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Abstract 
 

Work engagement has a number of positive effects that benefit companies, and it 

may therefore be interesting to investigate what precedes work engagement. The 

purpose of the study was to investigate the relationship between occupational self-

efficacy and occupational work engagement. In order for the study to provide a picture 

of all of Sweden, a number of counties were selected around the country. Randomized 

managers from each county were asked to forward an e-mail with an information letter 

and a survey to the employment officers over which he or she was manager. When the 

employment officers (N = 163) had responded the surveys, a multiple regression 

analysis was made. The result showed that the relation between occupational self-

efficacy and work engagement was close to moderate. In conclusion, there was a 

discussion about how employers can increase their employees' occupational self-

efficacy. Practical guidelines on how to achieve this was also presented along with other 

previous research. 
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Sammanfattning 
 

Arbetsengagemang har en mängd positiva effekter som gynnar företag, och det 

kan därför vara intressant att undersöka vad som föregår arbetsengagemang. Syftet med 

studien var att undersöka sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och 

arbetsengagemang. För att studien skulle ge en bild av hela Sverige valdes ett antal län 

runt om i landet ut. Slumpmässigt utvalda chefer från varje län ombads vidarebeforda 

ett mail med ett informationsbrev och en enkät till arbetsförmedlarna som denne var 

chef över. När arbetsförmedlarna (N = 163) svarat på enkäterna gjordes en multipel 

regressionsanalys. Resultatet visade att det fanns ett knappt måttligt samband mellan 

yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang. Avslutningsvis förs en diskussion om 

hur arbetsgivare kan höja sina medarbetares yrkesinriktade self-efficacy. Praktiska 

riktlinjer på hur detta kan uppnås presenterades även, tillsammans med tidigare 

forskning.  
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Introduktion 
 

Anställdas välmående och hälsa har blivit en viktig ekonomisk faktor för 

organisationer. Istället för kostnader ses psykisk och fysisk hälsa hos anställda som 

investeringar som ger ekonomiska fördelar (Zwetsloot & Pot, 2004). Medarbetarnas 

arbetsengagemang bidrar till deras välmående (Britt, Castro & Adler, 2005) och positiva 

affekter (Sonnentag, Mojza, Binnewies & Scholl, 2008). Medarbetarnas engagemang 

(employee engagement) bidrar även till högre omsättning, lönsamhet, produktivitet samt 

nöjdare kunder (Harter, Schmidt & Hayes, 2002). Arbetsengagemang har således en 

mängd positiva effekter som gynnar företag, och därför kan det vara intressant att 

undersöka vad som föregår arbetsengagemang.  

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan yrkesinriktad self-

efficacy och arbetsengagemang. För att nå syftet formulerades frågeställningen: Finns 

det ett meningsfullt samband mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang 

trots att andra variabler som visat sig vara viktiga utifrån tidigare forskning kontrolleras 

för? 

Om sambandet visas vara måttligt, trots andra variablers inverkan, skulle 

yrkesinriktad self-efficacy kunna användas av företag för att påverka sina medarbetares 

arbetsengagemang. Varför just yrkesinriktad self-efficacy är intressant att undersöka 

beror på att self-efficacy anses vara föränderligt (Bandura, 1977, 1982, 1997), det är 

således något som företag kan arbeta med att höja. Det saknas dessutom kunskap 

gällande detta samband hos svenskar.   

Uppsatsen innehåller olika delar. I introduktionen ges information om uppsatsens 

begrepp under underrubrikerna ”Self-efficacy”, ”Yrkesinriktad self-efficacy”, 

”Arbetsengagemang” och ”Andra förklaringar till arbetsengagemang”. Under 

underrubriken ”Studiens hypotes” presenteras studiens hypotes samt explorativa 

hypoteser. Därefter presenteras metoden innan resultaten och diskussionen förs.  

 

Self-efficacy 
 

Self-efficacy är ett centralt begrepp i denna studie och definieras enligt Bandura 

(1997, s. 3) som:” … beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of 

action required to produce given attainments.” Self-efficacy är med andra ord ett mått 

på tilltron till sin egen förmåga att klara uppsatta mål. 
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Bandura (1977, 1982, 1997) hävdar att self-efficacy kan förändras och därmed 

förbättras. Dock ställer sig Schyns och von Collani (2002) sig kritiska till att self-

efficacy är föränderligt. På basis av resultatet i sin egen studie, som påvisade att 

yrkesinriktad self-efficacy korrelerar starkt med skalan som mäter generell self-efficacy, 

föreslog de istället att self-efficacy skulle ses som ett stabilt mått, som inte varierar över 

tid. Denna studie är dock tvärsnittlig, vilket gör att de inte kan fastställa hur stabil 

generell self-efficacy är över tid i jämförelse med specifik self-efficacy.  

På basis av att self-efficacy är föränderligt kan företag använda sig av teoretiska 

tillämpningar för att höja sina anställdas self-efficacy. Bandura (1977, 1982, 1997) tar 

upp fyra olika sätt som self-efficacy kan höjas genom, som kallas källor (sources). 

Maurer (2001) och Schyns (2004) ger även praktiska riktlinjer på hur chefer och företag 

kan höja medarbetares self-efficacy genom Banduras (1977, 1982, 1997) källor. 

Riktlinjerna ska enligt Maurer (2001) dock inte ses som absoluta sanningar för alla 

företag, då företag ser olika ut.  

Källa ett handlar om att en persons self-efficacy förbättras genom erfarenhet av att 

lyckas (mastery experience). Efter att ha lyckats med en uppgift höjs tilliten på den egna 

förmågan att klara uppgiften även nästa gång. En hög tillit på sin förmåga höjer i sin tur 

chanserna att lyckas (Bandura, 1977, 1982, 1997). Maurer (2001) ger denna exempel på 

hur self-efficacy kan höjas genom källa ett, mastery experience; Företag och chefer kan 

hjälpa sina medarbetare till att uppleva framgång genom att låta medarbetarna delta i 

olika övningar som genererar lärdomar. Om denna metod används måste hänsyn tas till 

att medarbetares inlärning varierar i avseenden som prestation, hastighet, noggrannhet, 

stil, med mera.  

Enligt källa två kan self-efficacy höjas genom verkställande erfarenhet (vicarious 

experience). Det innebär att en person som klarar en uppgift blir modell för en andra 

person (den lärande personen), som höjer sin tilltro på sin förmåga att klara samma 

uppgift endast genom att observera modellen. En modell bör vara lik den lärande 

personen i till exempel kön och ålder för att öka sannolikheten för att fenomenet ska ske 

(Bandura, 1977, 1982, 1997).   

