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Abstract 
 

I ett samhälle där relationer, även sådana av icke romantisk karaktär, har en central roll i 
människors liv är det viktigt att försöka förstå vad som ligger till grund för individers enga-
gemang i relationer. The Investment Model säger att engagemang i relationer ökar då indi-
vider upplever ökade belöningar, minskade kostnader, färre attraktiva alternativ samt att de 
investerat mycket i relationen. I föreliggande tvärsnittsstudie undersöktes 61 grundskolelära-
re i Göteborgs Stad, med hjälp av the Investment Model, angående upplevt engagemang till 
sitt arbete via ett frågeformulär. Studien visade att grundskolelärare med längre anställnings-
tid upplever att de investerat mer i sitt arbete än vad de med kortare anställningstid angav.  
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Denna undersökning grundar sig i en tanke att testa hur väl ett vardagligt uttryck som 
”att vara gift med sitt arbete” fungerar som metafor. Uttrycket i sig ger en indikation på 
att arbetet tagit form som livspartner genom användandet av ordet ”gift” som annars 
endast förekommer i kärleksrelationer. Denna tanke utmynnade i frågeställningen; kan 
engagemang (eng: commitment) till arbetet undersökas med hjälp av en modell skapad 
för att undersöka engagemang inom kärleksrelationer? Syftet med denna uppsats är att, 
genom användandet av en sådan modell, undersöka engagemang till arbete hos svenska 
grundskolelärare. Uppsatsen inleds med en förklaring av begreppet commitment, följt 
av en presentation av några framstående commitment-modeller, samt hur dessa tilläm-
pats. 
 
 Genomgående i arbetet kommer engagemang användas som översättning av det eng-
elska ordet commitment för att underlätta läsning. För att vara tydliga i undersökningens 
frågeenkät valdes dock åtagande/engagemang som översättning, då commitment ansågs 
innefatta mer än vad endast ett svenskt ord kunde förklara. Dessa två översättningar var 
förekommande i Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (Berglund m.fl, 2007). Åta-
gande betyder enligt Bonniers svenska ordbok (Györki, Malmström & Sjögren, 2006) 
förpliktelse, löfte; utlovat arbete. Engagemang, i sin tur, betyder enligt författarna bland 
annat; aktivt intresse samt stark känsla för något.  
 
Begreppet Engagemang 
 
 I forskning gällande engagemang har flera olika definitioner av begreppet presente-
rats. Herscovitch och Meyer (2001) presenterar en samling olika definitioner som före-
kommit inom forskning som härrör begreppet kopplat till arbete, såsom ”organizational 
commitment”, ”job commitment”, ”occupational/career commitment” och ”goal com-
mitment”. Författarna ger själva ett förslag på en övergripande definition med dessa i 
beaktning, som innebär att engagemang på arbetsplatsen är ”ett tankesätt som kan ta 
olika former och binder en individ till ett sätt att handla som är relevant för ett speciellt 
ändamål”  (Herscovitch & Meyer, 2001, s. 310). Farrell och Rusbult (1983) definierar 
arbetsrelaterat engagemang som trolighetsgraden för att en individ kommer att stanna på 
ett jobb, och känna sig psykologiskt fäst vid det, oavsett om det är tillfredsställande eller 
ej. I en senare artikel presenterar Agnew, Martz och Rusbult (1998) en mer övergripan-
de definition av begreppet där det förklaras som en psykologisk föreställning som direkt 
påverkar vardagligt beteende inom relationer. Riketta (2008) förklarar engagemang till 
arbete som en attityd och definierar fenomenet som den relativa styrkan hos en individs 
identifikation med, och deltagande i en specifik organisation. 
  
 Allen och Meyer (1997) förklarar engagemang som om det innefattar både attityder 
och beteenden, vilket har kritiserats av andra författare. Olffen, Roe och Solinger (2008) 
skriver att engagemang endast kan innefatta attityder riktade mot ett mål. De menar att 
engagemang till ett mål eller till ett beteende skiljer sig så mycket att de inte kan hävdas 
mäta samma sak. Enligt författarna förändras beteenden så mycket över tid att det är 
meningslöst att mäta en individs engagemang utifrån ett specifikt beteende. Rusbult 
(1983) beskriver istället engagemang som en samvariation av psykologisk hängivenhet 
och intentioner med beteenden. 
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 Föreliggande undersökning utgår från Farrell och Rusbults (1983) definition av en-
gagemang. Valet av begreppsdefinition grundas i ett resonemang om beteendens roll i 
förhållande till engagemang. Författarnas förklaring av engagemang tyder på att be-
greppet inte bör ses som att innefatta beteenden. De gör tydliga skillnader mellan enga-
gemang och beteenden på det vis att engagemang endast bör ses som en prediktor för 
beteenden. Således blir det tydligt att beteenden i sig inte är en del av engagemang. Olf-
fen m.fl. (2008) riktar kritik mot Allen och Meyer (1997) för att de definierar engage-
mang som att det delvis innefattar beteenden, då detta enligt dem inte kan ses som en 
del av begreppet. Farrel och Rusbults (1983) definition borde således inte kunna kritise-
ras ur denna aspekt. 
 
Tidigare Empiri 
 
 Allen och Meyer (1997) presenterade 1991 den så kallade trekomponentmodellen, 
som var tänkt att mäta engagemang till organisationen för att kunna predicera arbetspre-
stationer, uppvisande av medlemskapsbeteende samt riskerna för att anställda skulle 
lämna företaget eller frånvara. Trekomponentmodellen består av tre distinkta kompo-
nenter; affektivt engagemang, varaktigt engagemang och normativt engagemang. Den 
första komponenten förklaras av författarna som den anställdes emotionella hängivenhet 
till, identifikation med, och deltagande i organisationen. Den andra komponenten inne-
bär ett mått på en individs medvetenhet gällande de kostnader som är kopplade till att 
lämna organisationen. Slutligen mäter den tredje komponenten den skyldighet en indi-
vid känner inför att stanna inom organisationen. 
  
