som konstruktion 

 
Affekt är i generella drag ett tillstånd av känsla (”feeling”), vanligen beskriven i termer av 

emotioner (”emotions”) så som glad, lycklig och entusiastisk. Forskare har debatterat kring 

vilka faktorer som närmast fångar dimensionaliteten av affekt och två strukturer har vuxit 

fram. Den första strukturen organiserar affektiva tillstånd runt två breda bipolära 

konstruktioner. Dessa är kända vid olika namn så som exempel ”hedonic ton” och ”affect 

intensity” eller ”pleasentness- unpleasentness” och ”arousal”. ”Hedonic tone” är i den höga 

(eller positiva) polen förankrad i behagliga känslor och i den låga (eller negativa) polen i 

obehagliga känslor. ”Affect intensity” refererar till den kraft eller styrka med vilken känslor är 

upplevda. Den andra strukturen är mer vanlig inom organisationsvetenskapen och har i större 

utsträckning använts inom litteraturen över självrapporterat humör varför denna kommer att 

anammas även i detta arbete. Denna struktur innehåller också två dimensioner vilka är 

”positive affectivity” (PA) och ”negative affectivity” (NA). PA refererar till tendensen att 

uppleva intensiva behagliga känslor. I den höga polen tenderar sådana känslor som entusiasm 

och upprymdhet att vara närvarande. I den låga polen tenderar dessa känslor att saknas, 

medan negativ affekt inte nödvändigtvis är närvarande. NA refererar till tendensen att uppleva 

intensiva obehagliga känslor. I den höga polen tenderar sådana känslor som oro och ilska att 

vara närvarande. I den låga polen saknas sådana negativa känslor, medan positiv affekt inte 

nödvändigtvis är närvarande (Cropanzano et al., 2003; Thoresen, Kaplan, Barsky, Warren, & 

de Chermont, 2003; Watson, Clark, & Tellegen, 1988, ). Enligt Cropanzano et al. (2003)  

kommer de som har höga poäng i PA troligen att rapportera positiva känslor som involverar 

höga nivåer av aktivitet eller engagemang. Exempelvis kan de som är höga i PA 

karaktäriseras av att vara entusiastiska och exalterade. Medan de som är låga i PA, så som 

förklarades ovan, inte nödvändigtvis upplever negativa känslor. Deras humör karaktäriseras 

snarare av känslotillstånd som utmärks både av avsaknad av positiva känslor såväl som brist 

på energi. Dessa kan exempelvis beskrivas som dämpade, långsamma (”dull”) eller tröga 

(”sluggish”) (Cropanzano et al., 2003). Watson, Clark, och Tellegen (1988) definierar PA som 

ett tillstånd av hög energi med full koncentration och ett njutbart engagemang. Det kan 

reflektera i vilken utsträckning en person känner sig entusiastisk, alert, aktiv och energisk. 

Personlig (”trait”) positiv affekt (TPA) kan definieras som tendensen att uppleva dessa 

positiva aktiverade känslor (Torsen et al., 2003) och det är denna definition som kommer att 

användas i denna undersökning.  

 

 

Personlig eller tillfällig affekt som prediktor för arbetsprestation 

 
Utöver strukturen av affekt kräver den personliga (”dispositional”, ”trait” eller ”long-term”) 

respektive den tillfälliga (”situationell”, ”state” eller ”short-term”) aspekten av affekt också 

övervägande. Som föreslås ovan så refererar affekt till upplevelse av emotioner. Därmed kan 
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tillfällig affekt refereras till så som vad en person känner vid vilket tillfälle som helst i tid. 

Medan medfödd affekt refererar till den medfödda tendensen att uppleva särskilda affektiva 

tillstånd över tid. Tillfällig affekt kan ta form av emotioner som medför starka känslor och 

som kräver uppmärksamhet och har ett speciellt mål eller så kan det ta form av humör 

(”moods”) vilket innebär känslor som är mindre intensiva men har typiskt längre varaktighet. 

Omvänt är personlig affekt en stabil personlighetsdimension som kan ha en kausal influens på 

emotionella humörtillstånd vid vilken given tidpunkt som helst (Torsen et al., 2003). 
Côte´ (1999) menar att arbetsprestation kan prediceras från både TPA och från PA.  Att 

påstå att en lycklig anställd är en produktiv anställd anser Wright och Staw (1999) säger lite 

om huruvida lycka är en personlig eller tillfällig variabel. Den mesta litteratur som visar att 

affekt kan influera på resultat så som hjälpande, samarbetsförmåga och kreativitet har 

grundats på manipulation av kortvariga affektiva tillstånd, vanligtvis inom experimentiella 

utformningar. Dock har många av de organisatioriskt grundade studier som stödjer tesen om 

den lycklige- produktive anställde använt personliga mätinstrument av affekt. Enligt Wright 

och Staw (1999) verkar därmed studier som stödjer tesen om den lycklige-produktive 

anställde involvera personlig snarare än tillfällig affekt. De fann i sina två studier stöd för 

detta. Nämligen att TPA var starkt prediktivt för skattning av prestation medan 

aktivitetsbaserad affekt (PA) inte predicerade skattning av prestation. Detta baserat på 

skattningar som chefer gjort på sina underordnade. Därmed kan tesen om den lycklige-

produktiv anställde sägas vara sann, åtminstone när lycka operationaliseras som mätning av 

TPA (Wright och Staw, 1999).  

Granday, Tam och Brauburger (2002) menar att TPA reflekterar en generell positiv 

livssyn. Denna syn ska primärt positivt färga uppskattningar av situationer. De som är höga i 

PA tenderar att ha tillräckliga copingresurser och att uppvisa optimism i hur de uppskattar 

arbetshändelser. De menar att dessa individer därför kan vara benägna att rapportera mer 

positiva känslor i respons till arbete än de som är låga i PA. Thoresen et al. (2003) beskriver i 

sitt arbete en modell med namn Affective events theory (AET), vilken är utarbetad av Weiss 

och Cropanzano. Enligt denna predisponerar individers diskrepanta TPA dem att tilldra sig en 

övervägande upplevelse av överrensstämmande affektiva erfarenheter på arbetet, som 

följaktligen inverkar på deras uppskattning gällande sina arbeten (Thoresen et al., 2003). 

Grandey et al. (2002) menar i enlighet med modellen att höga nivåer av glädje, stolthet och 

entusiasm på arbetet över tid kommer att skapa en mer positiv attityd gentemot arbetet än låga 

nivåer av dessa känslor. Samt att detta kommer att understödja responser till situationen, så 

som exempelvis att vara fokuserad på arbetet, och att anta arbetsuppgifter. Detta skulle kunna 

utgöra en del av förklaringen till ovanstående tes.  

Wright och Staw (1999) anser att det både finns teoretiska och metodologiska 

rättfärdiganden för att förvänta sig en starkare länk av TPA snarare än PA med mätningar av 

individuell prestation. En metodologisk anledning är den att när affektiva tillstånd 

manipuleras experimentellt måste det predicerade beteendet mätas kort därefter då 

känsloväxlingen vanligen är kortlivad. I kontrast är prestation i de flesta arbetsuppsättningar 

inte så lätt begränsad i tid. Förutom i fall av försäljning och produktionsarbete är det svårt att 

kartlägga arbetsresultat av anställda så att humör och prestation lätt kan kopplas samman. 