Schyns (2004) hävdar att vicarious experience, eller vicarious influences, kan vara 

ett praktiskt användbart sätt för företag att höja medarbetares self-efficacy. Medarbetare 

är ofta lika sina kollegor, de har samma kvalifikationer. Om de har insyn i varandras 

arbeten, exempelvis om de får se vad kollegorna lyckas med, höjs medarbetarnas self-

efficacy (Schyns, 2004). Vad Schyns (2004) föreslår refereras inte till någon forskning.  
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Schyns (2004) utgår från att self-efficacy är föränderligt. Samma författare, 

Schyns et al. (2002) hävdade tidigare att self-efficacy inte är föränderligt. Maurer 

(2001) ger praktiska riktlinjer på hur medarbetare som lyckas kan bli synliga, till 

exempel genom att använda material vid kunskapsinlärning som ökar medarbetares 

möjlighet att observera framgång hos människor med liknande attribut, till exempel 

ålder. Detta kan åstadkommas genom att inkludera en större variation av modeller i 

kunskapsmaterial som videor, broschyrer eller böcker. Precis som Schyns (2004) 

refererar inte Maurer (2001) till egen forskning, utan baserar sin forskning på egna 

slutsatser utifrån tidigare forskning. Artikeln är, precis som Schyns (2004), pear viewed 

och anses därför vara acceptabla att använda sig av.     

Den tredje källan säger att self-efficacy kan höjas genom social övertygelse 

(social persuasion). Detta innebär att en person övertygar någon annan om att denne 

kommer att klara en viss uppgift (Bandura, 1977, 1982, 1997). Schyns (2004) föreslår 

att social övertygelse är en metod som företag kan använda sig av i praktiken för att 

höja sina medarbetares self-efficacy. Om en medarbetare tvivlar på sin egen förmåga att 

klara en viss uppgift kan både chefer och kollegor övertyga personen om att den 

kommer att lyckas (Schyns, 2004). 

Som fjärde källa (physiological state) hävdar Bandura (1977, 1982, 1997) att 

fysiologiska faktorer, till exempel stress och fysisk hälsa, påverkar hur människor 

bedömer sin förmåga att klara en viss uppgift (Bandura, 1977, 1982, 1997). Maurer 

(2001) påstår även att det är viktigt att hitta orsaker till ångest och andra hälsofaktorer 

som minkar self-efficacy. När detta väl har gjorts går det att vidta åtgärder för att 

motverka de negativa hälsofaktorerna. Till exempel kan mer tid ges till en uppgift, eller 

en större text användas när någon läser, för att denne lättare ska kunna ta till sig 

kunskapen. 

 

Yrkesinriktad self-efficacy 
 

Yrkesinriktad self-effiacy är en specifik form av self-efficacy och defineras som 

”…the competence that a person feels concerning the ability to successfully fulfill the 

tasks involved in his or her job.” (Rigotti, Schyns &  Mohr, 2008, s. 239). Yrkesinriktad 

self-efficacy handlar således om att en person känner att den kan hantera sina 

arbetsuppgifter. 

Det finns både forsking som påstår att specifik self-efficacy bör användas och 

forskning som påstår att generell self-efficacy bör användas. Bandura (1997) hävdar att 
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resultaten blir mer robusta när specifik self-efficacy används jämfört med generell. 

Bandura (1997) berättar att detta beror på att en persons self-effiacy varierar beroende 

på aktivitet. Detta kan innebära att ett instrument som mäter specifik self-efficacy ibland 

påvisar samband som inte upptäcks när generell self-efficacy mäts, som i exempelvis 

studien av Salanova, Peiró och Schaufeli (2002). 

Både Salanova et al. (2002) och Maibach och Murphy (1995) delar samma 

uppfattning som Bandura (1977, 1982, 1997) om att self-efficacy bör mätas med ett 

specifikt mått. Dock ställer sig Chen, Gully och Eden (2001) sig kritska till Banduras 

(1977, 1982, 1997) uppfattning. Chens et al. (2001) starkaste argument är att fokuset 

blir för smalt med specifik self-efficacy, vilket begränsar möjligheten att generalisera.    

Sammanfattningsvis hävdar en del forskning att specifik self-efficacy bör väljas, 

medan annan forskning argumenterar för att generell self-efficacy bör väljas. I denna 

studie valdes specifik self-efficacy då studien undersökte en yrkesgrupp, och därför 

behövdes inte ett generellt fokus.  

 

Arbetsengagemang 
 

Förutom yrkesinriktad self-efficacy är arbetsengagemang ett viktigt begrepp som 

användes genom hela studien. För arbetsengagemang användes definitionen given av 

Schaufeli, Salanova, González-Romá och Bakker (2002, s. 74) “. . . a positive, 

fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and 

absorption.” (Schaufeli et al., 2002, s. 74). I denna uppsats användes de engelska 

uttrycken vigor, dedication och absorption. En person som har högt på vigor 

kännetecknas av att ha mycket energi och personen får mental återhämtning genom att 

arbeta. Personen anstränger sig på arbetet och är uthållig även fast svårigheter 

uppkommer (Schaufeli et al., 2002). Om en person har högt på dedication identifierar 

sig personen med sitt arbete och är starkt involverad (Salanova, Llorens & Schaufeli, 

2011), samt känner en stolthet för arbetet. Personen ser även arbetet som en utmaning. 

En person som ligger högt på absorption är koncentrerad och fängslad av arbetet, vilket 

leder till att tiden verkar gå snabbt (Schaufeli et al., 2002).  

För att ge en bredare inblick på sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och 

arbetsengagemang presenterades tidigare forskning inom ämnet. Mängden forskning 

som finns tillgänglig skiljer sig mellan specifik och generell self-efficacy. Jämförelsevis 

lite forskning hittades på sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och 

arbetsengagemang. Forskningen som fanns använde huvudsakligen tvärsnittliga 
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forskningsmetoder (Chaudhary, Rangnekar & Barua, 2012a; Chaudhary, Rangnekar &  

Barua, 2012b). Det fanns dock en longitudinell studie som undersökte mentalt störda 

människor som arbetade på sociala företag i Italien (Villotti, Balducci, Zaniboni, 

Corbière & Fraccaroli, 2014). I denna studie fanns, precis som i de tvärsnittliga 

studierna, ett samband mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang. I 

motsats till dessa studier hittade Presti och Nonnis (2014) inte något samband mellan 

yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang. Denna tvärsnittsstudie undersökte 

italienska anställda i olika offentliga och privata organisationer (Presti et al., 2014). 