 Allen, Meyer och Smith (1993) har med framgång testat modellens möjlighet att 
mäta både yrkesrelaterat- och organisationsrelaterat engagemang. Resultaten visade att 
det var möjligt att hålla isär de tre komponenterna såväl inom som mellan områdena, 
när de t ex skulle predicera arbetsprestation, samt vilja att lämna företag/yrke. Senare 
forskning av Herscovitch och Meyer (2002) visade att trekomponentmodellen, applice-
rad på engagemang gällande ändringar inom organisationer, kunde användas för att pre-
dicera engagemang till beteende som skulle stödja dessa förändringar. Året innan hade 
samma författare föreslagit trekomponentmodellen som en generell modell tänkt att 
fungera på alla arbetsrelaterade områden där engagemangs kan mätas. Modellens ut-
gångspunkt är, enligt författarna, att engagemang ligger till grund för relevant beteende 
som är fokuserat mot mål som skall uppnås. Engagemanget som förekommer i den ge-
nerella modellen som tidigare presenterats av Herscovitch och Meyer (2001) består, 
även den, av de tre komponenterna i trekomponentmodellen; affektivt engagemang, 
varaktigt engagemang och normativt engagemang. Bentein, Stinglhamber och Vanden-
berghe (2002) testade trekomponentmodellens generaliserbarhet för mätning av enga-
gemang inom fem arbetsrelaterade områden; organisation, yrke, överordnade, arbets-
grupp och kund. Deras forskning gav stöd för modellens generaliserbarhet och visade 
att alla komponenterna kan användas för att mäta engagemang till de fem ovan nämnda 
områdena. Författarna föreslog dock att varaktighets-engagemang-komponenten skulle 
delas upp i två subkomponenter vid mätningar gällande engagemang till organisationen. 
Dessa subkomponenter utgjordes av; uppfattade uppoffringar och avsaknaden av an-
ställningsalternativ. Denna uppdelning förespråkades av författarna då subkomponent-
skalorna korrelerade medelmåttigt samt att båda skalorna uppvisade god reliabilitet. 
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  Olffen m.fl. (2008) har riktat kritik mot såväl tre-komponentmodellens generaliser-
barhet som dess möjlighet att kunna mäta engagemang. Författarna hävdar att modellen 
i nuläget endast skall användas för att predicera risken för att individer lämnar en orga-
nisation då den, enligt dem, inte mäter engagemang. Kritiken grundas i att modellens 
komponenter utgörs av både engagemang riktat mot mål (affektivt engagemang) och 
engagemang riktat mot beteende (varaktighets- och normativt engagemang). Detta är 
enligt författarna problematiskt då modellen är ämnad att ge ett samlat mått på engage-
mang, men mäts genom två så konceptuellt olika sorters mått som ”mål” och ”beteen-
de”. 
 
The Investment Model  
 
 En annan modell som, även den, fokuserar på engagemang är the Investment Model. 
Till skillnad från de ovan nämnda modellerna är denna modell skapad för att undersöka 
samt förklara engagemang i kärleksrelationer (Rusbult, 1983). Trots denna avgränsning 
har den visat sig vara användbar för att undersöka engagemang inom flera andra olika 
domäner. Bland annat har den använts för att undersöka individers engagemang till sitt 
arbete för att sedan se om modellen kunde predicera anställdas uppsägningar (Farrell & 
Rusbult, 1983). Denna rapport avslutas med att författarna skriver att modellen borde 
visa sig vara applicerbar på ett brett spektrum av viktiga organisationsfenomen. The 
Investment Model har även använts framgångsrikt som undersökningsinstrument för 
forskning gällande varumärkeslojalitet (Li & Petrick, 2008). 
  
 Modellen har, enligt Agnew m.fl. (1998), sitt ursprung i Interdependence Theory, 
som är unik i den bemärkelsen att den analyserar strukturen i det ömsesidiga beroendet 
som karaktäriserar en relation, i stället för att undersöka personliga karaktärsdrag hos 
personerna i relationen. Denna utgångspunkt har således även the Investment Model, 
som är en vidareutveckling av ovan nämnda teori. Där Interdependence Theory mäter 
beroende mellan parterna i en relation, tar the Investment Model steget vidare genom att 
påstå att känslor av engagemang (COM) uppstår som en konsekvens av ökat beroende. 
Modellen består av tre beroendenivåer som existerar mellan de parter som ingår i en 
relation (eng: levels of dependence); tillfredsställelse (SAT) som har positiv inverkan på 
engagemang, investering (INV) som har positiv inverkan på engagemang, samt kvalitet 
hos alternativ (ALT) som har negativ inverkan på engagemang. Tillfredsställelse består 
av positiv kontra negativ påverkan som kan upplevas i en relation. När denna modell 
använts för att undersöka engagemang till arbete så har tillfredsställelse delats upp i två 
subkategorier; belöningar (REW) som har en positiv inverkan på tillfredsställelse, och 
kostnader (CST) som har en negativ inverkan på tillfredsställelse (Farrell & Rusbult, 
1983). Modellen förklaras av författarna enligt följande formler; SAT = REW – CST, 
samt COM = (REW – CST) + INV – ALT.  I nämnda undersökning, som var en longi-
tudinell studie, fann forskarna att kostnader ökade över tid, vilket enligt dem kunde ha 
att göra med att individer inte märker av kostnader i början av en påbörjad relation. Ag-
new m.fl. (1998) förklarar kvalitet hos alternativ som att ha att göra med känslan av hur 
åtråvärt bästa tillgängliga alternativ till relationen är. Slutligen så handlar investering 
enligt Rusbult (1980) om omfattningen och vikten av resurserna som är knutna till rela-
tionen – resurser som skulle minska i värde eller försvinna om relationen skulle avslu-
tas. Det finns, enligt modellen, två olika sorters investeringar; yttre och inre. Yttre inve-
steringar uppstår när tidigare yttre intressen länkas samman med rådande beteende. Till 
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exempel, om en individ inleder en relation med en partner när båda parter har egna hem, 
men sedan väljer att flytta ihop så har inte dennes hem till en början inte varit associerat 
med relationen men sedan blivit det genom hopflyttandet. Om denne sedan tror att upp-
brytande av relationen med sin nuvarande partner skulle leda till att han/hon skulle mis-
ta sitt hem, borde engagemang öka och det borde vara mindre troligt att individen läm-
nar relationen. Inre investering, i sin tur, kan vara exempelvis tid, emotionellt deltagan-
de, självupptäckande, pengar mm (Rusbult, 1980, s. 174). Det som särskiljer belöningar 
och kostnader från investeringar är att när en individ väl har investerat kan varken inre 
eller yttre investeringar tas bort så lätt från relationen. Normala belöningar och kostna-
der är inte lika starkt bundna till en specifik relation som investeringar är, och minskar 
inte så dramatiskt i värde (eller försvinner) ifall relationen avslutas (Rusbult, 1983). 
Exempelvis försvinner investerad tid i en relation när relationen avslutas, medan belö-
ning i form av till exempel bekräftelse kan finnas kvar inom individen även om relatio-
nen avslutas. Investering har visat sig öka med tiden (Farrell & Rusbult, 1983). Även 
engagemang ökar delvis på grund av investeringars ökning över tid, eftersom resurser 
som investerats in i en relation ökar kostnaderna att avsluta den (Rusbult, 1980). Ett 
exempel på detta kan vara att ju mer tid en individ investerat i en relation, ju mer enga-
gerad kommer denne vara att bevara relationen eftersom ett uppbrott av denna skulle 
innebära att den investerade tiden skulle övergå till en kostnad för individen. Även Ko-
pelman, Schriesheim & Thompson (1992) har undersökt investeringars påverkan på 
engagemang. I studien undersöktes skillnader i tillfredsställelse och engagemang mellan 
individer som var anställda i en organisation och individer som hade eget företag. Stu-
dien visade att de som hade eget företag rapporterade högre engagemang än de som var 
anställda i en organisation på grund av att de investerat mer emotionellt, fysiskt och 
finansiellt i sitt arbete. 
  