Typiska prestationsuppskattningar såväl som lön och beslut om befordran är händelser som 

inte är frekventa och som därför reflekterar månader eller år av tidigare anställning. Därför 

kan man vänta sig att mätningar av TPA (utformad för mätning av affekt över en lång 

tidsperiod) utgör en närmare passning till individuellt baserade prestationsmätningar än vad 

mätningar av humör och affektiva tillstånd gör. Som teoretisk anledning menar de i enlighet 

med ovanstående att personlig affekt kan ha större influens än humör därför att det är mer 

stabilt och varaktigt över tid vilket tillåter kontinuerlig, i motsats till flytande, effekt på 

kognition och beteende. Då ett affektivt tillstånd inte är långvarigt så kan det ersättas av ett 
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annat, kanske motsatt tillstånd, innan stabila kognitioner (exempelvis ”self-efficacy”) kan 

etableras. Eftersom det troligen är en fördröjning mellan att hålla särskilda kognitioner och 

tillfälle att tillägga ett associerat beteende, kommer all förändring eller utsuddning av ett 

affektivt tillstånd att minska dess troliga influens (Wright & Staw, 1999). Watson et al. (1988) 

menar att det finns en stark medfödd komponent av affekt så att även tillfälligt humör till viss 

del reflekterar en persons generella affektiva nivå. Därmed kan TPA och PA vara svårt att helt 

särskilja, vilket också kan vara en faktor som komplicerar tolkningen av undersökningar på 

området. 

Arbetsprestation kan därmed prediceras både från tillfällig affekt och från stabila 

personliga karaktärsdrag (Côte´, 1999). I detta arbete kommer dock fokus att ligga på det mer 

utforskade område av hur personlig eller långvarigt baserad PA kan relateras till 

arbetsprestation. Det på grund av den problematik som ovan framkommit gällande mätning av 

tillfällig affekt och den svårighet som ligger i att kunna särskilja tillfällig affekt från 

influensen av personlig affekt (Watson et al., 1988; Wright & Staw, 1999). 

 

 

PA kopplat till prestationer gynnsamma för den anställda 

 
Listan på hur PA kan tänkas influera olika typer av arbetsprestationer kan göras lång. Trots 

den tydliga framgång lyckliga anställda verkar åtnjuta i jämförelse med sina mindre lyckliga 

arbetskamrater så är det viktigt att ha i åtanke att lycka inte är den enda resurs som kan bringa 

framgång. Eller att en olycklig individ inte kan uppnå enorm framgång i karriären. Andra 

resurser så som intelligens, rikedom, kontakter och uthållighet spelar utan tvekan också en roll 

för framgång i karriären. Positiva känslor så som lycka är inte heller funktionellt i alla 

omständighet en individ möter (Boeham & Lyobomirsky 2008; Staw et al., 1994). Enligt 

Boeham och Lyobomirsky (2008) tjänar varje typ av känsla sitt eget syfte och i deras översikt 

föreslås att särskilt positiva känslor är väl anpassade för att understödja optimalt fungerande 

på arbetsplatsen. I litteraturgenomgången som föregick denna studie kunde olika typer av 

arbetsprestation kopplat till PA och TPA finnas representerade i olika undersökningar. Côté 

(1999) menar att det är viktigt att fastställa de precisa dimensionerna av prestation som är 

relaterade till olika typer av affektiva tillstånd då denna kunskap skulle öka vår teoretiska 

förståelse av relationen mellan affekt och prestation och hjälpa oss applicera 

forskningsresultat i organisationer. Denna undersökning skall i likhet med Staw et al´s. (1994) 

undersökning försöka att förklara konsekvenserna av positiva emotioner som är gynnsamma 

från de anställdas perspektiv och inte från organisationens. Detta är motiverat då det enligt 

Staw et al. saknas litteratur på området.     

Staw et al. (1994) utforskade de bredare konsekvenserna av attityder på arbetsplatsen med 

den generella hypotesen att de anställda som känner och uttrycker positiva känslor på arbetet 

kommer att uppleva positiva utfall i sina arbetsroller. Detta gjorde de som ovan nämndes med 

fokus på att förklara resultaten som arbetsplatsen bistår, vilka är gynnsamma från de 

anställdas perspektiv och inte från organisationens. Dock poängterar de att även om dessa 

typer av resultat står i fokus kan många argument expanderas till att förklara resultat som 

också är fördelaktiga för organisationen, vilket kan vara värt att ha i åtanke. De föreslår att 

positiva känslor medför positiva resultat på arbetet genom tre mellanliggande processer. För 

det första har positiva känslor önskad effekt oberoende av en persons relation till andra, 

inklusive bättre aktivitet i arbetsuppgifter, ihärdighet, och förbättrat kognitivt fungerande. För 

det andra stärks människor med positiva känslor snarare än negativa från mer fördelaktiga 

responser av andra. Människor med positiva känslor influerar andra mer framgångsrikt. De är 

också mer omtyckta och helgoneffekt (”halo effect”) kan uppträda då ”varma” och nöjda 

anställda rankas fördelaktigt på andra önskade attribut. För det tredje agerar människor med 
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positiva känslor mer fördelaktigt än andra, vilket reflekteras i större altruism och mer 

samarbete med andra. Staw et al. ställde hypotesen att kombinationen av dessa 

mellanliggande processer leder till fördelaktiga resultat på arbetsplatsen innehållande: 

Uppfyllanden (fördelaktig skattning av chefer och bättre betalt), arbetsberikning (variation, 

självstyre, feedback och mening) samt en mer stödjande social kontext (stöd från 

arbetskamrater och chefer). De fick i sin undersökning av longitudinell design stöd för två av 

sina tre hypoteser. Nämligen att anställda som hade positiva känslor på arbetet skattades mer 

fördelaktig av chefer och hade bättre betalt 18 månader senare, vilket indikerar större 

uppfyllanden på arbetet. Samt att anställda med positiva känslor vid tidpunkt ett hade ett 

större stöd av arbetskamrater och chefer vid tidpunkt två, vilket föreslår en mer stödjande 

social kontext. Den tredje hypotesen om att det skulle finnas ett positivt samband mellan 

positiva känslor och arbetsberikning var inte signifikant. Resultaten tyder på att anställda med 

ett gott humör kommer att skörda mer fördelaktiga resultat från sina arbetsplatser i jämförelse 

med sina mer negativa kollegor (Staw et al.) 

Denna undersökning kommer att utgå från de två hypoteser som fick stöd. Men då 

prestation i form av chefers skattningar av sina ”underordnade” kan vara problematiskt att 

undersöka ur etisk synpunkt utesluts detta i denna undersökning. I stället kommer de anställda 

själva att få skatta sina prestationer på några olika områden i sina roller som anställda, vilket 

verkar vara ett mer ovanligt sätt att uppskatta anställdas prestationer på. Egen skattning av 

prestation kanske kan sägas mäta den form av prestation, eller fördelaktiga resultat, som Staw 

et al. (1994) benämner som ”uppfyllanden på arbetet” i stället för att mäta denna genom 

chefers skattning av sina ”underordnade”. Detta är motiverat då forskning genom att variera 

typ av prestation och dess källa av uppskattning enligt Wright & Staw (1999) gör det mer 

möjligt att döma hur generaliserbart ett resultat är genom olika arbetsroller. ”Uppfyllanden på 

arbetet” kommer också att, likt som av Staw et al., mätas med de anställdas lön. Den form av 

prestation som Staw et al. benämner som en ”stöttande social kontext” kommer i enlighet med 

Staw et al. att utforskas genom att undersöka de anställdas grad av stöd från chefer och 

arbetskamrater. Vidare skiljer Staw et al. inte mellan upplevda och uttryckta emotioner, vilket 

skall göras i detta arbete som endast skall fokusera på graden av upplevd PA.  Detta på grund 

av att det verkar vara det vanligaste inom fältet av organisationsforskningen, vilket kan göra 

resultaten mer jämförbara med andra studier. Det ger även möjlighet att mäta PA med ett 

välbeprövat och säkert testinstrument. 