Ingen forskning har hittats på svensk population eller på arbetsförmedlare. 

Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på samband mellan generell self-

efficacy och arbetsengagemang. Exempelvis undersökte Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti och Schaufeli (2007) bland annat generell self-efficacy hos holländska 

tekniker. I studien upptäcktes att self-efficacy förutsa arbetsengagemang. Studien hade 

en tvärsnittlig forskningsdesign (Xanthopoulou et al., 2007). Xanthopoulou et al. (2007) 

hävdade att detta var en begränsning i studien. Dock gjordes en tvåårig longitudinell 

uppföljningsstudie som bekräftade resultatet (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti &  

Schaufeli, 2009). Denna studie fann inte bara att det finns ett samband åt ett håll utan 

också att det finns ett ömsesidigt samband. Även annan forskning har visat att en 

persons self-efficacy både påverkar och påverkas av vederbörandes arbetsengagemang, 

det vill säga det både föregår och efterföljer. Llorens, Schaufeli, Bakker och Salanova 

(2007) använde sig exempelvis av en longitudinell, experimentell studie och fann att 

self-efficacy och arbetsengagemang påverkar varandra ömsesidigt. Denna studie 

intresserade sig enbart för sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy som 

prediktorvariabel och arbetsengagemang som kriterievariabel, inte sambandets 

ömsesidighet.  

 

Andra förklaringar till arbetsengagemang 
 

Anledningen till att inte enbart sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och 

arbetsengagemang undersöktes berodde på att vissa variabler kan tänkas samvariera 

med yrkesinriktad self-efficacy. Till exempel handlar krav, ERI i bemärkelsen belöning, 

socialt stöd, jobbkontroll samt yrkesinriktad self-efficacy om välmående på jobb och 

arbetstrivsel. Därmed hade det inte blivit en rättvis bild av arbetsengagemang om enbart 

yrkesinriktad self-efficacy hade undersökts. Yrkesinriktad self-efficacy hade då gett 

intryck av att bidra mer till arbetsengagemang än det i verkligheten gör. 
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Det finns olika resurser som förklarar arbetsengagemang. Studien undersökte två 

jobbresurser (jobbkontroll, socialt stöd) samt en personlig resurs (yrkesinriktad self-

efficacy). Kontroll undersöktes således både som jobbresurs (jobbkontroll) och som en 

personlig resurs (yrkesinriktad self-efficacy) (Bandura, 1989, 1997). 

Jobbresurser är resurser som innefattar fysiska, psykologiska, sociala eller 

organisatoriska jobbaspekter, och de hjälper till att minska krav hos medarbetare. 

Vidare hjälper jobbresurser medarbetare att nå sina mål, och att utvecklas (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner &  Schaufeli, 2001). Personliga resurser bidrar istället till en 

persons resiliens (Hobfoll, Johnson, Ennis &  Jackson, 2003). Sammanfattningsvis kan 

sägas att jobbresurser är resurser som kommer utifrån omgivningen och personliga 

resurser är resurser som kommer inifrån den egna personen.  

Precis som i studien av Stefan et al. (2014) innefattade jobbresursen jobbkontroll i 

denna studie en känsla av att kunna fatta beslut, samt att kunna påverka arbetsuppgifter 

(hur och när arbetsuppgifterna ska utföras). Jobbkontroll innebar även en stimulerande 

känsla som uppkommer genom utveckling, lärdomar av nya saker, samt genom förmåga 

att genomföra arbetsuppgifter som kräver viss skicklighet. På samma sätt som 

Landsbergis och Theorell (2000) beskriver socialt stöd, innefattade socialt stöd i denna 

studie atmosfären på arbetsplatsen.  

I denna studie ingick även variabler som inte är resurser (krav och ERI i 

bemärkelsen belöning). Krav i denna examensuppsats avsåg främst kvantitativa krav, 

det vill säga krav på att leverera under tidspress (Karasek & Theorell, 1990). ERI är en 

förkortning av Effort-Reward Imbalance. Enligt modellen bör ansträngning generera 

lämplig belöning i form av till exempel pengar eller karriärmöjligheter. Om 

ansträngning överväger belöning uppkommer stress (Siegrist, 2008).  

Tidigare forskning har hittats som visar på ett samband mellan andra variabler 

(krav, ERI, socialt stöd, jobbkontroll) och arbetsengagemang. Till exempel har Bakker, 

Hakanen, Demerouti och Xanthopoulou (2007) undersökt sambandet mellan bland 

annat jobbkontroll och arbetsengagemang, samt arbetsledares stöd och 

arbetsengagemang hos finska lärare. Studien hade en tvärsnittlig forskningsdesign och 

fann att både jobbkontroll och arbetsledares stöd har ett samband med 

arbetsengagemang (Bakker et al., 2007). Andra tvärsnittsstudier har också hittat 

liknande resultat, vilket gör att det går att anta att det finns ett samband mellan 

jobbkontroll och arbetsengagemang samt socialt stöd och arbetsengagemang. Bland 

annat har Llorens, Bakker, Schaufeli och Salanova (2006) visat på att det finns ett 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/resiliens
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samband mellan socialt stöd och arbetsengagemang på spanska och nederländska 

anställda från olika branscher. 

Enligt en longitudinell studie på japanska medarbetare från ett tillverkningsföretag 

där arbetsledares och medarbetares stöd, yttre belöning, psykologiska krav och 

jobbkontroll ingick visades att psykologiska krav och jobbkontroll kan öka 

medarbetares arbetsengagemang. De övriga variablerna hade inte samma påverkan på 

arbetsengagemang (Inoue, Kawakami, Tsuno, Shimazu, Tomioka & Nakanishi, 2013).  

I en longitudinell studie på finsk sjukvårdspersonal påvisades att jobbresurser, 

däribland jobbkontroll, förutsa arbetsengagemang bättre än krav (Mauno, Kinnunen &  

Ruokolainen, 2007).  

Variabeln ERI har ett negativt samband särskilt med dedication men även vigor 

enligt en tvärsnittsstudie av Kinnunen, Feldt och Mäkikangas (2008).  