 Enligt Agnew m.fl. (1998) har var och en av de tre variablerna; tillfredsställelse, kva-
litet hos alternativ och investering, visat sig tillföra unik varians i mätningar av enga-
gemang. Engagemang är, enligt författarna, positivt förknippat med tillfredsställelse och 
investering, men negativt förknippat med kvalitet hos alternativ. Farrell och Rusbult 
(1983) konstaterade, i sin longitudinella studie gällande engagemang till arbete, att stör-
re belöningar och lägre kostnader i arbetet leder till högre tillfredsställelse hos anställda, 
samt att större engagemang till arbetet uppmuntras av högre belöningar, lägre kostnader, 
större investeringar av resurser, samt sämre kvalitet hos alternativ. Men eftersom till-
fredsställelse och engagemang inte behöver ha ett starkt samband med varandra – starkt 
engagemang kan vara producerat av undermåliga alternativ eller stora investeringar – så 
är det möjligt att vara missnöjd med en relation men trots detta fortsätta känna engage-
mang inför, och stanna kvar i den (Rusbult, 1980; Rusbult, 1983). Det har även visat sig 
att skillnader i kön inte har en signifikant påverkan på resultaten i forskning gällande 
engagemang med the Investment Model som undersökningsinstrument (Farrell & Rus-
bult, 1983). 
 
Antaganden 
 
 Utifrån ovan nämnda forskning kan följande antaganden formuleras: 
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3. Investeringar kommer att skattas högre av grundskolelärare med längre anställ-
ningstid, än grundskolelärare med kortare anställningstid (Farrell & Rusbult, 
1983). 

 
4. Kostnader kommer att skattas högre av grundskolelärare med längre anställ-

ningstid, än grundskolelärare med kortare anställningstid (Farrell & Rusbult, 
1983). 

 
5. Engagemang kommer att skattas högre av grundskolelärare med längre anställ-

ningstid, än grundskolelärare med kortare anställningstid (Rusbult, 1980). 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
 Nio skolor kontaktades och sju skolor valde att delta i undersökningen. Antalet re-
spondenter var sammanlagt 61 grundskolelärare; 14 män och 47 kvinnor mellan åldrar-
na 24-64 år (M = 43.56, s = 12.10). Dessa delades in i två grupper - de som varit an-
ställda kortare än tio år, 33 respondenter samt de som varit anställda tio år eller längre, 
28 respondenter. Respondenterna delades in i tre olika grupper på ett 15 års intervall 
gällande ålder. Denna indelning valdes för att kunna presentera respondenternas ålder 
på ett överskådligt sätt. Grupper indelade efter anställningstid användes genomgående i 
undersökningen. Dessa var uppdelade i två grupper (”0-9 år” och ”10 år eller fler”). 
Gruppindelningen utfördes för att kunna undersöka skillnader mellan individer som 
varit anställda under en kortare tid och individer som varit anställda under en längre tid. 
Valet av 10 år som brytpunkt mellan grupperna gjordes utifrån en tanke om att det skul-
le finnas skillnader mellan individer som kunde kategoriseras in i respektive grupp un-
der och över 10 års anställningstid. 
 
Instrument 
 
 The Investment Model valdes som modell för undersökningen. I undersökningen 
användes en enkät som omfattade 27 frågor (Bilaga A). Bakgrundsfrågorna var för un-
dersökningen specifika, medan de övriga frågorna var direkt hämtade från Farrell och 
Rusbults (1983) studie gällande engagemang till arbete. Dessa översattes från engelska 
till svenska (Bilaga B). Frågorna berörde respondenternas kön, ålder, anställningsform, 
anställningstid, arbetstillfredsställelse, kvalitet hos alternativ, investering och frågor 
gällande engagemang. Bakgrundsfrågorna, samt en av frågorna gällande engagemang 
innehöll svarsalternativ på nominalskalenivå och kvotskalenivå. Resterande frågor be-
svarades på en 9-gradig Likertskala. Varje huvudområde inleddes med en kort förkla-
rande text gällande området som frågorna behandlade. Detta skedde i enlighet med 
Rusbults (1983) tillvägagångssätt. Även generella instruktioner inkluderades i dessa 
partier av enkäten för att underlätta ifyllandet av denna. Exempel på frågor ur de olika 
huvudområdena är Arbetstillfredsställelse ”Hur belönande anser du ditt jobb vara över-
lag?” Kvalitet hos alternativ ”Hur anser du att dina alternativ är i jämförelse med ditt 
ideala sätt att spendera din tid?” Investering ”Hur mycket har du investerat i detta jobb 
överlag?” Engagemang ”Hur fäst är du vid ditt nuvarande jobb?”. 
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 Frågorna 4, 5, 6, 13, 14 och 15, som gäller kostnader samt kvalitet hos alternativ, 
vändes vid mätning. Cronbachs alfa för frågorna gällande belöning var .66, kostnader 
.67, tillfredsställelse .90, samlad tillfredsställelse .88, kvalitet hos alternativ .79, inve-
stering .60, engagemang .89 och samlat engagemang .87.  Dessa reliabilitetsmätningar 
visar på en hög reliabilitet hos frågor gällande tillfredsställelse, samlad tillfredsställelse, 
kvalitet hos alternativ, engagemang samt samlat engagemang. Enligt Field (2005) är en 
Cronbachs alfa med värdet .60 godtagbar, vilket innebär att reliabiliteten hos frågor gäl-
lande belöning, kostnader och investering var tillräcklig. 
 
 Farrell och Rusbult (1983) hade i sin studie två sorters frågor; globala samt specifika. 
De specifika frågorna användes, enligt forskarna, endast för att förbereda respondenter-
na på de globala frågorna för att på så vis öka reliabiliteten hos dessa. Endast de globala 
frågorna användes dock vid mätning i studien. Exempel på de specifika frågorna gick ej 
att finna och därför gjordes ett val att inte inkludera motsvarigheter till dessa i under-
sökningen då de i sådana fall hade fått skapas utifrån gissningar. 
 
