Primær selvevaluering
Primær selvevaluering brukes mest innen arbeids- og
organisasjonspsykologi, både i forskningssammenheng og i
ansettelsesprosesser.
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Primær selvevaluering («core self-evaluations») er et relativt nytt personlighetsbegrep
som blir brukt i forskning innenfor arbeids- og organisasjonpsykologi. Judge, Locke, og
Durham (1997) deﬁnerer primær selvevaluering som en grunnleggende vurdering av
ens egenverdi, eﬀektivitet og kompetanse som person. Slike, ofte ubevisste,
selvvurderinger antas å påvirke vurderinger av egen arbeidsinnsats og kvaliteten på
arbeidet man utfører.

Bakgrunn
Begrepet primær selvevaluering er basert på at etablerte personlighetsbegreper som har
blitt brukt i forbindelse med jobbtilfredshetsstudier, har vist seg å samvariere. Erez og
Judge fant at mål på generalisert selveﬀektivitetsforventning (generalized self-eﬃcacy)
(Bandura, 1997), kontrollplassering (locus of control) (Rotter, 1966), nevrotisisme
(neuroticism) (Costa & McCrae, 1992) og selvtillit (self-esteem) (Coopersmith, 1967) ladet
på en enkelt faktor, noe som antydet at disse kunne ses på som mål på et felles
underliggende konsept (Erez & Judge, 2001). Faktorladningene var .81 for generalisert
selveﬀektivitetsforventning, .73 for kontrollplassering, –.74 for nevrotisisme, og .91 for
selvtillit (Erez & Judge, 2001). Senere studier viste også at denne enfaktorstrukturen ble
funnet i et ikke-vestlig utvalg (Japan) (Piccolo, Judge, Takahashi, Watanabe & Locke,
2005).
Mål på disse personlighetsbegrepene virket også på samme måte i jobbtilfredshetsstudier. I en studie korrelerte generalisert selveﬀektivitetsforventning,
kontrollplassering og lav selvtillit negativt med jobbtilfredshet, mens nevrotisisme
korrelerte positivt med jobbtilfredshet (Judge & Bono, 2001).

«Primær selvevaluering
deﬁneres som en
grunnleggende vurdering av
ens egenverdi, eﬀektivitet og
kompetanse som person»

Primær selvevaluering ble tidligere målt ved å kombinere etablerte skalaer for
generalisert selveﬀektivitetsforventning, kontrollplassering, nevrotisisme og selvtillit.
Judge et al. (2003) ønsket imidlertid en skala som direkte målte primær selvevaluering.
Arbeidet med primær selvevaluering-skalaen (core self-evaluations scale) startet med at
65 nye testledd ble utviklet etter en gjennomgang av skalaer som måler generalisert
selveﬀektivitetsforventning, kontrollplassering, nevrotisisme, og selvtillit, samt
litteraturen rundt begrepet «self-concept» (f.eks. Baumeister, 1997). De 65 testleddene
inneholdt vurdering av egenverdi, vurdering av kontroll over omverdenen, vurdering av
egne evner og kompetanse for å kunne lykkes, og vurdering av emosjonell tilpasning.
Deretter ble testledd valgt ut etter tre kriterier: i) testleddene måtte korrelere med
hverandre, ii) testledd som hadde uventede eller svake korrelasjoner med
jobbtilfredshet, livstilfredshet og jobbprestasjon, ble valgt bort, og iii) skalaen måtte
være kort nok til at den var brukervennlig. Resultatet ble 12 testledd, der 6 var negativt
ladet (reverseres under skåring) og 6 var positivt ladet. Disse skåres på en fempunkts
Likert-skala fra svært uenig til svært enig.

Reliabilitet
I amerikanske studier har skalaen vist indre konsistens (Cronbachs alpha) på .83 og .85
med to ulike deltakergrupper, mens test–retest-reliabilitet med én måneds mellomrom
var.81. Intraklassekorrelasjonen mellom egen skåre og skåren gitt av en nær venn eller
et familiemedlem var .43 (Judge et al., 2003).
Norsk oversettelse av skalaen ble brukt i en studie med et norsk utvalg av 212
arbeidstakere fra 12 arbeidsplasser i Sør-Norge (se Brunborg, 2008 for mer utførlig
beskrivelse av utvalget). Intern konsistens var.75.

Validitet
Studier har vist at skalaen korrelerer positivt med jobbtilfredshet (fra r = .41 til .59)
(Bono & Judge, 2003; Judge, Bono & Locke, 2000). Forklaringen kan være at personer
som skårer høyt på skalaen, tenderer til å nekte for, eller se bort fra, frustrasjoner,
skuﬀelser og problemer, mens personer med lav skåre dveler ved frustrasjoner og derfor
opplever arbeidsplassen sin på en mer negativ måte. Dette underbygges av at forholdet
mellom primær selvevaluering og jobbtilfredshet var det samme uavhengig av jobbtype.
Skalaen korrelerer også med negativ (r = –.48) og positiv aﬀektivitet og (r = .45) (Beal,
Trougakos, Weiss & Green, 2006), og med livstilfredshet (fra r = .45 til .66) (Diener,
Emmons, Larsen & Griﬃn, 1985). Disse sammenhengene forklares blant annet med at
personer som har høy primær selvevaluering, velger mål som gir dem gode odds for at
de skal bli lykkelige både med livet generelt og i arbeidslivet spesielt (Judge, Bono, Erez
& Locke, 2005).
Primær selvevaluering var sterkt negativt korrelert med jobbstress (r = –.41) i et norsk
utvalg (Brunborg, 2008). Skalaen forklarte også mer av variansen i jobbstress enn mål
på krav-kontroll-støttemodellen (Karasek & Theorell, 1990).

For skalaens validitet er det viktig at den ikke bare korrelerer med andre subjektive
begreper. Den korrelerer også positivt med ytre produktivitetsmål som jobbprestasjoner
(r = .23 –.27, målt med vurderinger fra ansattes sjefer) (Judge et al., 2003) og
oppgaveløsning (r =.35) (Erez & Judge, 2001).

Norsk utgave og normer
Den engelske versjonen av skalaen er publisert i Judge et al. (2003). Den er ikke
opphavsrettsbeskyttet, og er fritt tilgjengelig. Skalaen har blitt oversatt til norsk i
forbindelse med en studie av primær selvevaluering og jobbstress (Brunborg, 2008).
Oversettelsen ble gjort ved at to forskere med norsk morsmål oversatte leddene fra
engelsk til norsk hver for seg, og deretter kom til enighet om den beste oversettelsen.
Deretter ble den tilbakeoversatt til engelsk av en person med engelsk som morsmål, og
videre språklige justeringer ble gjort før den endelige versjonen forelå. Skalaen kan fås
tilsendt ved å kontakte forfatteren.

Anvendelsesområder
Skalaen brukes først og fremst i studier innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.
Den kan være nyttig i studier der jobbtilfredshet er en variabel, og i studier med andre
arbeidsmiljøvariabler, for eksempel utbrenthet, jobbrelaterte helseplager, produktivitet,
samarbeid og jobbstress. Den kan også ha anvendt nytteverdi i ansettelsesprosesser.
Dette gjelder spesielt når personer skal rekrutteres til stillinger som innebærer
eksponering for langvarig jobbstress, der man selekterer ut fra ønske om å ansette
personer som sannsynligvis vil trives på jobb, og som er motstandsdyktige for
jobbstress.
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