I denna examensuppsats kontrollerades det även för ålder och kön hos deltagarna, 

då tidigare forskning har visat att dessa demografiska variabler påverkar en persons self-

efficacy och arbetsengagemang (Banihani, Lewis &  Syed, 2013; Chiesa, Toderi, 

Dordoni, Henkens, Fiabane & Setti, 2016; Huang, 2013; Schaufeli, Bakker & Salanova, 

2006). 

I en metaanalys av Huang (2013) visades att könsskillnaden knappt var märkbar i 

akademisk self-efficacy. Män hade, jämfört med kvinnor, lite högre akademisk self-

efficacy med en effektstorlek på g = 0,08. Enskilda forskningsresultat från studier som 

ingick i metaanalysen visade dock att en persons self-efficacy påverkas av kön. I vissa 

fall har män högre self-efficacy och i andra fall har kvinnor högre self-efficacy. Män 

hade högre dator self-efficacy, matematisk self-efficacy och samhällsvetenskaplig self-

efficacy. Kvinnor däremot hade högre self-efficacy i language arts (Huang, 2013), vilket 

är ett ämne som behandlar debatterande i exempelvis skrivande form. Arbetsförmedlare 

är ett akademiskt yrke och på så sätt är metaanalysen (Huang, 2013) applicerbar på 

arbetsförmedlare. På basis av att vissa enskilda studier har visat att olika former av self-

efficacy varierar beroende på kön, drogs slutsatsen att arbetsförmedlares self-efficacy 

kan skilja sig beroende på kön. Särskilt på grund av att arbetsförmedlare inte behandlar 

alla delar av akademisk self-efficacy som ingick i metaanalysen (Huang, 2013). 

Arbetsförmedlare behandlar exempelvis inte matematik i så stor utsträckning utan mer 

språk och datorer. 

I en tvärsnittsstudie av Schaufeli et al. (2006) fanns ingen könsskillnad i 

arbetsengagemang för australiensare, kanadensare och fransmän. I Belgien, Tyskland, 
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Finland och Norge fanns dock en könsskillnad där män var mer engagerade, tvärt om 

var det i Sydafrika, Spanien och Holland (Schaufeli et al., 2006). Cohens d, ett mått för 

effektstorlek var dock lägre än 0.2 och därför var könsskillnaderna enligt denna studie 

meningslösa. Dock menar Banihani et al. (2013) att arbetsplatser är anpassade på ett sätt 

som gör att det är lättare för män att visa arbetsengagemang än för kvinnor, baserat på 

en granskning av tidigare litteratur om arbetsengagemang och kön. 

Äldre medarbetare har lägre yrkesinriktad self-efficacy på grund av negativa 

stereotyper om dem, enligt en tvärsnittsstudie av Chiesa et al. (2016). Äldre 

medarbetare ses som mindre anpassningsbara och som motvilliga till ny teknik 

(Henkens, 2005).  

Arbetsengagemang har i de flesta studier som hittats haft ett positivt samband med 

ålder (Goštautaitė & Bučiūnienė, 2015; Pocnet, Antonietti, Massoudi, Györkös, Becker, 

de Bruin & Rossier, 2014). I en tvärsnittsstudie av Pocnet et al. (2014), som undersökte 

schweiziska arbetare, ökade arbetsengagemang med åldern hos nationella arbetare 

medan det minskade med åldern hos utländska arbetare som arbetade i Schweiz.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat på samband mellan yrkesinriktad 

self-efficacy och arbetsengagemang samt generell self-efficacy och arbetsengagemang. 

Tidigare forskning har även hittats som visat på ett samband mellan andra variabler 

(ålder, kön, krav, ERI i bemärkelsen belöning, socialt stöd, jobbkontroll) och 

arbetsengagemang. Ingen tidigare forskning har dock hittats som undersökt alla dessa 

variabler tillsammans, vilket denna studie därför fokuserat på.  

 

Studiens hypotes 
 

För kontrollvariablerna fanns det inga direkta hypoteser gällande riktning eller om 

sambandet kommer finnas kvar när de ingår i modellen. Det beror på att 

kontrollvariabler inte var i huvudfokus i studien. Det förväntades dock finnas enkla 

positiva samband mellan kontrollvariablerna och arbetsengagemang på basis av tidigare 

forskning. Kön och ålder fanns med som demografiska variabler, men det fanns inga 

hypoteser gällande riktning hos dessa kontrollvariablers samband med 

arbetsengagemang.  

Utifrån tidigare forskning formulerades denna hypotes: Det finns ett måttligt 

positivt samband mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang hos 

arbetsförmedlare när demografiska variabler (ålder, kön), krav, ERI i bemärkelsen 

belöning och jobbresurser (socialt stöd, jobbkontroll) kontrolleras för. 
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Metod  

Deltagare 
 

Deltagarna i studien var arbetsförmedlare från både små, medelstora och stora 

orter. Enbart denna yrkesgrupp undersöktes för att ge studien homogenitet. För att få 

fram hur många deltagare som behövdes i studien användes datorprogrammet G-power. 

I samråd med handledaren bestämdes 150 deltagare som en rimlig avvägning mellan 

statistisk styrka och praktisk genomförbarhet.  

Enkäten var ute i två veckor för att inte enbart en viss typ av arbetsförmedlare, de 

som svarar på enkäter snabbt, skulle delta. Efter två veckor hade 163 svar inkommit. 

Det fanns ett visst bortfall på frågorna. Av 163 som besvarade enkäten hade 

enbart 131 besvarat frågan ” Hur gammal är du?” Det var således ett bortfall på 19,6 %.  

Av de som angett ålder var medianåldern 47 år och medelåldern var 46,21. På de övriga 

frågorna hade deltagarna missat att svara här och där, men bortfallet var som mest 5 av 

163 (3 %) på arbetsengagemangsfrågan ”Jag kan arbeta i väldigt långa perioder åt 

gången”.  

 

Instrument 

 

För att undersöka sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och 

arbetsengagemang tillsammans med kontrollvariablerna sammanställdes en enkät. 

Enkäten finns med i studien som Bilaga A. Arbetsförmedlarna fick fylla i 

kontrollvariablerna kön och ålder i början av enkäten. I enkäten ingick två instrument, 

den kortaste versionen av Occupational Self-Efficacy Scale som heter Short 

Occupational Self-Efficacy Scale (SOSES) och Utrecht Work Engagement Scale, 

(UWES). SOSES mäter en individs yrkesinriktade self-efficacy (Rigotti et al., 2008) 

och UWES mäter en individs arbetsengagemang (Schaufeli et al., 2002). Förutom 

instrumenten UWES och SOSES användes enfrågor för krav, socialt stöd och ERI i 

bemärkelsen belöning samt originalskalan kontroll från DSCQ. 