 Modellens formel för engagemang var; COM = SAT (REW – CST) + INV – ALT, 
men eftersom frågeformuläret som replikerades innehöll frågor som mätte engagemang 
samt tillfredsställelse specifikt så användes även dessa i undersökningen. De benämndes 
i föreliggande studie som COM2 och SAT2. Den korrigerade formeln för denna under-
sökning blev således; COM = SAT (SAT2 + REW – CST) + INV + COM2 – ALT. 
Dessa två tilläggsvariabler användes i ursprungsstudien som kriterievariabler för regres-
sionsanalys, vilket innebär att dessa tillägg torde kunna vara användbara i föreliggande 
studie. Utan de frågor som undersökte dessa variabler hade undersökningens antal frå-
gor varit avsevärt färre och således kunnat påverka reliabiliteten negativt.   
 
Procedur 
 
 Ett informationsmöte bokades i överenskommelse med ansvarig in på vardera skola 
genom besök eller telefonsamtal där de ansvariga gavs en kort beskrivning av vad un-
dersökningen gällde. När mötet hölls var berörd personal (grundskolelärare) närvarande. 
Proceduren och informationen på dessa möten var identisk för att inte skapa olikheter 
hos eventuella respondenter. Informationen som gavs till personalen gällde undersök-
ningens övergripande frågeställning och syfte, the Investment Model och dess olika 
koncept samt frågeenkätens utformning. De informerades om att deltagande skedde 
anonymt och att det även var frivilligt. Det nämndes att det inte fanns några intentioner 
att jämföra olika arbetsplatser eller enstaka individer. Informationen gavs under ca 5-10 
minuter och avslutades med anvisningar om var deltagare kunde finna frågeenkäterna. 
Lärarna informerades om att de besvarade enkäterna skulle samlas in efter en arbets-
vecka. För de som inte närvarat vid mötet fanns samma information som presenterades 
på mötet att tillgå genom en kort introduktionstext i enkäten. Enkäterna lämnades in i en 
försluten insamlingsbox i vardera arbetsplatsens personalrum.  
 

Resultat 
  

 Tabell 1 presenterar medelvärden och standardavvikelser för grupper på den obero-
ende variabeln anställningstid gällande de beroende variablerna; kostnader, investering 
och engagemang, samt mått på skillnader mellan anställningstidsgrupperna relaterade 
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till de beroende variablerna. Då en serie t-test och en kovariansanalys utfördes på mate-
rialet, justerades signifikanskravet enligt Bonferroni för att minska risken för typ-1 fel 
(p =.05 =.00). 
 
 Antagande 1, att investeringar kommer att skattas högre av grundskolelärare med 
längre anställningstid än de med kortare anställningstid, bekräftades i oberoende t-test, 
t(59) = -2.94; p = .00. 
 
 Antagande 2, att kostnader kommer att skattas högre av grundskolelärare med längre 
anställningstid än de med kortare anställningstid, bekräftades inte i oberoende t-test. 
 
 

 
 
 Tabell 1 visar att individer i grupperna överlag skattat omfattningen av deras inve-
steringar kopplade till deras nuvarande arbete relativt högt.  
 
 För att undersöka var skillnaderna för investering fanns, utfördes tre oberoende t-test 
mellan de tre frågor som mätte investering. Dessa visade att skillnaderna mellan grupp 
”0-9 år” (M = 5.55, s = 1.77) och grupp ”10 år eller fler” (M = 7.00, s = 1.67) gick att 
finna i svaren gällande fråga 17 i frågeenkäten; ”Med alla omständigheter i åtanke, i 
vilken omfattning finns det aktiviteter/händelser/personer/saker som associeras med ditt 
jobb som du skulle förlora om du lämnade jobbet?” t(59) = -3.21, p = .00. Båda skillna-
derna var signifikanta efter det att en Bonferroni-justering utförts. 
 
 För att undersöka det signifikanta resultatet gällande antagande 1 ytterligare, utfördes 
en kovariansanalys som kontrollerade för ålders inverkan på den oberoende variabeln 
anställningstidsgrupps effekt på beroendevariabeln investering. Analysen visade att an-
ställningstidsgrupp inte hade någon signifikant effekt på investering då ålder kontrolle-
rades för. Pearsons korrelationstest visade att det fanns ett positivt signifikant samband 
mellan anställningstidsgrupp och ålder, r(59) = .69, p <.01. 
 
 Antagande 3, att engagemang kommer att skattas högre av grundskolelärare med 
längre anställningstid, bekräftades inte i oberoende t-test efter att en Bonferroni-
justering av signifikanskravet utförts. 
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Diskussion 
 
 Resultaten i undersökningen visade att grundskolelärare med längre anställningstid 
upplevde att de investerat mer i sitt arbete än vad grundskolelärare med kortare anställ-
ningstid upplevde. Detta ger stöd åt antagandet om att investeringar kommer att skattas 
högre av grundskolelärare med längre anställningstid, och även tidigare forskning som 
visat att investeringar ökar med tiden (Farrell & Rusbult, 1983). Resultaten ter sig fullt 
rimliga då tid spenderad på arbetet i sig skulle kunna ses som en inre investering. Det är 
också möjligt att de med längre anställningstid gjort djupare yttre investeringar genom 
att ha identifierat sig själva med sitt arbete en längre tid och på så vis psykologiskt län-
kat samman sin egen identitet med sitt arbete. Delar av den identitet de då byggt upp i 
relation till sitt arbete skulle alltså kunna gå förlorade vid en eventuell uppsägning, vil-
ket gör den spenderade tiden på arbetet även i denna aspekt till en investering – en yttre 
sådan. 
 
 Skillnaderna mellan anställningstidsgrupperna gällande investering visade sig finnas 
i respondenternas svar på fråga 17, vilket skulle kunna ge stöd åt en sådan möjlig för-
klaring. Det visade sig dock att skillnaderna inte enbart var beroende av anställnings-
tidsgrupptillhörighet, utan även starkt påverkade av ålder. Detta resultat torde vara rim-
ligt då individer med högre ålder ofta har varit anställda längre på arbetsplatsen. Sanno-
likheten för detta är absolut högre än motsatsen eftersom åldern spelar in som en faktor i 
hur lång anställningstid individen i fråga skulle kunna ha. Denna trend visade sig även 
kunna urskiljas i resultaten i undersökningen, där ett relativt starkt samband mellan an-
ställningstidsgrupptillhörighet och ålder uppdagades. 
 