 

 

Mekanismer som länkar PA till prestationer gynnsamma för den anställda 

  
Därmed skall de mekanismer som kan tänkas länka PA till prestationer fördelaktiga för de 

anställda beskrivas närmare. I synnerhet med fokus på mekanismer som direkt eller indirekt 

kan inverka på de anställdas egna uppskattningar av sina arbetsrelaterade prestationer och lön 

(uppfyllanden på arbetet), samt på stöd från chefer och arbetskamrater (en stöttande social 

kontext). Dessa prestationer ska också närmare definieras. Här skall återigen poängteras att 

detta är mekanismer som direkt eller indirekt också kan inverkan på organisationell prestation 

(Staw et al., 1994), samt att dessa mekanismer till viss del kan inverka på de former av 

prestationer som står i fokus för denna undersökning. 

PA kopplat till uppfyllande på arbetet. Thoresen et al. (2003) fann att positiv affekt 

(medfödd och tillfällig) var positivt korrelerat till: Arbetstillfredställelse, organisatiorisk 

förbindelse (en anställds emotionella anknytning till, identifikation med och involvering i 

organisationen) och personligt fullbordande (en anställds känsla av tillräcklighet eller 

otillräcklighet i termer av förmåga att relatera till andra och att effektivt utföra sitt arbete), 

samt negativt korrelerat till: Emotionell utmattning, en önskan om eller villighet att lämna 
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organisationen, samt till depersonalisation (ett negativt, dehumaniserande förhållningssätt) till 

personer med vilka den anställde interagerar, i vilken denne behandlar andra individer som 

objekt (Thoresen et al., 2003). Côté (1999) menar vidare att PA är negativt relaterat till 

arbetsfrånvaro. Även om dessa resultat inte är direkt relaterade till prestationer så kan de 

kanske indirekt sägas vara länkade till såväl fördelaktiga resultat för den anställde som för 

organisationen varför de är värda att redovisa i detta arbete. 

Coté (1999) presenterade en rad studier där positiv affekt var positivt relaterat till 

prestation som var smalt konstruerat till antingen kvalité eller kvantitet av arbete. Wrighet och 

Staw (1999) beskriver olika sätt på vilka PA kan tänkas influera motivationella aspekter av 

uppgiftsprestation. Genom att använda teorier om förväntan finns det de som menar att PA 

kan stödja både en förväntan om att ansträngning leder till prestation och en övertygelse om 

att prestation leder till positiva resultat. Grunden för dessa utsagor kommer från 

undersökningar som visar att PA kan leda till högre ”self efficacy” och till optimistiska 

felkällor i uppskattningen av framtida händelser. En analog hypotes kan formuleras genom att 

använda en målsättningsmodell för motivation, där man kan säga att optimistiska tendenser 

kommer att leda individer till att sätta svårare mål för dem själva och/eller acceptera mer 

utmanande mål satta av andra, vilket bidrar till högre prestationer. På ett likande sätt kan man 

också använda en attributionsmodell för motivation, för att anta att affekt har en underlättande 

influens på uthållighet i uppgifter. Då människor höga i PA eller optimism tenderar att tolka 

ett misslyckande som ett temporärt bakslag orsakat av yttre omständigheter, är det också mer 

troligt att dessa fortsätter framskrida efter negativ feedback än de med negativa affektiva eller 

pessimistiska tendenser (Wrighet & Staw, 1999).  Isen och Reeve (2005) fann att människor i 

PA kan kontrollera de krav situationen ställer, utveckla sin självkontroll och sina resurser och 

välja rätt beteendet för situationen. De anser att PA inte endast influerar inre motivation och 

glädje, utan också uppmärksamhet till yttre överväganden och förpliktelser. De fann i sin 

undersökning att individer i tillstånd av PA både styrs av saker som stimulerar yttre 

motivation medan de också bygger upp sin glädje i intressanta aktiviteter och därmed sitt inre 

motiverade beteende. Denna ökade kapacitet i inre motivation anser de visa att PA också 

främjar copingförmåga och ändamålsenligt agerande i situationer. En möjlighet som låter 

rimlig då den är kompatibel med arbeten inom copinglitteraturen som visar att PA och 

tillstånd så som optimism, främjar utveckling och upprätthållande av resurser och förmågor 

relevanta för förbättrad coping, effektiv problemlösning och bättre resultat (Isen, 2002; Isen & 

Reeve, 2005).  

 PA stödjer enkelt, nytt och kreativt informationsprocessande (Côté, 1999). Enligt Isen 

(2002) finns det en stor mängd data som indikerar att positiv affekt leder till mer flexibelt och 

adaptivt tänkande och till förbättrad innovativ förmåga, kreativitet och problemlösning, samt 

till sökande efter variation, i en rad olika situationer. Hon menar att ett av de mest styrkta 

fynden i affektlitteraturen är att PA ökar kognitiv flexibilitet. Hon beskriver att hennes 

forskning visat att PA under de flesta omständigheter underlättar problemlösning och förmåga 

att ta multipla faktorer med i beräkning på samma gång, samt förmåga att handskas realistiskt 

med vad som än viktigt i situationen. Amabile, Barsade, Muller och Staw (2005) kunde i en 

studie visa på att positiv affekt är positivt relaterat till kreativitet i organisationer och de 

menar att kreativitet och innovation ofta anses som nödvändiga komponenter för 

organisatiorisk prestation. För att utveckla detta så menar Amabile et al. (2005) att individens 

subjektiva upplevelser på arbetet är av betydelse, likväl som de ”affektiva” sidorna av den 

organisation som individen befinner sig inom. Inte endast därför att positiva affektiva 

upplevelser är relaterade till interpersonella utfall så som arbetsillfredställelse utan också 

därför att de är direkt relaterade till hur kreativt människor tänker på arbetet. Då PA ökar 

breddas omfånget av uppmärksamhet och kognitiv flexibilitet ökar, vilket ökar sannolikheten 

för att olika kognitiva element blir associerade. Med andra ord kan PA sägas bredda en 
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persons repertoar av kognitioner och handlingar och denna breddning ökar variation och 

nytänkande i problemlösning (Amabile et al., 2005). Staw et al. (1994) menar vidare att bättre 

kognitiva funktioner kommer att leda till en parallell förbättring i prestationer som innebär 

kognitiva krav, samt att man kan vänta sig att kognitiva förbättringar så som större uthållighet 

och kreativitet, vilka beskrivits ovan, kommer att reflekteras i större uppfyllanden för de 

anställda. Sammantaget borde därmed de anställda med högre nivå av TPA också prestera 

bättre än de med lägre nivå av TPA. De anställdas prestation ska i detta arbete 

innehållsmässigt mätas enligt de åtta dimensioner genom vilka Staw et al. (1994) mäter 

chefers skattning av sina underordnade. Dessa dimensioner är: Arbetskvalitet, arbetskvantitet, 

kreativitet, punktlighet i tid (om de kommer sent eller inte), pålitlighet, samhörighet till 

arbetet (hur mycket de tycker om att arbeta), önskan om ansvar och att komma överens med 

andra.  

Som tidigare nämnts har forskning visat att lyckliga individer och individer höga i PA 

tjänar mer pengar än individer som är mindre lyckliga eller är låga i PA (Boeham & 

Lyobomirsky, 2008, Staw et al., 1994). Staw et al. (1994)  menar att människor med positiva 

känslor influerar andra mer framgångsrikt, att de är mer omtyckta och att ”helgoneffekt” kan 

uppträda då ”varma” och nöjda anställda rankas fördelaktigt på andra önskade attribut. Det 

finns exempelvis experimentella resultat som tyder på att anställda som engagerar sig i att bli 

omtyckta genom att agera vänligt och ge komplimanger mer troligt får löneförhöjning från 

chefer än anställda som inte engagerar sig i dessa beteenden (Knips & Vanderveer, 1971). 