För att konstruera enkäten av instrumenten gjordes en pilotstudie, med fem 

deltagare. Enligt pilotstudien tog enkäten fem till tio minuter att genomföra. I samråd 

med handledare bedömdes inte fem till tio minuter avskräcka arbetsförmedlarna från att 

besvara enkäten och därför valdes enkäten att användas. 
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Yrkesinriktad self-efficacy mättes med SOSES (Rigotti et al., 2008), som består 

av sex frågor, med svarsalternativ mellan 1 och 6, där 1 var ”Inte sant alls” och 6 var 

”Fullständigt sant”. SOSES är en extra kort version av Occupational Self-Efficacy 

Scale. Den långa versionen innehåller 20 frågor (Schyns et al., 2002). Exempel på 

frågor som ingår i SOSES var: ”Jag kan behålla lugnet när jag möter svårigheter i mitt 

arbete eftersom jag litar på min egen förmåga.”, ”Mina tidigare arbetserfarenheter har 

gjort mig väl förberedd för mitt kommande yrkesliv.” och ”Jag är väl förberedd för de 

flesta krav jag kan möta i mitt arbete.” SOSES har svensk konstruktvaliditet och 

rekommenderas därför vid undersökningar på svensk population (Rigotti et al., 2008), 

vilket bidrog till valet av den kortaste versionen. SOSES har visat på en reliabilitet där 

Cronbachs alfa låg på 0,86 i Sverige (Rigotti et al., 2008). Instrumentet hade ett 

Cronbachs alfavärde på 0,768 när det ingick i studien. 

Arbetsengagemang mättes med Utrecht Work Engagement Scale-17 (UWES-17), 

som består av 17 frågor som utvecklades av Schaufeli et al. (2002). I en manual finns 

den svenska översättningen av instrumentet (Schaufeli & Bakker, 2003). 

Svarsalternativen och beskrivningen av UWES-17 i denna studies enkät såg annorlunda 

ut än ursprungsinstrumentet, eftersom enkäten skapades i Google formulär. Instrumentet 

i enkäten har lika många svarsalternativ som ursprungsinstrumentet, från ”Aldrig” till 

”Varje dag” i sju steg. Det ursprungliga instrumentet UWES-17 har dock till skillnad 

från instrumentet i denna studie även en gradering från 0 till 6, som kopplas till 

svarsalternativen. På grund av bristfälliga enkätutformningsmöjligheter i Google 

formulär kunde denna gradering inte tillämpas i enkäten, och därför kunde 

beskrivningen av UWES-17 inte användas. 

Det finns flera validerade svenska översättningar av UWES med olika längd 

(Schaufeli & Bakker, 2003). Den längre versionen (UWES-17), valdes framför de 

kortare versionerna, UWES-9 och UWES-15 på grund av dess högre reliabilitet. UWES 

består av tre underskalor; vigor (sex frågor), dedication (fem frågor) och absorbation 

(sex frågor). Exempel på frågor är ”På jobbet känner jag mig stark och energisk” 

(vigor), ”Mitt arbete inspirerar mig.” (dedication), ”Jag känner mig lycklig när jag går 

upp i mitt arbete.” (absorption). Denna studie mätte arbetsengagemang som ett begrepp 

och använde sig inte av dess delskalor. Enligt Schaufeli och Bakker (2003) visar 

reliabiliteten för UWES-17 på Cronbachs alfavärden för vigor mellan 0,66–0,87, 

dedication mellan 0,83–0,92 och absorption mellan 0,79–0,88. Den totala reliabiliteten 



 

11 

visar på Cronbachs alfavärden mellan 0,88–0,95. Reliabiliteten för UWES-17 i denna 

studie hade ett Cronbachs alfavärde på 0,878. 

Stefan et al. (2014) tog fram enfrågan krav och enfrågan socialt stöd utifrån 

originalskalorna Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ). DCSQ är ett 

instrument som består av originalskalorna krav, socialt stöd och jobbkontroll (Sanne, 

Torp, Mykletum & Dahl, 2005). Enfrågan krav lyder: ”Jag är utsatt för stora krav och 

förväntningar i arbetet/studierna.” (Stefan et al., 2014). Enfrågan socialt stöd lyder: 

”När jag har problem i arbetet/studierna så har jag tillgång till stöd och hjälp där.” 

(Stefan et al., 2014). 

Stefan et al. (2014) validitetstestade enfrågan krav. Korrelationen blev måttlig (r = 

0,44; p < 0,01) med originalskalan krav, vilket gör att även enfrågan krav kan användas. 

Reliabiliteten var dock högre än validiteten (r = 0,64; p < 0,01). Stefan et al. (2014) 

validitetstestade även enfrågan socialt stöd med originalskalans frågor för socialt stöd. 

Korrelationen blev måttlig (r = 0,42; p < 0,01), vilket gör att enfrågan kan användas 

med viss försiktighet.  Reliabiliteten var dock högre än validiteten. Vid 

reliabilitetstestningen för test-retestreliabilitet hade enfrågan socialt stöd en korrelation 

på r = 0,52; p < 0,01 med originalskalan. Enfrågornas reliabilitet kunde inte testas i 

denna studie, eftersom de enbart innehåller en fråga. Ingen forskning har gjorts för att 

upprepa studien av Stefan et al. (2014). Denna studie var därmed tvungen att förlita sig 

på resultaten av enbart en studie. Samtliga enfrågor har fyra svarsalternativ: ”Stämmer 

mycket dåligt”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer mycket 

bra” (Stefan et al., 2014).  

Stefan et al. (2014) undersökte även om det fanns ett samband mellan enfrågan 

jobbkontroll och originalskalan jobbkontroll i DCSQ. Då sambandet var litet och 

dessutom icke-signifikant vid validitetstestningen (r = 0,10) använde denna studie 

originalskalan jobbkontroll (Sanne et al., 2005), inte enfrågan. Originalskalan 

jobbkontroll använde sig av samma svenska översättning som fanns i Stefan et al. 

(2014). Originalskalan bestod av sex frågor. Exempel på frågor från originalskalan var: 

”Kräver ditt arbete skicklighet?”, ”Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska 

utformas?”, ”Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?” 