 Resultaten i undersökningen visade att det inte fanns någon skillnad gällande enga-
gemang till arbetet mellan anställningstidsgrupperna. Detta skulle kunna vara till följd 
av för få frågor gällande de olika delarna som utgör engagemang. Även våra egna 
tillägg i formeln för engagemang (SAT2 och COM2) torde kunna påverka resultaten, då 
de inte ingår i den ursprungliga formeln som presenteras i undersökningen frågorna 
hämtats från. Men sannolikt har inte detta haft någon större påverkan då dessa användes 
som kriterievariabler i ursprungsstudien. Det aningen begränsade antalet respondenter i 
undersökningen borde även kunna vara en bidragande faktor till att inga skillnader kun-
de urskiljas. Ovanstående resultat strider mot resultat från tidigare forskning (Rusbult, 
1980). Enligt the Investment Model skall investering öka med tiden (vilket bekräftades 
av resultaten i denna undersökning) och även engagemang, delvis som en följd av inve-
steringarnas ökning, eftersom de resurser som investerats in i en relation ökar kostna-
derna att avsluta den. Kanske hade denna skillnad kunnat överleva justeringen om anta-
let respondenter hade varit fler. Det gick heller inte att finna några skillnader mellan 
könen gällande engagemang till arbetet, vilket är i enlighet med vad tidigare forskning 
visat (Farrell & Rusbult, 1983). 
 
 Antagandet gällande skillnader i upplevda kostnader mellan anställningstids-
grupperna besannades inte utifrån undersökningens resultat. Detta strider mot tidigare 
forskning som säger att kostnader bör öka med tid. Detta bör ske, enligt forskarna, på 
grund av att individer inte uppmärksammar kostnader lika mycket i relationens tidigare 
fas då de precis inlett en relation. Men eftersom denna studie är en tvärsnittsstudie, till 
skillnad mot den tidigare longitudinella forskning som presenterat ovanstående påståen-
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de, så är det möjligt att sådana skillnader visar sig tydligare vid upprepade mätningar 
under en längre tid där man undersöker samma individer och således mäter skillnader i 
deras egna skattningar av kostnader över tid. Det är även möjligt att resultaten, genom 
att de kommer från just en tvärsnittsstudie, kan vara påverkade av respondenternas 
dagsform. Kanske hade respondenter upplevt något positivt just den dagen eller bara var 
på ett bra humör, och därför skattade kostnaderna lägre vid just detta tillfälle. Risken för 
detta kan inte helt avskrivas.  
 
 Gruppindelningen gällande anställningstid kan anses som godtycklig, men undersök-
ningen visar ändå att skillnader gick att urskilja mellan dessa grupper. Eftersom tidigare 
forskning inte gick att replikera i detta avseende, då de varit longitudinella och på så vis 
mätt samma respondenter vid flera olika tillfällen, utfördes indelningen utan uppback-
ning av tidigare forskning. Detta kan ses som en svaghet i studien, men eftersom grupp-
indelningen grundar sig i ett intresse att mäta skillnader just mellan dessa grupper så 
torde detta inte sänka studiens validitet. Fördelningen mellan grupperna var till det när-
maste jämlik, vilket gjorde dessa mer jämförbara. 
 
 Det faktum att frågorna översatts till svenska från engelska skulle kunna ha haft en 
negativ inverkan på reliabiliteten, men detta kan inte sägas med säkerhet då eventuella 
försämringar av reliabiliteten skulle ha kunnat vara påverkade av avsaknaden av speci-
fika frågor. Dock visade det sig att variablerna var reliabla, vilket ger undersökningen 
validitet. 
 
 Det låga deltagarantalet (endast 61 grundskolelärare trots sju deltagande skolor) kan 
anses som problematiskt. Detta skulle kunna vara till följd av brister i proceduren för 
införskaffandet av deltagare till studien. Vid informationsmöten på skolorna gavs en 
utförlig information gällande studiens upplägg och bakomliggande teori, vilket kan ha 
avskräckt eventuella respondenter från att deltaga. Fokuseringen på de tekniska delarna 
i studien kan ha gjort att de mer intresseväckande delarna inte fått det utrymme de 
egentligen kanske skulle ha haft. Exempelvis skulle informationen kunna ha innefattat 
mer om de delar i studien som grundskolelärarna lättare kunnat relatera till sitt vardagli-
ga liv. I och med att informationen som gavs var relativt teoribaserad med, för den oin-
vigde, förhållandevis svåra termer kan eventuella respondenter fått ett intryck av att 
någon form av förkunskap inom ämnet fordrades, vilket kan ha föranlett ett lågt delta-
gande. Tidpunkten för informationsmötena samt då deltagare gavs tillfälle att besvara 
frågeenkäterna kan också haft en negativ inverkan på deltagarantalet. Då detta skedde i 
anslutning till slutet av en termin, hade grundskolelärarna enligt egen utsago fullt upp 
med betygssättningar, utvärderingar samt förberedelser för lucia- och julfiranden på 
skolorna. Ett sätt deltagarantalet möjligen kunde ha förbättrats hade varit om frågeenkä-
terna delats ut till grundskolelärarna vid informationsmötet och att de vid detta tillfälle 
även givits tid att besvara dessa. Ett sådant tillvägagångssätt övervägdes, men ansågs ej 
lämpligt då det frivilliga deltagandet i undersökningen på så sätt hade äventyrats. Kan-
ske hade dock ett utdelande av enkäter varit att föredra i anslutning till informationsmö-
ten, men att besvarandet av dessa dock hade skett enskilt vid ett, för individen, passande 
tillfälle. 
 
 De olika delarna i modellen torde täcka de allra viktigaste beståndsdelarna av enga-
gemang. Det kan dock ses som märkligt att modellen gör distinkta skillnader mellan 
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olika sorters investering (inre och yttre), men att så inte sker gällande belöningar. Även 
denna beståndsdel kan tyckas vara möjlig att dela upp. Exempelvis skulle modellen 
kunna skilja på instrumentella och affektiva belöningar. Värdet i beståndsdelen belö-
ningar skulle i och med detta inte förändras, och således inte heller måttet för engage-
mang, men möjlighet till diskussion och förklaring av individers skattade värden gäl-
lande belöningar skulle öka. Det kan tyckas besynnerligt att uppdelningen av invester-
ing förkommer i modellens förklaring av begreppet, men inte undersöks genom frågor i 
enkäten. Kanske hade förståelsen för varför individer skattat beståndsdelen investering 
ökat ifall det funnits frågor som berör olika specifika delar som utgör detta. Förslagsvis 
skulle liknande tillvägagångssätt kunna tillämpas för beståndsdelen belöningar grundat 
på ovanstående resonemang. 
 