Därmed bör de anställda med högre nivåer av TPA ha en högre lön än de med lägre nivåer av 

TPA. 

PA kopplat till en stödjande social kontext. PA ökar ofta en persons tendens att hjälpa 

andra och flera studier har avslöjat att stimulering till ett positivt humör ökar altruism men 

också social förmåga, generositet och samarbetsförmåga (Isen, 2002; Staw et al., 1994; Warr, 

2007). Enligt Warr (2007) är dessa interpersonella effekter parallella med associationer 

mellan anställdas arbetstillfredställelse och ”organisational citizenship behavior”. 

”Organizational citizenship” reflekterar enligt Staw et al. (1994)  bidrag gjorda av de anställda 

på arbetsplatsen som sträcker sig bortom formella rollförväntningar. Enligt teorier på detta 

område menar man att positiva känslor leder till mer altruism. Yi, Nataraajan och Gong 

(2011) fann att kundens ”citizenship behavior” har en direkt positiv inverkan på anställdas 

prestation och förpliktelse, vilket även borde innebära att dessa typer av beteenden anställda 

emellan skulle kunna ha en positiv inverkan på deras prestationer. George och Brief (1992) 

redogör för en konstruktion som de kallar ”Organizational spontaneity” och beskriver fem 

former av denna: att hjälpa arbetskamrater, att skydda organisationen, att komma med 

konstruktiva förslag, självutveckling samt att sprida god vilja. Denna konstruktion menar de 

är likartade ”organizational citizenship behavior” och positivt humör på arbetet menar de 

vidare är en föregångare till ”organizational spontaneity”. 

Warr (2007) menar att individer med ett positivt humör verkar vara mer känsliga än andra 

till belöningsvärdet av aktuella och potentiella händelser. Upprätthållandet av ett positivt 

humör nås delvis genom ens egna tankar och beteende, men det är också influerat av 

responser från andra. Givet att lyckliga individer är mer benägna att framkalla positiva 

reaktioner från andra, kommer dessa positiva inslag från andra ofta att stödja eller upprätthålla 

ett initialt tillstånd av lycka. Som en aspekt av detta kommer ett hjälpande beteende att leda 

till rättvist baserad ömsesidighet från andra, med ett mer samarbetsvilligt beteende i gengälld. 

Enligt Staw et al. (1994) kommer anställda med positiva känslor mer troligt att få socialt stöd 

därför att deras chefer och arbetskamrater använder teknisk och psykologisk assistans som 

belöning för bra prestation. Då de höga i PA mer troligt presterar bättre i termer av uthållighet 

och beslutsfattande, samt är mer hjälpsamma i arbetssituationer så kan chefer och 

arbetskamrater därmed komma att erbjuda mer stöd till dessa personer. Warr (2007) menar 
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vidare att lyckliga anställda mer troligt kommer att vara framgångsrika i sina försöka att 

influera andra på grund av sina mer behagliga sätt och enligt Staw et al. (1994) kommer dessa 

att få mer socialt stöd därför att det helt enkelt är mer stärkande att interagera med dem än 

med negativa anställda. Därmed kommer dessa att uppleva mer önskvärda resultat än 

individer med låg affekt. I enlighet med detta föreslår litteraturen om social influens att 

människor är mer villiga att hjälpa människor de gillar än dem de ogillar och att ha positiva 

känslor kan leda till framgång via den hjälp man får från andra i organisationen. Eftersom 

människor är mer attraherade av positiva än negativa människor så blir de som är höga i PA 

mer troligt erbjudna socialt stöd, placerade i högre värderade positioner och positivt värderade 

av andra i organisationen (Staw et al, 1994; Wrighet & Staw, 1999). Därmed kan man, oavsett 

prestation, förvänta sig att en individs uttryck av emotioner kommer att påverka andra 

individers bedömningar av dennes utförande och därmed tilldelning av belöning.  

Socialt stöd från arbetskamrater kan även ses som ett värdefullt arbetsresultat då anställda 

kan använda detta som skydd från stress i arbetet och från hälsoproblem. Då social interaktion 

på arbetet värderas högt av de flesta människor så är socialt stöd i sig också en positiv 

konsekvens av arbete. En belöning som många ofta rankar som viktiga personliga resultat från 

anställningen, jämte lön och arbetsuppgift (Staw et al, 1994). Lyubomirsky et al. (2005) fann 

att glada personers bättre sociala relationer var ett av de mest robusta fynden i litteraturen, 

vilket också kan stödja ovanstående resonemang. Därmed kan individer som uppvisar höga 

nivåer av PA vara mer framgångsrika, inte endast på grund av sina arbetsinsatser eller 

resultat, utan därför att de helt enkelt är bättre i de interpersonella aspekterna av 

organisatioriskt liv (Wrighet & Staw, 1999). Sammantaget borde därmed de anställda med 

högre nivåer av TPA också ha ett starkare stöd från chefer och arbetskamrater än de men lägre 

nivåer av TPA. Stöd från chefer och arbetskamrater definieras här likt som av Staw et al. 

(1994) som den utsträckning i vilken en anställd mottar emotionell och konkret/kännbar 

assistans från hans eller hennes närmsta chef eller av medlemmarna i hans eller hennes 

arbetsgrupp.  

 

 

Syfte och hypoteser 

 
Denna studie syftade till, att inom fältet av positiv psykologi (Seligman, Steen, Park, & 

Peterson, 2005), samt organisationsteori, fortsätta expandera bilden av hur PA kan tänkas 

predicera arbetsprestation. Detta med fokus på att förklara några konsekvenser av TPA som är 

gynnsamma främst från de anställdas perspektiv men också till viss del från organisationens. 

Den generella tesen att en lycklig anställd också är en produktiv anställd prövas utifrån de 

fyra mer smalt konstruerade hypoteser som ställs. I likhet med Fisher´s (2003) undersökning 

kommer här deltagarna också att få svara på om de håller med om påståendet att ”en lycklig 

anställd troligtvis är en produktiv anställd”. De hypoteser som ställs med hänseende till den 

teoretiska diskussionen och särskilt i enlighet med Staw et al.´s (1994) resultat är: 

 

Hypotes 1. Det finns ett positivt samband mellan anställdas TPA och självskattad 

arbetsprestation. 

Hypotes 2. Det finns ett positivt samband mellan anställdas TPA och lön. 

Hypotes 3. Det finns ett positivt samband mellan anställdas TPA och självskattat socialt stöd 

från arbetskamrater. 

Hypotes 4. Det finns ett positivt samband mellan anställdas TPA och självskattat socialt stöd 

från chefer. 

 

Metod 
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Deltagare 

 
Rekrytering av deltagare skedde genom tillgänglighetsurval. De kriterier som de tillfrågade 

individerna var tvungna att uppfylla för att kunna delta i undersökningen var att de hade en 

anställning med en chef över sig och med arbetskamrater, samt en månadslön. Sex 

arbetsplatser inkluderades i undersökningen, alla från Dalarnas län:  

 Ett regionalt utvecklingsbolag med högskolecentrum som ett av sina 

verksamhetsområden, därifrån rekryterades 10 deltagare. Undersökningsledaren fick 

via detta bolag hjälp med rekrytering av deltagare från ytterligare fyra arbetsplatser, 

vilka beskrivs nedan.  

 Två kommunala arbetsplatser med administrativt arbete, därifrån rekryterades 29, 

respektive 7 deltagare. Förfrågan om deltagande och distribution av enkäter till dessa 

skedde via det regionala utvecklingsbolaget.  