Svarsalternativen bestod av en fyragradig skala där 1 är ”nej, så gott som aldrig” och 4 

är ”ja, ofta”. Reliabiliteten för orginalskalan jobbkontroll hade i denna studie ett 

Cronbachs alfavärde på 0,657 efter att en fråga, ”Innebär ditt arbete att du får göra 
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samma sak om och om igen?” tagits bort. Varför den togs bort presenterades närmare 

under rubriken ”Procedur”.   

Stefan et al. (2014) undersökte även sambandet mellan enfrågan ERI och en 

validerad, kortversion av ERI (Leineweber, Wege, Westerlund, Theorell, Wahrendorf & 

Siegrist, 2010). ERI separerades till två underdimensioner: Effort (ansträngning) och 

Reward (belöning). Ansträngning hade låg korrelation mellan enfrågan och 

originalskalan vid validitetstestningen (r = -0,21; p < 0,05). Belöning däremot hade en 

hög korrelation mellan enfrågan och originalfrågan (r = 0,54; p < 0,01). Därför 

användes enbart enfrågan i betydelsen belöning. Vid reliabilitetstestningen för 

test-retestreliabilitet var dock korrelationen mellan enfrågan ERI och originalskalan ERI 

högre. Korrelationen var då (r = 0,72; p < 0,01).  

 

Procedur 

Efter att ha ringt till Arbetsförmedlingens växel erhölls namn och mailadresser till 

samtliga arbetsförmedlingschefer i Stockholms län via posten. 

Arbetsförmedlingscheferna på Etableringen (som arbetar mot nyanlända) och 

Arbetsgivarcenter (som arbetar med arbetsgivare) togs dock bort, då de inte har likadana 

arbetsuppgifter som övriga arbetsförmedlare. Anledningen till att 

arbetsförmedlingscheferna kontaktades och inte arbetsförmedlarna, som faktiskt deltog i 

studien, var att det inte gick att få tag i arbetsförmedlarnas individuella mailadresser.   

Alla arbetsförmedlingschefer i Stockholms län fick vara med i en lottning som 

utfördes på random.org för att få fram ett slumpmässigt urval. Av alla 16 

arbetsförmedlingschefer som totalt fanns i Stockholms län när studien utfördes, lottades 

13 arbetsförmedlingschefer fram. Ett mail skickades till dessa slumpmässigt utvalda 

arbetsförmedlarchefer där de ombads vidarebefordra mailet med enkäten och 

informationsbrevet till arbetsförmedlarna de var chef över. Informationsbrevet finns 

med som Bilaga B.  

Efter att ha undersökt Stockholms län behövdes fler svar, då cirka 21 

arbetsförmedlare från Stockholms län besvarat enkäten efter två veckor. Nio ytterligare 

län undersöktes. Länen som undersöktes var Kronobergs län, Värmlands län, Uppsala 

län, Västerbottens län, Kalmar län, Skåne län, Västra Götalands län och Södermanlands 

län. Länen valdes ut för att ge en bredd med både små, medelstora och stora orter. 

Samma procedur som utförts för Stockholms län återupprepades i de nya länen. Då 13 

av 16 arbetsförmedlingschefer utgör cirka 80 procent slumpades även 80 procent av 
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arbetsförmedlingscheferna fram i de nya länen, som även de ombads vidarebefordra 

informationen. Efter ytterligare två veckor hade 163 svar inkommit, vilket bedömdes 

som tillräckligt, och studien avslutades. 

 
Statistiska överväganden 

 

För att undersöka frågeställningen och hypotesen gjordes uträkningar i IBM SPSS 

Statistics 23. Dessutom bestämdes att ett måttligt samband i denna studie skulle ligga på 

en effektstorlek mellan 0,3 och 0,5 enligt Cohens riktlinjer (r) (Cohen, 1992) och den 

standardiserade koefficienten (β). Då det var några som missat att svara på frågorna om 

arbetsengagemang togs medelvärdet för samtliga svar för att skapa skalorna. För att 

visuellt undersöka om begreppen var normalfördelade gjordes histogram med 

normalfördelningskurvor. Reliabiliteten testades för varje instrument som ingick i 

enkäten. Fråga fyra av jobbkontrollfrågorna ”Innebär ditt arbete att du får göra samma 

sak om och om igen?” togs bort eftersom den inte visade sig ha tillräcklig spridning på 

svaren. Av 163 arbetsförmedlare som svarade på den frågan valde alla antingen 

svarsalternativ två, tre eller fyra, ingen valde ett. Denna jobbkontrollfråga verkar 

dessutom inte ha med jobbkontroll att göra, då en anställd ofta inte kan kontrollera 

upprepningar i sitt arbete. Därför var det ett rimligt övervägande att ta bort frågan. 

Dessutom undersöktes sambanden mellan varje enskild variabel via Pearson´s 

korrelationskoefficient, både med och utan ålder. Sedan gjordes en multipel 

regressionsanalys där variablerna kön, krav, ERI i bemärkelsen belöning, socialt stöd, 

jobbkontroll och yrkesinriktad self-efficacy slogs ihop till en modell, för att undersöka 

hur mycket yrkesinriktad self-efficacy bidrar till arbetsengagemang när 

kontrollvariablerna ingår i modellen. Dessutom gjordes en multipel regressionsanalys 

där ålder ingick som prediktorvariabel. Prediktorvariablerna sattes in i rutan 

”Independent(s)” och kriterievariabeln arbetsengagemang sattes in i rutan ”Dependent” 

i IBM SPSS Statistics 23.  

 

Etik 

 

Studien blev godkänd av Etikkommittén Sydost, vilket innebär att studiens etik är 

acceptabel. Efter godkännandet mailades ett informationsbrev och en enkät ut till 

arbetsförmedlarnas chefer för att de sedan skulle vidarebefordra mailet till 

arbetsförmedlarna som denne var chef över. Risken med att gå via arbetsförmedlarnas 
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chefer med information var att arbetsförmedlarna känner sig tvingade att delta i studien 

när det var chefen som skickade ut mailet. Nyttan med att gå genom chefer var dock 

högre än risken, då mailadresser till arbetsförmedlarna ibland är svårt att få tag i. 