 Då undersökningens resultat baserades på självrapporter från respondenterna genom 
en frågeenkät skulle det kunna tänkas att detta kan ha påverkat resultaten. Responden-
ters dagsform skulle, som vi tidigare nämnt gällande kostnader, exempelvis kunna bidra 
till att denne rapporterat annorlunda än vad han/hon skulle gjort vid ett annat tillfälle. 
Ett sätt att minska risken för detta hade varit om en longitudinell studie utförts istället. 
Då det inte fanns möjlighet till detta på grund av en mycket begränsad tid för undersök-
ningen, så var en tvärsnittsstudie det bästa valet. Det är även viktigt att framhålla att 
resultaten grundas i självrapporterade skattningar, och inte observerade beteenden. I den 
forskningsrapport som närmast ligger till grund för frågeenkäten (Farrell & Rusbult, 
1983), tar författarna steget längre genom att undersöka hur väl engagemang kan predi-
cera om anställda kommer att säga upp sig från sitt arbete eller ej. Detta mättes genom 
att undersöka engagemang longitudinellt och genom att se vilka som faktiskt sade upp 
sig. Det senare är således en observerad handling. På grund av tidsbegränsning kunde 
inte heller detta utföras i denna undersökning. Att bedriva forskning med hjälp av att 
mäta faktiska handlingar torde kunna ge mer tillförlitliga resultat, men även i sådan 
forskning bör tillförlitligheten i forskares analyser av undersökningspersoners motiv och 
bakgrund till det observerade beteendet kunna ifrågasättas. Självrapportering torde, om 
den utgår från en väl genomarbetad enkät, kunna ge tillförlitliga mått på generella tren-
der hos undersökningspersoner om den sker vid upprepade tillfällen med ett högt delta-
garantal och med ett begränsat bortfall av deltagare. Farrell och Rusbult (1983) skriver 
att det bör noteras att deras studie undersökt självrapporterade skattningar och det är 
uppmuntrande att se att dessa effektivt kan predicera stanna/lämna-beteenden, men att 
det fortfarande är oklart vilken relation självrapportering har till faktiska, objektiva för-
hållanden. Som exempel på detta skriver författarna vidare; ”kan rapporterade belö-
ningar representera riktiga, erhållna belöningar på ett tillförlitligt sätt?”(Rusbult, 
1983, s. 115). Då undersökningen fokuserade på att mäta skillnader mellan respondent-
gruppers skattningar gällande delar av, och engagemang till arbetet som helhet, så var 
inte kopplingen till det faktiska och objektiva förhållandet av intresse. Det var alltså inte 
engagemang som beteende som mättes i undersökningen, utan respondenternas upplev-
da engagemang. 
 
 Det hade varit intressant att se framtida forskning inom engagemangområdet, med 
the Investment Model som undersökningsinstrument, som undersöker skillnader mellan 
olika yrkesgrupper som har olika relationer till sina kunder samt skiljer sig i var arbete 
bedrivs i förhållande till arbetsgivaren. Ett exempel på detta skulle kunna vara att jäm-
föra engagemang mellan lärare och konsulter. Lärare bedriver sitt arbete i anslutning till 
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arbetsplatsen de är anställda vid och har oftast en långvarig och förhållandevis intim 
kontakt med sina kunder (elever), medan konsultyrkets natur ofta betyder att konsulter 
är anställda av ett företag men utför sitt arbete hos ett flertal olika kunder och på så vis 
kanske inte är lika intimt kopplade till dessa. Kopplingen till arbetsplatsen individerna 
är anställda vid borde således skilja sig. Det skulle dock kräva att forskare testar ifall det 
finns skillnader i intimitet i relation till kunderna mellan de olika grupperna. Det hade 
även varit intressant att se framtida forskning gällande skillnader i engagemang beroen-
de på hur deltagare uppfattar organisationens ledning. Exempelvis skulle jämförelser 
göras mellan individer som uppfattar ledningen som stöttande och motiverande och in-
divider som uppfattar ledningen som motarbetande och ej motiverande. Även skillnader 
i omsättning av personal skulle kunna vara ett tänkbart område att undersöka i förhål-
lande till engagemang. Anställda på företag med hög personalomsättning skulle således 
kunna jämföras med anställda på företag där omsättningen av personal är låg för att se 
om det har någon inverkan på upplevt engagemang. Styrkan i detta skulle vara att om-
sättningen av personal inte är ett upplevt eller skattat mått. Exempel på annan intressant 
framtida forskning skulle kunna vara undersökningar utförda för att studera eventuella 
samband mellan skattat engagemang och faktiska prestationer. Det går dock inte i en 
sådan att bortse från andra möjliga variabler som kan tänkas ha en inverkan på presta-
tion som till exempel talang. Listan på liknande variabler med inverkan på prestation 
kan troligtvis vara omfattande. Därför borde forskning för att kartlägga dessa utföras 
innan eventuell forskning om samband mellan engagemang och prestation kan ta vid. 
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Bilaga A. Frågeenkät 
 

Vi är två studenter som studerar på Organisations- och personalutvecklingsprogrammet, 
med inriktning på psykologi, vid högskolan i Borås. Vi arbetar nu med vår C-uppsats 
och skulle uppskatta Ditt deltagande i denna enkätundersökning. Undersökningen vi 
kommer att utföra handlar om skillnader mellan olika  gruppers  åtagande/engagemang 
(commitment) till nuvarande arbetsgivare. Deltagandet är frivilligt och om Du väljer att 
besvara enkäten, kommer din medverkan ske anonymt. Vi kommer inte kunna urskilja 
vilken arbetsplats Du tillhör. Detta är inte heller intressant för undersökningen. Vi ga-
ranterar att Dina svar kommer att behandlas med största möjliga varsamhet samt att de 
inte kommer att publiceras i annan kontext än i våran undersökning. Genom att fylla i 
detta frågeformulär ger Du oss tillåtelse att använda Dina svar i vår undersökning.  
 
Om Du skulle vara intresserad av att ta del av resultaten från vår undersökning, är Du 
välkommen att kontakta oss via mail på: andreas.gebauer@hyperisland.se eller mika-
el.pensjo@gmail.com.  
Vi är mycket tacksamma för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar. 
 
Andreas Gebauer och Mikael Pensjö 
 
 

Allmänna uppgifter 
 
Kön 

□ Man           □ Kvinna  
 
Anställningsform  

□ Tillsvidareanställd          □ Vikarie          □ Annan form av anställning 
 
Ungefärlig anställningstid hos nuvarande arbetsgivare: ____ år. 
 
Ålder: ____ år. 
 