 En statlig myndighet, därifrån rekryterades 22 deltagare. Förfrågan om deltagande och 

distribution av enkäter till dessa skedde via det regionala utvecklingsbolaget.  

 Ett stort företag inom den privata sektorn, därifrån rekryterades17 deltagare. Förfrågan 

om deltagande och distribution av enkäter till dessa skedde via det regionala 

utvecklingsbolaget.  

 En kommunal arbetsplats inom äldre- och hemsjukvård., därifrån rekryterades 13 

stycken deltagare. Förfrågan om deltagande och distribution av enkäter skötte 

undersökningsledaren själv. 

Tillsammans utgjorde deltagarna 98 personer i åldrarna mellan 19 - 64 år ( M = 42.90 år, SD = 

11.63 ), varav 38 var män. Av samtliga deltagare hade 1 deltagare grundskola som sin högsta 

utbildning, 31 deltagare hade gymnasium som sin högsta utbildning, 9 deltagare hade 

utbildning utöver gymnasium, dock ej högskola som sin högsta utbildning, 17 deltagare hade 

kurs eller kurser vid högskola/universitet som sin högsta utbildning och 40 deltagare en 

examen vid högskola/universitet som sin högsta utbildning.  Beskrivning av befattning inom 

företaget eller arbetets innehåll beskrivs inte närmare då insamlat data på denna punkt ansågs 

allt för bristfälligt. Sammanlagt delades145 enkäter ut, varvid det externa bortfallet utgjordes 

av 47 personer (31,85%) som inte besvarade enkäterna. Bortfallet var relativt jämt fördelat 

mellan de sex arbetsplatserna. Inget systematiskt bortfall gjorde sig gällande. Ingen ersättning 

utgick till deltagarna, men de lovades möjlighet att senare få ta del av studiens resultat. 

 

 

Material  

 
Till grund för datainsamlingen låg en enkät bestående av 24 frågor. Denna konstruerades av 

redan befintliga skalor som till viss del omarbetades. Samtliga skalor översattes från engelska 

till svenska. Översättningsproceduren gick till enligt följande: Två personer översatte skalorna 

till svenska var för sig. Resultaten jämfördes och sammanfördes till en översättning, vilken 

sedan kontrollerades av en tredje person med god förmåga i det engelska språket.  Förutom att 

fylla i dessa skalor fick deltagarna svara ja eller nej på påståendet: Håller du med om att ”en 

lycklig anställd troligtvis är en produktiv anställd?” 

 

TPA. Denna mättes med PANAS- scales som är utarbetade av Watson et al. (1988) och 

som har visat på god reliabilitet och validitet i många olika urvalsgrupper. Denna skala är 

designad för mätning av både positiv och negativ affekt och kan användas för att mäta dessa 

tillstånd inom olika tidsrymder. Man kan välja på följande tidsinstruktioner: för stunden, i 
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dag, de senaste dagarna, under den senaste veckan, under de senaste veckorna, under det 

senaste året och generellt. TPA mäts genom att individen uppskattar i vilken omfattning de 

generellt sett (i genomsnitt) upplever de tio känslorna: intresserad, exalterad, stark, 

entusiastisk, stolt, alert, inspirerad, bestämd, uppmärksam och aktiv. Deltagarna indikerar 

detta på en femgradig skala från 1 (väldigt lite eller inte alls) till 5 (väldigt mycket) (Watson 

et al, 1988). Cronbach´s alpha var .80. 

Lön. Variabeln mättes genom att be deltagarna indikera sin månadslön före skatt och 

eventuella extratillägg (exempelvis övertidsersättning eller ersättning för obekväm arbetstid). 

Tre löneintervaller utarbetades tillsammans men en löneansvarig på ett medelstort företag 

inom den privata sektorn. Intervallerna var: 22.999 kr och under,  23.000 kr och upp till 

32.999 kr, 33.000 kr och över. Detta gjorde att deltagarna inte behövde lämna exakt 

löneuppgift. 

Arbetsprestation. Variabeln mättes genom det instrument som användes av Staw et al. 

(1994) för mätning av chefers skattning av sina ”underordnades” prestationer. Därmed 

omformulerades instruktionen för skalan så att deltagarna ombads kryssa i den ruta som bäst 

beskriver dem själva i sin arbetsroll. Deltagarna skattar sig själva på åtta dimensioner: 

arbetskvalitet, arbetskvantitet, kreativitet, punktlighet i tid (om de kommer sent eller inte), 

pålitlighet, samhörighet till arbetet (hur mycket de tycker om att arbeta), önskan om ansvar 

och att komma överens med andra. Dimensionerna mättes ursprungligen på en sjugradig 

skala. Då skalorna för stöd från arbetskamrater och stöd från chefer ursprungligen bestod av 

fyra skalsteg så ändrades samtliga skalor till att innefatta fem skalsteg för att göra enkäten mer 

enhetlig och för att underlätta dataanalysen. De åtta dimensionerna skattades därmed på en 

femgradig skala från 1 (instämmer absolut inte) till 5 (instämmer absolut). Detta instrument 

var ursprungligen utformat så att ytteränderna på skalan utgjordes av motsatta påståenden, så 

som exempelvis: (du utför ditt arbete med hög kvalitet) till (du utför ditt arbete med låg 

kvalitet). För att göra enkäten mer enhetlig omarbetades instrumentet till att innefatta ett 

påstående för varje dimension. Exempel på påståenden är: ”Du utför ditt arbete med hög 

kvalitet”, ”Du kommer aldrig i tid”, ”Du är väldigt kreativ”. Tre av de åtta påståendena 

skalvändes. De åtta påståendena i denna skala kombinerades sedan till ett singelindex. 

Cronbach´s alpha var .73.  

Stöd från arbetskamrater. Variabeln mättes på en skala komponerad av Staw et al. (1994), 

ursprungligen bestående av fem frågor. För att göra denna enkät mer enhetlig omformulerades 

frågorna till påståenden. Deltagarna ombads kryssa i den ruta som bäst beskriver deras 

arbetskamrater på en femgradig skala mellan 1 (instämmer absolut inte) till 5 (instämmer 

absolut). Exempel på påståenden är: ”Dina arbetskamrater är bra på att ge dig den hjälp du 

behöver”, eller: ”Dina arbetskamrater kommer inte bra överens”. Två av de fem påståendena 

skalvändes.  Cronbach´s alpha var .85. 

Stöd från chefer. Variabeln mättes på en skala komponerad av Staw et al. (1994), 

bestående av fyra påståenden. Deltagarna ombads kryssa i den ruta i varje påstående som bäst 

beskriver hans eller hennes närmste chef på en femgradig skala från 1 (instämmer absolut 

inte) till 5 (instämmer absolut).  Exempel på påståenden är: ”Din chef står inte upp för sina 

anställda gentemot utomstående, (exempelvis kunder)”, eller: ”Din chef visa på sitt sätt 

uppskattning för ett gott arbete”. Två av de fyra påståendena skalvändes. Cronbach´s alpha 

uppnådde här inte ett acceptabelt värde varför ett påstående plockades bort. Detta var: ”din 

chef håller sig inte informerad om hur hans/hennes medarbetare tänker och känner om saker”. 

På så sätt uppnåddes att acceptabelt värdet på .71. 

Kontrollvariabler. De kontrollvariabler som användes i denna undersökning var ålder, kön, 

utbildning och befattning inom företaget. Enligt Staw et al. (1994) är ålder relaterat till 

arbetstillfredställelse och detta kan vara relaterat till generell affektiv respons på arbetet. De 

fann i sin studie att ålder predicerade ett starkare stöd från chefer, varför ålder skall 
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kontrolleras även i denna undersökning. Enligt Staw et al. Visar forskning att kvinnor 

uttrycker sig mer ”varmt” än män varför de kontrollerade kön i sin undersökning vilket även 

kommer att göras i denna studie. Utbildning skall också kontrolleras då denna variabel enligt 

Staw et al. kan påverka så att mer utbildade anställda kan ses mer favoriserade av sina chefer 

och arbetskamrater, och kan få en högre lön, oavsett sina upplevda och uttryckta emotioner. 