Informationsbrevet innehöll information om att deltagandet kunde avslutas när 

som helst och att deltagandet var anonymt. Att undersökningspersonerna var anonyma 

betyder att specifika arbetsplatser som undersökts inte kommer presenteras, bara län och 

yrkesgrupp. Dessutom innehöll informationsbrevet information om att datan skulle 

behandlas konfidentiellt. Att studien behandlades konfidentiellt innebar att ingen 

förutom studiens författare och handledare har tillgång till datan som förvarades på 

Google formulär dit den kom in. Sist i informationsbrevet stod kontaktuppgifter till 

ansvarig för studien för eventuella frågor. Syftet med informationsbrevet var att de 

skulle få information så att de själva kunde bestämma om de ville delta i studien, vilket 

gjorde studien etiskt accepterad.  

Risken att deltagarna kände sig tvingade att delta i studien minskade genom att 

ingen tidigare personlig relation fanns till de arbetsförmedlare som lottades fram. 

Dessutom innehöll informationsbrevet ordval som förmedlade att samtycket var 

frivilligt. Dock gick det inte att garantera samtycke då studien gjordes elektroniskt, 

vilket medförde att det inte fanns möjlighet till skriftligt samtycke.  
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Resultat 

Resultaten från histogrammen med normalfördelningar visade att det inte fanns 

några direkta utliggare och att variablerna var tillräckligt normalfördelade för att 

antagandet om normalfördelade residualer skulle gälla. I Tabell 1 finns medelvärde och 

standardavvikelse. Medelvärdet för svaret på frågorna gällande arbetsengagemang var 

4,55 på en sjugradig skala mellan 0 och 6, med en standardavvikelse på 0,87. 

Arbetsförmedlarna hade därmed relativt högt arbetsengagemang. Medelvärdet för 

svaren på frågorna gällande yrkesinriktad self-efficacy var 4,94 med en 

standardavvikelse på 0,58 på en sexgradig skala mellan 1 och 6. Detta medelvärde 

innebar att arbetsförmedlarna även hade en relativt hög nivå av yrkesinriktad self-

efficacy.  

 

Tabell 1 – Medelvärde och standardavvikelse 

 M SD 

1. Kön 0,35 0,48 

2. Krav 3,37 0,62 

3. ERI i bemärkelsen belöning 2,53 0,78 

4. Socialt stöd 3,10 0,70 

5. Jobbkontroll  3,35 0,46 

6. Yrkesinriktad self-efficacy 4,94 0,58 

7. Arbetsengagemang 4,55 0,87 

Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) för oberoende variabler och arbetsengagemang. 0 = kvinna, 1 = man. Kön 

är en dikotom variabel och anges i fraktion.  

 

Tabellerna 2 och 3 innehåller inte ålder på grund av bortfallet på åldersfrågan. 

Korrelationsmatrisen och regressionsanalysen presenteras inte i tabeller då värdena var 

lika. Sambandet fanns mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang även 

när ålder kontrollerades för.  

Tabell 2 ger information om sambandet mellan kontrollvariablerna, 

yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang via Pearson´s korrelationskoefficient. 

Tabellerna visar på att det finns ett signifikant positivt samband mellan yrkesinriktad 

self-efficacy och arbetsengagemang (r = 0,415; N = 163; p < 0.01; tvåsidig). Det 
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betyder att medarbetare med högre yrkesinriktad self-efficacy också har högre 

arbetsengagemang. Även ERI i bemärkelsen belöning, socialt stöd samt jobbkontroll 

hade positiva, måttliga samband med arbetsengagemang som sjönk när variablerna 

ingick i regressionsanalysen. Att sambanden var positiva mellan krav, ERI i 

bemärkelsen belöning, socialt stöd och jobbkontroll bekräftade förväntningarna.  

 
Tabell 2 – Korrelationsmatris 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kön 

p-värde 

1       

2. Krav 

p-värde 

-0,069 

(0,379) 

1      

3. ERI i bemärkelsen belöning 

p-värde 

-0,123 

(0,118) 

-0,084 

(0,288) 

1     

4. Socialt stöd 

p-värde 

-0,104 

(0,187) 

0,086 

(0,274)  

0,426 

(0,000) 

1    

5. Jobbkontroll 

p-värde 

-0,185 

(0,018) 

0,254 

(0,001) 

0,437 

(0,000) 

0,278 

(0,000) 

1   

6.Yrkesinriktad self-efficacy 

p-värde 

0,022 

(0,783) 

0,115 

(0,143) 

0,039 

(0,624) 

0,266 

(0,001) 

0,213 

(0,006) 

1  

7. Arbetsengagemang 

p-värde 

-0,182 

(0,020) 

0,177 

(0,024) 

0,393 

(0,000) 

0,408 

(0,000) 

0,545 

(0,000) 

0,415 

(0,000) 

1 

Pearson´s korrelationskoefficienter mellan oberoende variabler och arbetsengagemang. Pearson´s 

korrelationskoefficienter avrundades till hundradelar för att vara tydlig. Även p-värdena avrundades till närmsta 

hundradel. P-värdena står inom parentes. 0 = kvinna, 1 = man. N = 163.  

 

Resultaten av regressionsanalysen visade på en signifikant modell där kön, krav, 

ERI i bemärkelsen belöning, socialt stöd, jobbkontroll och yrkesinriktad self-efficacy 

ingick: F (6,156) = 21,909, p < 0,0005. Modellen förklarade 43,6% av variansen 

(Adjusted R square = 0,436), vilket är en mycket hög förklaringsgrad.  

Betavärdena i  Tabell 3 visade att det fanns ett knappt måttligt samband mellan 

yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang (β = 0,291) hos arbetsförmedlare i 

modellen som inte innehöll ålder (i modellen där ålder ingick var β = 0,237). Resultaten 

i Tabell 3 stödde således hypotesen att det finns ett måttligt positivt samband mellan 

yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang hos arbetsförmedlare när 

demografiska variabler (ålder, kön), krav, ERI i bemärkelsen belöning samt 
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jobbresurser (socialt stöd, jobbkontroll) kontrolleras för. Resultaten i Tabell 3 besvarade 

även frågeställningen: ”Finns det ett meningsfullt samband mellan yrkesinriktad self-

efficacy och arbetsengagemang trots att andra variabler som visat sig vara viktiga 

utifrån tidigare forskning kontrolleras för?” Svaret på frågan blev: ja, det finns ett 

meningsfullt samband.  

Jobbkontroll (β = 0,341) hade lite högre standardiserat betavärde än yrkesinriktad 

self-efficacy, men då skillnaden i effektstorleken var mindre än 0,10 gick det inte att 

uttala sig om att jobbkontroll har starkare samband med arbetsengagemang än 

yrkesinriktad self-efficacy (β = 0,291). Jobbkontroll och yrkesinriktad self-efficacy hade 

dock starkare samband än de övriga variablerna som ingick i regressionsanalysen. Det 

gick inte att dra någon slutsats om samband mellan kön, krav och arbetsengagemang i 

modellen då p-värdena var högre än 0,05. De övriga variablerna som ingick i modellen 

hade ett signifikant samband med arbetsengagemang.  