 

Arbetstillfredsställelse 
Under denna rubrik följer frågor som berör arbetstillfredsställelse. De olika frågorna 
berör hur kostsamt eller belönande du uppfattar ditt arbete att vara, samt hur tillfreds-
ställande du uppfattar ditt arbete vara överlag. Dina svar på dessa frågor kommer att ge 
mått på hur tillfredsställd du är med ditt nuvarande arbete. Besvara frågorna genom att 
ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning. Skalan 
sträcker sig mellan ett minimivärde och ett maxvärde och är graderad från 1-9. 
 
 
 
 

mailto:andreas.gebauer@hyperisland.se
mailto:mikael.pensjo@gmail.com
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1. Med alla omständigheter i åtanke, hur mycket positiva saker associerar du med ditt 
jobb?  

 
Inga alls   

1     2     3     4     5     6     7     8     9 
Väldigt många 

 
2. Hur belönande anser du ditt jobb vara överlag? 

 
Inte alls belönande
  

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Väldigt belönande 

 
3. Anser du att ditt jobb har fler eller färre positiva aspekter än de flesta andras arbets-
platser generellt har? 
 
Jobbet är sämre än de 
flesta  

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9  

Jobbet är bättre än de  
flesta 

 
    
4. Med alla omständigheter i åtanke, hur mycket obehagliga saker associerar du med 
ditt jobb?  
 
Inga alls  

1     2     3     4     5     6     7     8     9 
Väldigt många 

 
 
5. Hur mycket kostnader (inte bara ekonomiska kostnader) och besvärligheter är asso-
cierade med ditt jobb överlag? 
 
Inte alls kostsamt  

1     2     3     4     5     6     7     8     9 
Väldigt kostsamt 

 
 
6. Anser du att ditt jobb har färre eller fler negativa aspekter än de flesta andras ar-
betsplatser generellt har? 
 
Färre negativa aspekter  

1     2     3     4     5     6     7     8     9 
Fler negativa aspekter 

 
  

7. Med alla omständigheter i åtanke, hur tillfredsställd är du med ditt nuvarande jobb?  
 
Inte alls tillfredsställd  

1     2     3     4     5     6     7     8     9 
Extremt tillfredsställd 
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8. Hur mycket tycker du om ditt jobb överlag? 
 

Tycker inte alls om det   
1     2     3     4     5     6     7     8     9  

Tycker om det väldigt  
mycket 

 
 
9. Om du fick lov att fatta beslut igen gällande om du skulle ta det jobb du har nu, med 
vetskapen du nu besitter, vad skulle ditt beslut bli? 

  
Skulle absolut inte ta 
jobbet  

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Skulle utan tvekan ta  
jobbet 

 
 
10. Om en av dina goda vänner sa till dig att han/hon var intresserad av att arbeta med 
liknande arbetsuppgifter som du har, för samma arbetsgivare, vad skulle du säga till 
honom/henne? 

 
Avråda honom/henne  

1     2     3     4     5     6     7     8     9   
Rekommendera det  
starkt 

 
11. Hur står sig ditt nuvarande jobb i jämförelse med ditt ideala jobb? 

 
Långt ifrån idealt  

1     2     3     4     5     6     7     8     9   
Näst intill idealt 

 
12. Hur överensstämmer ditt nuvarande jobb med den sorts jobb som du önskade när du 
tog det? 
 
Inte alls som det jobb 
jag önskade 

 
 

1     2     3     4     5     6     7     8     9   

Väldigt mycket som det  
jobb jag önskade  

 
 

Kvalitet hos alternativ 
Under denna rubrik följer frågor som berör kvalitet hos alternativ. De olika frågorna 
berör hur du värderar tänkbara alternativ till ditt nuvarande jobb. Besvara frågorna ge-
nom att ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning. Ska-
lan sträcker sig mellan ett minimivärde och ett maxvärde och är graderad från 1-9.  
 
13. Med alla omständigheter i åtanke, hur bra är dina alternativ till detta jobb? 

 
Fruktansvärda   

1     2     3     4     5     6     7     8     9   
Utmärkta  

 
14. Hur anser du att dina alternativ är i jämförelse med ditt nuvarande jobb överlag? 
 
Alternativen är mycket 
sämre 

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Alternativen är mycket  
bättre  
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15. Hur anser du att dina alternativ är i jämförelse med ditt ideala sätt att spendera din 
tid? 

 
Alternativen är mycket 
sämre 

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Alternativen är mycket  
bättre  

 
 
Investering 
Under denna rubrik följer frågor som berör investering. Med investering menas här re-
surser som är starkt sammankopplade till jobbet. Begreppet investering, i detta sam-
manhang, innefattar såväl fysiska som psykiska investeringar som du kopplar till ditt 
arbete. Detta kan exempelvis vara tid, pengar, känslor, relationer mm. Besvara frågorna 
genom att ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning. 
Skalan sträcker sig mellan ett minimivärde och ett maxvärde och är graderad från 1-9.   
 
16. Hur mycket har du investerat i detta jobb överlag? 

 
Inget  

1     2     3     4     5     6     7     8     9   
Väldigt mycket 

 
17. Med alla omständigheter i åtanke, i vilken omfattning finns det aktivite-
ter/händelser/personer/saker som associeras med ditt jobb som du skulle förlora om du 
lämnade jobbet? 
 
Inga  

1     2     3     4     5     6     7     8     9 
Väldigt många 

 
18. Hur mycket har du investerat i ditt jobb i jämförelse med vad de flesta människor 
investerat i sina jobb? 
 
Jag har investerat mind-
re än de flesta  

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Jag har investerat mer  
än de flesta 

 
 
Åtagande/Engagemang (Eng: commitment) 
Under denna rubrik följer frågor som berör åtagande/engagemang (commitment). Den 
engelska termen är commitment, vilken här översatts till åtagande/engagemang och kan 
beskrivas som chansen att en individ stannar kvar och känner sig psykologiskt fäst vid 
sin nuvarande arbetsgivare. Svaren på frågorna kommer ge mått på ovannämnda defini-
tion. Besvara frågorna genom att ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer 
med din uppfattning. Skalan sträcker sig mellan ett minimivärde och ett maxvärde och 
är graderad från 1-9.   
 
19. Hur länge skulle du vilja vara kvar på ditt nuvarande jobb? 

  
En kort tid framöver    

1     2     3     4     5     6     7     8     9   
En lång tid framöver 
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20. Hur troligt är det att du kommer säga upp dig från ditt jobb inom en snar framtid? 
  