Utbildning kontrollerades genom att be deltagarna ange sin högsta utbildning. 

Svarsalternativen var: 1 (Grundskola), 2 (Gymnasium), 3 (Utbildning över gymnasium, dock 

ej högskola), 4 (Kurs/Kurser vi högskola/universitet), 5 (Examen vid högskola/universitet). Då 

befattning inom företaget också rimligtvis kan vara av betydelse kontrollerades detta genom 

frågan: Vilken är din befattning inom företaget?  

 

 

Procedur 
                              

Efter ett antaget erbjudande från utvecklingsbolagets VD, om hjälp till rekrytering av 

deltagare, kontaktade en anställd på bolaget fyra personer på de fyra olika arbetsplatser, vilka 

beskrivits ovan. Denne distribuerade också enkäterna till dessa personer, vilka i sin tur delade 

ut och samlade in enkäterna på respektive arbetsplats. Undersökningsledaren fick 

kontaktuppgifter till dessa fyra personer och kunde därefter själv göra upp om tid och plats för 

att hämta upp enkäterna eller om vart de med post kunde återsändas.  Personen på 

utvecklingsbolaget delade också ut och samlade in enkäterna på sin egen arbetsplatsplats där 

undersökningsledaren senare kunde hämta upp dem. Undersökningsledaren delade själv ut 

och samlade in de enkäter som delades ut på den kommunala arbetsplats som denne själv 

kontaktat. Då datainsamlingen skedde under sommaren och med tanke på kommande 

sommarsemestrar så fick samtliga sex arbetsplatser cirka två månader på sig att besvara 

enkäterna. På ett separat papper längst fram på varje enkät följde ett missivbrev där deltagarna 

informerades om att studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan positiva känslor och 

arbetsprestation, att deltagandet var frivilligt, och skedde anonymt. Samt att resultaten inte på 

något sätt skulle komma att presenteras så att deltagarnas identiteter kunde avslöjas. 

Kontaktuppgifter till undersökningsledaren samt handledaren lämnades för möjlighet till mer 

information eller vid eventuella frågor. Med varje enkät bifogades också ett svarskuvert som 

gick att klistra igen. 

 

  

Resultat 

 
I tabell 1 presenteras medelvärden, standardavvikelser och korrelationer av de variabler som 

användes i analysen. Då data angående befattning inom företaget inte ansågs tillräckligt 

analyserbart uteslöts detta ur analysen. På grund av ofullständigt ifyllda uppgifter varierade 

sampelstorleken för variablerna mellan 96 och 98 deltagare. På frågan om deltagarna håller 

med om påståendet att ”en lycklig anställd troligtvis är en produktiv anställd” svarade, 96,9 % 

”Ja”. 

För att testa den fösta, andra, tredje och fjärde hypotesen, huruvida TPA kan tänkas 

predicera arbetsprestation, lön, stöd från arbetskamrater och stöd från chefer, användes 

hierarkisk multipel regressionsanalys. Kontrollvariablerna (kön, ålder och utbildning) lades in 

i Steg ett och en av de fyra variablerna (prestation, lön, stöd från chefer och stöd från 

arbetskamrater) lades in i Steg två. Detta resulterade i fyra analyser. 
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Tabell  1 

Medelvärden, standardavvikelser och Pearsonkorrelationer mellan studerade variabler          

      Variabler                                2          3         4         5         6         7         8         M         SD      

1. TPA                               -.04       .11      .01      .57** .35**  .28**  .31**  3.65     0.60               

2. Kön                                           -.07      .13     -.25*   .13     -.22*   -.12        -           - 

3. Ålder                                                    -.14      .20*   .31** -.02      .03    42.90    11.63 

4. Utbildning                                                       -.01     .26** -.10     -.31**    -           -       

5. Arbetsprestation                                                          .27**  .36**  .15     4.21      0.53   

6. Lön                                                                                         .07     -.06     1.84      0.67 

7. Stöd från arbetskamrater                                                                   .38** 3.70      0.83           

8. Stöd från chefer                                                                                           3.98     0.70     

Not. N = 98. Kön; Kvinna = 1, Man = 2.  

* p < .05, ** p < .01 (two-tailed).   

       

 

Modell för arbetsprestation. I modellen för arbetsprestation förklarade kontrollvariablerna 

i Steg ett 7.3% av variansen i arbetsprestation. När TPA införts i Steg två blev den totala 

varians som förklarades av modellen 37%, F (4, 91) = 14.95, p < .001. TPA förklarade 

ytterligare 29.5% av variansen i arbetsprestation, efter att ha kontrollerat för kön, ålder och 

utbildning, R squared changed = .42, F changed (1, 91) = 44.44, p < .001. I den slutliga 

modellen var en av kontrollvariablerna statistik signifikant, kön ( β = -.24, p <.01), samt den 

oberoende variabeln TPA ( β = .55, p < .001). Detta innebär att TPA utgör det största unika 

bidraget för prediktionen av arbetsprestation, följt av kön, när variansen av övriga variabler i 

modellen är kontrollerad. Att kön predicerar arbetsprestation innebär här att kvinnor anser sig 

prestera bättre än män. Resultaten ger stöd åt Hypotes 1 som säger att: Det finns ett positivt 

samband mellan anställdas TPA och självskattad arbetsprestation. 

Modell för lön. I modellen för lön förklarade kontrollvariablerna i Steg ett 18.8% av 

variansen i lönen. När TPA infördes i Steg två blev den totala variansen som förklarades av 

modellen 28.2%, F (4, 91) = 10.34, p < .001. TPA förklarade ytterligare 9.9% av variansen av 

lönen, efter att ha kontrollerat för kön, ålder och utbildning, R squared changed = .10, F 

changed (1, 91) = 13.05, p < .001. I den slutliga modellen var två av kontrollvariablerna 

statistiskt signifikanta, ålder ( β = 35, p <.001), utbildning ( β = .28, p <.005), samt den 

oberoende variabeln TPA ( β = .32, p <.001). Detta innebär att ålder utgör det största unika 

bidraget för prediktionen av lön, följt av TPA och därefter utbildning, när variansen av övriga 

variabler i modellen är kontrollerad. Resultaten ger stöd åt Hypotes 2 som säger att: Det finns 

ett positivt samband mellan anställdas TPA och lön. 