Väldigt troligt   
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Inte troligt alls 

 
 
21. Hur engagerad (commited) är du inför att stanna på ditt nuvarande jobb? 
 
Inte alls engagerad 
(commited)  

 
1     2     3     4     5     6     7     8     9   

Väldigt engagerad  
(commited) 

  
 
22. Hur fäst är du vid ditt nuvarande jobb? 

  
Inte alls fäst  

1     2     3     4     5     6     7     8     9   
Väldigt fäst 

 
 
Besvara nedanstående fråga genom att skriva in ett uppskattat värde. 
 
23. I grova drag, hur många timmar per månad spenderar du på att hitta andra jobb?  
ca _____ timmar. 
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Bilaga B. Originalfrågor översatta från engelska till svenska. 
 
All things considered, to what extent are ther good things associated with your job? 
None - A great many. 
Med alla omständigheter i åtanke, hur mycket positiva saker associerar du med ditt 
jobb? Inga alls - Väldigt mycket. 
 
In general, to what extent do you find your job to be rewarding? Not at all rewarding - 
Extremely rewarding. 
Hur belönande anser du ditt jobb vara överlag? Inte alls belönande - Väldigt belönande. 
 
Does this job have more or fewer positive aspects than most people have at their places 
of employment? Job is worse than most - Job is better than most. 
Anser du att ditt jobb har fler eller färre positiva aspekter än de flesta andras arbetsplat-
ser generellt har? Sämre än de flesta - Bättre än de flesta. 
 
All things considered, to what extent are there unpleasant  things associated with your 
job? None - A great many. 
Med alla omständigheter i åtanke, hur mycket obehagliga saker associerar du med ditt 
jobb? Inga alls - Väldigt mycket. 
 
In general, to what extent are there costs or hardships associated with your job? Not at 
all costly - Extremely costly. 
Hur mycket är kostnader (inte bara ekonomiska kostnader) och besvärligheter associe-
rade med ditt jobb överlag? Inte alls kostsamt - Väldigt kostsamt. 
 
Does this job have more or fewer negative aspects than most people have at their places 
of employment? Fewer negative aspects - More negative aspects. 
Anser du att ditt jobb har färre eller fler negativa aspekter än de flesta andras arbetsplat-
ser generellt har? Färre negativa aspekter - Fler negativa aspekter. 
 
All things considered, how satisfied are you with your current job? Not at all satisfied – 
extremely satisfied. 
Med alla omständigheter i åtanke, hur tillfredsställd är du med ditt nuvarande jobb? Inte 
alls tillfredsställd – Extremt tillfredsställd. 
 
In general, how much do you like your job? Don't like it at all – Like it very much. 
Hur mycket tycker du om ditt jobb överlag? Tycker inte alls om det – Tycker om det 
väldigt mycket. 
 
Knowing what you now know, if you had to decide all over again whether to take the 
job you now have, what would you decide? Definitely would not take this job – Would 
take this job without hesitation. 
Om du fick lov att fatta beslut igen gällande om du skulle ta det jobb du har nu, med 
vetskapen du nu besitter, vad skulle ditt beslut bli? Skulle absolut inte ta jobbet – Skulle 
utan tvekan ta jobbet. 
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If a good friend of yours told you that he/she was interested in working in a job like 
yours for you employer, what would you tell him/her? Advice against it – Strongly re-
commend it. 
Om en av dina goda vänner sa till dig att han/hon var intresserad av att arbeta med lik-
nande arbetsuppgifter som du har, för samma arbetsgivare, vad skulle du säga till ho-
nom/henne? Avråda honom/henne – Rekommendera det starkt. 
 
How does this job compare to your ideal job? Far from ideal – Close to ideal.Hur står 
sig ditt nuvarande jobb i jämförelse med ditt ideala jobb? Långt ifrån idealt – Näst intill 
idealt. 
 
How does your job measure up to the sort of job you wanted when you took it? Not at 
all like the job I wanted – Very much like the job I wanted. 
Hur överensstämmer ditt nuvarande jobb med det sorts jobb som du önskade när du tog 
det? Inte alls som det jobb jag önskade – Väldigt mycket som det jobb jag önskade. 
 
All things considered, how good are your alternatives to this job?Terrible - Excellent. 
Med alla omständigheter i åtanke, hur bra är dina alternativ till detta jobb? Fruktansvär-
da - Utmärkta. 
 
In general, how do your alternatives compare to your current job? Alternatives are 
much worse - Alternatives are much better. 
Hur anser du att dina alternativ är i jämförelse med ditt nuvarande jobb överlag? Alter-
nativen är mycket sämre - Alternativen är mycket bättre. 
 
How do your alternatives compare to your ideal way of occupying your time? Alternati-
ves are much worse - Alternatives are much better. 
Hur anser du att dina alternativ är i jämförelse med ditt ideala sätt att spendera din tid? 
Alternativen är mycket sämre - Alternativen är mycket bättre.  
 
In general, how much have you invested in this job? Nothing – A great deal  
Hur mycket har du investerat i detta jobb överlag? Inget – Väldigt mycket. 
 
All things considered, to what extent are there activities/events/persons/objects associa-
ted with your job that you would lose if you were to leave? None – A great many. 
Med alla omständigheter i åtanke, i vilken omfattning finns det aktivite-
ter/händelser/personer/saker som associeras med ditt jobb som du skulle förlora om du 
lämnade jobbet? Inga – Väldigt många. 
 
How does your investement in this job compare to what most people have in invested in 
their jobs? I've invested less than most people – I've invested more than most people. 
Hur mycket har du investerat i ditt jobb i jämförelse med vad de flesta människor inve-
sterat i sina jobb? Jag har investerat mindre än de flesta – Jag har investerat mer än de 
flesta. 
How long would you like to stay at this job? Short period of time – Long period of time. 
Hur länge skulle du vilja vara kvar på ditt nuvarande jobb? En kort tid framöver – En 
lång tid framöver. 
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How likely is it that you will quit this job in the near future? Extremely likely – Not at 
all likely. 
Hur troligt är det att du kommer säga upp dig från ditt jobb inom en snar framtid? Väl-
digt troligt – Inte troligt alls. 
 
How commited are you to staying at your current job? Not at all commited – Extremely 
commited. 
Hur engagerad (commited) är du inför att stanna på ditt nuvarande jobb? Inte alls enga-
gerad (commited) – Väldigt engagerad (commited). 
 
How attached are you to your current job? Not at all attached – Extremely attached 
Hur fäst är du vid ditt nuvarande jobb? Inte alls fäst – Väldigt fäst. 
 
On the average, how many hours per moth have you spent attempting to find a different 
job? 
I grova drag, hur många timmar per månad spenderar du på att hitta andra jobb?  
 
 
 
 