Modell för stöd från arbetskamrater. I modellen för stöd från arbetskamrater förklarade 

kontrollvariablerna i Steg ett 5.8% av variansen i stöd från arbetskamrater. När TPA infördes i 

Steg två blev den totala variansen som förklarades av modellen 15%, F (4, 90) = 5.14, p < 

.005. TPA förklarade ytterligare 9.8% av variansen i stöd från arbetskamrater, efter att ha 

kontrollerat för kön, ålder och utbildning, R squared changed = .10, F changed (1, 90) = 

10,83, p < .005. I den slutliga modellen var en av kontrollvariablerna statistiskt signifikant, 

utbildning ( β = -.28, p < .005), samt den oberoende variabeln TPA ( β = .32, p < .005). Detta 

innebär att TPA utgör det största unika bidraget för prediktionen av stöd från arbetskamrater, 

följt av utbildning, när variansen av övriga variabler i modellen är kontrollerad. Resultaten ger 

stöd åt Hypotes 3 som säger att: Det finns ett positivt samband mellan anställdas TPA och 

självskattat socialt stöd från arbetskamrater. 
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Modell för stöd från chefer. I modellen för stöd från chefer förklarade kontrollvariablerna i 

Steg ett 2.2% av variansen av stöd från chefer. När TPA infördes i Steg två blev den totala 

variansen som förklarades av modellen 9.2%, F (4, 89) = 3,35, p < .05. TPA förklarade 

ytterligare 7.8% av variansen i stöd från chefer, efter att ha kontrollerat för kön, ålder och 

utbildning, R squared changed = .08, F changed (1, 89) = 7.98, p < .01. I den slutliga 

modellen var en av kontrollvariablerna statistiskt signifikant, kön ( β = -.21, p < .05), samt 

den oberoende variabeln TPA ( β = .28, p < .01). Detta innebär att TPA utgör det största unika 

bidraget för prediktionen av stöd från chefer, följt av kön, när variansen av övriga variabler i 

modellen är kontrollerad. Att kön predicerar stöd från chefer innebär här att kvinnor upplever 

sig ha ett större stöd från sin närmsta chef än vad männen upplever sig ha. Resultaten ger stöd 

åt Hypotes 4 som säger att: Det finns ett positivt samband mellan anställdas TPA och 

självskattat socialt stöd från chefer. 

Sammanfattning. Både i modellen för Arbetsprestation och i modellen för Lön var 

ökningen i förklarad varians i Steg två statistiskt signifikanta på .001 nivå. Ökningen i 

förklarad varians i modellen för Stöd från arbetskamrater var statistiskt signifikant på .005 

nivå och i modellen för Stöd från chefer på .05 nivå. TPA kunde predicera den största 

variansen i arbetsprestation, följt av lön, stöd från arbetskamrater och slutligen stöd från 

chefer efter att ha kontrollerat för kön, ålder och utbildning. Sammanfattningsvis ger 

resultaten stöd åt samtliga fyra hypoteser. Dock får hypotes 3 och 4 ett något svagare stöd i 

jämförelse med hypotes 1 och 2. 

 

 

Diskussion 

 
Resultaten gav stöd åt undersökningens samtliga hypoteser, vilket kan skänka ett ytterligare 

stöd åt tesen om den lycklige produktive arbetaren.  Resultaten ger även stöd åt de resultat 

som Staw et al. (1994) funnit i sin longitudinellt designade studie. I denna undersökning höll 

96.9% av deltagarna med om påståendet ”en lycklig anställd troligtvis är en produktiv 

anställd”. Resultatet är därmed likvärdigt det resultat som Fisher (2003) presenterar, där 92% 

av deltagarna höll med om samma påstående.  

 

Prediktioner 
 

TPA utgjorde det största unika bidraget för prediktionen av arbetsprestation, vilket stämmer 

mycket bra överrens med Staw et al.s´ (1994) resultat för arbetsprestation skattat av 

överordnad på sina underordnade. I denna studie kunde även kön predicera arbetsprestation, 

vilket innebär att kvinnor anser sig prestera bättre än män. Resultatet för effekten av positiva 

känslor på lönen var i Staw et al.s´studie svag men signifikant, medan TPA i denna 

undersökning utgjorde en ganska stark effekt på lönen. Det var dock ålder som visade sig vara 

den starkaste prediktorn för lönen, vilket låter rimligt med tanke på att lönesättningen ofta 

grundas på år av erfarenhet inom yrket. Ålder hade ingen effekt på prediktionen av lön i Staw 

et al. s´ studie, vilket bör kunna tyda på kulturella skillnader i lönesättning mellan USA och 

Sverige. I Staw et als´ studie var också utbildning en svag och marginellt signifikant prediktor 

av lönen medan utbildning i denna undersökning utgjorde ett relativt stor bidrag till variansen 

i lönen. Anmärkningsvärt nog var dock detta bidrag till variansen av lönen mindre än det som 

utgjordes av variansen av TPA. Med andra ord tyder resultatet i denna undersökning på att 

TPA utgör en större prediktor till en individs lön än vad utbildning gör, dock ej större än 

ålder. Detta kan anses förvånansvärt med tanke på att utbildning rimligtvis bör ha en större 

inverkan på individens lön, framför dennes generella affektiva tillstånd. Hypotes 2 och 3 

föreslår tillsamman att: Anställda med högre TPA presterar bättre och har en högre lön. Detta 
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kan stärka den slutsats som Staw et al. dragit av resultaten de fann i sin longitudinellt 

designade studie om att högre nivåer av TPA predicerar ”ett större uppfyllande på arbetet”. 

TPA utgjorde det största unika bidraget för prediktionen av stöd från arbetskamrater följt 

av utbildning som negativt kan predicera stöd från arbetskamrater. Därmed får en anställd mer 

stöd från sina arbetskamrater ju lägre utbildning denne har och omvänt. Detta resultat låter 

rimligt men skiljer sig något från Staw et al.s´ (1994) resultat där positiva emotioner endast 

hade en svag och marginellt signifikant effekt på stöd från arbetskamrater och där utbildning 

var marginellt signifikant, för att positivt kunna predicera stöd från arbetskamrater. Möjligen 

kan detta spegla en kulturell skillnad på så sätt att anställda med lägre utbildning i Sverige får 

mer stöd av sina arbetskamrater medan det omvända förhållandet råder i USA. TPA utgjorde 

det största unika bidraget för prediktionen av stöd från chefer, vilket stämmer mycket bra 

överens med Staw et al. s, resultat. De fick i sin studie även stöd för att ålder positivt 

predicerar ett större stöd från chefer, samt att utbildning på en marginellt signifikant nivå kan 

predicera stöd från chefer, på samma sätt som stöd från arbetskamrater. Här skiljer sig 

resultaten något då ingen av dessa kontrollvariabler fick något stöd i denna undersökning, 

medan ett stöd i stället fanns för att kön kan predicera stöd från chefer. Detta innebär att 

kvinnor upplever sig ha ett större stöd från sin närmsta chef än vad männen upplever sig ha. 

Hypotes 4 och 5 föreslår tillsammans att: Anställda med högre TPA har mer socialt stöd från 

arbetskamrater och chefer. Detta kan stärka den slutsats som Staw et al. dragit av resultaten de 

fann i sin longitudinellt designade studie om att högre nivåer av TPA predicerar ”en mer 

stöttande social kontext”. Sammanfattningsvis kan sägas att nivån av TPA utgjorde den 

starkaste prediktorn för den studerade variabeln arbetsprestation, följt av lön, stöd från 

arbetskamrater och slutligen stöd från chefer.  

  

 

Reliabilitet och validitet 
 

Resultaten kan i det stora hela stärka Staw et al.´s (1994) slutsats att anställda med ett gott 

humör kommer att skörda mer fördelaktiga resultat från sina arbetsplatser i jämförelse med 

sina mer negativa motsatser. Det bör här poängters att resultaten stödjer Staw et al.´s resultat 

trots att dessa mätte i vilken grad anställda känner och uttrycker positiva känslor på arbetet 

och därmed använde ett annat mätinstrument för att skatta positiv affekt. Detta kan kanske ses 

som än mer stärkande för ovanstående resonemang då det indirekt kan sägas innebära att en 

vid definition av begreppet ”positiva känslor” kan predicera de positiva utfallen. Skalan för att 

mäta stöd från chefer kan inte heller anses som densamma då ett påstående plockades bort, 

vilket gör att resultaten egentligen inte blir direkt jämförbara. Men även i detta avseende var 

resultaten ändå i stor utsträckning överrensstämmande. 

Dock ska här poängteras att en alternativ förklaring till relation mellan TPA och de 

fördelaktiga resultaten är att den uppstår på grund av den varaktiga effekt som de positiva 

resultaten i sig har på TPA (Boeham & Lyobomirsky, 2008; Lyubomisky et al., 2005; Staw et 

al. 1994). Det blir en fråga om vad som kommer först; hönan eller ägget. Resultaten kan 

utgöra ett ytterligare tillägg i den forskning som Boeham och Lyubomirsky (2008) presenterar 

och som visar att lycka också leder till framgång och inte endast omvänd ordning så som 

tidigare forskning i stor utsträckning har visat. Detta då resultaten i denna studie i hög grad är 

samstämmiga med Staw et al. s´ resultat och då dessa genom sin longitudinellt utformade 

design kontrollerade för resultatens kausala riktning.  

Viktigt att nämna är även det faktum att en individ som skattar högt i skalan för TPA kan 

tänkas skatta högt även på resterande skalor. Granday, Tam och Brauburger (2002) menar att 

TPA reflekterar en generell positiv livssyn vilken primärt positivt ska färga uppskattningar av 

situationer. De menar att de individer som är höga i PA därför kan vara benägna att rapportera 
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mer positiva känslor i respons till arbete än de som är låga i PA. Därmed är det mycket 

sannolikt att individer höga i TPA också skattar sina arbetsprestationer och sitt stöd från 

arbetskamrater och chefer högre än realistiskt. Detta kan komma att påverka undersökningens 

validitet då det ger en skev bild av de verkliga förhållandena och detta kan ses som den största 

svagheten med denna studie då det utgör en systematisk felkälla. Med tanke på social 

önskvärdhet kan även skalan för självskattad arbetsprestation ha skattats högre än realistiskt, 

vilket på så sätt också påverkar undersökningens validitet. Dock är detta oundvikligt vid 

undersökningar som bygger på självskattningar och det är också viktigt att ha i åtanke att även 

arbetsprestationer som skattas av chefer på sina underordnade, så som i Staw et al.´s (1994) 

undersökningen, innehåller förvrängningar av verkligheten, exempelvis med tanke på den 

”helgoneffekt” som Staw et al. beskriver. Man kan här också notera att det föreligger en 

signifikant korrelation mellan lön och arbetsprestation, vilka båda i hög grad prediceras av 

TPA. Detta tillsammans med det faktum att resultatet för arbetsprestation i stor grad 

överrensstämde med Staw et al.s´ resultat för arbetsprestation, kan indikera att resultatet är 

relativt trovärdigt. 

Värt att nämna angående undersökningens validitet är även omständigheterna kring 

enkätens ifyllnad. Då detta gjordes under sommaren kan det med tanke på semestrar, om 

respondenterna redan haft sin semester eller var på väg att gå på semester, ha inverkat något 

på dessas affektiva tillstånd. Undersökningsledaren, som inte var närvarande vid ifyllnaden av 

enkäterna vet heller inget om omständigheterna kring detta. Det kan därmed vara så att 

respondenterna på vissa arbetsplatser fyllt i enkäterna under närvaro av arbetskamrater eller 

chefer, vilket också skulle kunna inverka på hur ärligt respondenterna svarat. Dock bör detta 

ha motverkats då man hade möjlighet att lämna svaret i ett separat, förslutningsbart, kuvert.  

 

 

Resultatens värde och framtida forskning 
 

Med tanke på deltagarnas spridning gällande ålder, utbildning och anställning på olika typer 

av arbetsplatser kan resultaten ses som generaliserbara i Sverige. Det förelåg en något skev 

fördelning vad gäller könen, på 60 kvinnor, respektive 38 män, vilket kan göra att resultaten 

kan sägas vara något mer representativt för kvinnor. Kanske skulle det ha sett något 

annorlunda ut om majoriteten var män? Då resultaten i denna undersökning ligger i nära 

överrensstämmelse med de resultat som presenterats i inledningen, i synnerhet med Staw et 

al.s´ (1994) och Fishers (2003), så kan det vara så att det finns en samstämmighet mellan hur 

relationen arbete och lycka ser ut, i USA och i Sverige. Det skulle dock krävas flera svenska 

studier för att med säkerhet kunna säga om så är fallet.  

Resultaten av denna undersökning kan tillsammans med ovan beskriven forskning visa att 

studier av emotionernas betydelse på arbetsplatsen, till skillnad mot traditionella 

undersökningar av arbetstillfredställelse, bör fortsätta expandera. Denna undersökning mäter 

inte på vilket sätt TPA kan predicera dessa fördelaktiga resultat, eller vad som sker i den, som 

Staw et al. (1994) benämner, mellanliggande processen. Man kan dock här luta sig mot 

tidigare forskning som visat att positiva känslor leder till uthållighet, förbättrad kognitivt 

fungerande, och altruism hos den anställde, såväl som till mellanmänsklig attraktion, 

”helgoneffekt” och ökad social influens på andra (Staw et al.). På vilket sätt detta sker är 

enligt Staw et al. av vikt att undersöka i fortsatt forskning.  

Även om denna undersökning fokuserar på länken mellan TPA och resultat som är 

gynnsamma från de anställdas perspektiv kan många av argumenten lätt expandera till att 

förklara resultat som också är gynnsamma för organisationen. Med tanke på att individer som 

har en högre nivå av TPA upplever att de presterar bättre kan detta, om det verkligen är på 

detta sätt, även bidra till gynnsamma resultat för organisationen i sin helhet. Resultaten i 
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denna undersökning föreslår att högre nivåer av TPA medför kännbara fördelar, åtminstone 

delvis på grund av dess effekt på relationen till andra. Socialt stöd från arbetskamrater kan 

enligt Staw et al. (1994) skydda den anställda mot stress i arbetet och hälsoproblem. På så sätt 

kan kanske socialt stöd också sägas bidra med en indirekt positiv verkan för företaget, i form 

av minskade sjukskrivningar. Social interaktion på arbetet värderas också högt av de flesta 

människor och kan i sig därmed ses som en positiv konsekvens av arbete (Staw et al.). Staw et 

al. menar vidare att det behövs ytterligare forskning för att utforska huruvida positiva 

emotioner verkligen förbättrar grupp- och mellanmänskligt fungerande i organisationer, såväl 

som att undersöka vilken särskild typ av organisation där denne effekt är störst. De menar 

även att det är av vikt att undersöka den fulla etiologin av emotioner på arbetsplatsen och att 

matcha dessa med troliga konsekvenser för organisation och individ, samt att undersöka hur 

transformeringen av emotioner sker i organisationer. På så sätt kan vi börja identifiera hur 

människor avgör den mellanmänskliga omgivningen i vilken de arbetar i och hur 

psykologiska tillstånd på ett ultimat sätt kan influera organisatioriska normer och strukturer 

(Staw et al.). Teori på detta område kan därmed vara av vikt vid utformning av organisationer 

så att dessa på bästa sätt kan optimera de anställdas möjligheter att uppnå gynnsamma 

arbetsförhållanden både vad gäller social miljö och för att optimera förutsättningar för 

prestation. 

  

 

Slutsats  
 

Så som beskrivits ovan är positiva affekter viktiga, men trots detta inte de enda emotionella 

tillstånd av relevans för organisatioriska beteenden (Boeham & Lyobomirsky, 2008; Staw et 

al., 1994). Detta är viktigt att komma ihåg då både den bakomliggande teorin såväl som 

resultaten i denna undersökning i generella drag indikerar att positiva affekter gagnar positiva 

organisatioriska beteenden och resultat, vilka är gynnsamma både för de anställda och för 

organisationen.  Studiens övergripande syfte, att besvara frågan om lyckliga anställd troligtvis 

är mer produktiva än olyckliga anställda, kan med studiens resultat därmed också besvaras 

med ett ja. 
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