Sambanden sjönk i den multipla regressionsanalysen, vilket innebär att 

yrkesinriktad self-efficacy och kontrollvariablerna delvis fångar upp samma saker, 

vilket påvisar vikten av att använda kontrollvariabler. I Pearson´s 

korrelationskoefficient var sambanden mellan yrkesinriktad self-efficacy och socialt 

stöd (r = 0,266; p = 0,001) och yrkesinriktad self-efficacy och jobbkontroll (r = 0,213; p 

= 0,006) på gränsen mellan små och måttliga. Sambandet mellan yrkesinriktad self-

efficacy och krav var svagt (r = 0,115; p = 0,143), men p-värdet var inte signifikant. 

Dessa samband, möjligtvis inte det sistnämnda på grund av p-värdet, delar en 

gemensam varians (samvarierar) med yrkesinriktad self-efficacy, och var därför viktiga 

att kontrollera för.  

 

Tabell 3 - Regressionsanalys 

Variabel B SE B β p 

Kön  -0,560 0,110 -0,086 0,158 

Krav 0,071 0,088 0,051 0,420 

ERI i bemärkelsen belöning 0,179 0,081 0,161 0,029 

Socialt stöd 0,193 0,085 0,154 0,025 

Jobbkontroll 0,642 0,134 0,341 0,000 

Yrkesinriktad self-efficacy 0,440 0,095 0,291 0,000 

Ostandardiserade koefficienten, standardfel, beta och p-värden från regressionsanalysen. Kriterievariabeln är 

arbetsengagemang. 0 = kvinna, 1 = man.  
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Diskussion 
 

Hypotesen att det finns ett måttligt positivt samband mellan yrkesinriktad self-

efficacy och arbetsengagemang hos arbetsförmedlare när demografiska variabler (ålder, 

kön), krav, ERI i bemärkelsen belöning och jobbresurser (socialt stöd, jobbkontroll) 

kontrolleras för, stämde nästan då sambandet var knappt måttligt. Anledningen till att 

ett måttligt samband var viktigt för studien var att arbetsgivare i praktiken inte bryr sig 

om för små samband. Ett måttligt samband ansågs därför vara det minsta som var 

intressant att undersöka.  

Kontrollvariabeln ålder hade ett stort bortfall. Möjligtvis berodde bortfallet på att 

arbetsförmedlare med avvikande ålder misstänkte att de kunde spåras i studien. Studien 

hade istället kunnat använda åldersintervaller. Resultaten från modellerna med och utan 

ålder skiljde sig inte tillräckligt för det skulle vara värt att exkludera så många deltagare 

(32 stycken) för en kontrollvariabel. Dessutom kan urvalet bli snedvridet och selektivt 

om ålder inkluderas eftersom arbetsförmedlare som inte svarar kan ha utmärkande 

egenskaper. Därför rapporterades resultaten från modellen som inte innehöll ålder.  

I modellen var sambandet mellan arbetsengagemang och jobbkontroll (β = 0,341) 

och yrkesinriktad self-efficacy (β = 0,291) starkast, vilket var ett explorativt fynd. Dessa 

betavärden var starka i förhållande till de övriga variablerna. Därmed gick det att säga 

att både kontroll som jobbresurs (jobbkontroll) och kontroll som personlig resurs 

(yrkesinriktad self-efficacy) hade störst inverkan på arbetsengagemang.  

Kontrollvariablerna kön och krav hade p-värden som var över 0,05, och var därför 

inte statistiskt signifikanta. De övriga variablerna som ingick i modellen hade p-värden 

som var lägre än 0,05 och var därför statistiskt signifikanta.   

Alla variabler hade signifikanta samband med arbetsengagemang när Pearson´s 

korrelationskoefficient gjordes. Alla variabler utom kön hade dessutom positiva 

samband med arbetsengagemang, vilket bekräftade förväntningarna. Fynden som 

uppkom genom en multipel regressionsanalys skiljer sig delvis från fynden som 

uppkom genom Pearson´s korrelationskoefficient. Styrkan på sambanden sjönk från 

korrelationsmatrisen till den multipla regressionsanalysen. Dessutom fanns ett samband 

mellan yrkesinriktad self-efficacy och en del kontrollvariabler i korrelationsmatrisen. 

Dessa två fenomen påvisar vikten av att använda kontrollvariabler. Sambanden skulle 

kunna bero på att begreppen inbegriper välmående på jobbet och arbetstrivsel.  
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Utifrån denna studies frågeställning: ”Finns det ett meningsfullt samband mellan 

yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang trots att andra variabler som visat sig 

vara viktiga utifrån tidigare forskning kontrolleras för?” går det enbart att uttala sig om 

sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang hos 

arbetsförmedlare när variabler som ingick i modellen beräknas i en multipel 

regressionsanalys. Denna studie har dock fått samma resultat som annan forskning som 

undersökt sambandet mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang på andra 

yrkesgrupper i andra länder (Chaudhary et al., 2012a; Chaudhary et al., 2012b; Villotti 

et al., 2014). Tillsammans med denna tidigare forskning, bidrar denna studie med 

resultat som tyder på att det finns ett samband, och att arbetsgivare kan använda sig av 

Banduras källor (Bandura, 1977, 1982, 1997) och de praktiska riktlinjer som Schyns 

(2004) och Maurer (2001) presenterade för att höja medarbetares yrkesinriktade self-

efficacy och på så sätt få engagerade medarbetare. Det i sin tur leder till medarbetarnas 

välmående (Britt et al., 2005), positiva affekter (Sonnentag et al., 2008), högre 

omsättning, lönsamhet, produktivitet samt nöjdare kunder (Harter et al., 2002).   

Presti et al. (2014) talar dock, i sin tvärsnittsstudie, emot att det finns ett samband 

mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang. Möjligtvis kan det bero på att 

urvalet bestod av en bred undersökningsgrupp, då italienska anställda i olika offentliga 

och privata organisationer deltog. Ingen annan forskning har hittats som visat på samma 

resultat.  

Det är dock inte bara tidigare forskning på sambandet mellan yrkesinriktad self-

efficacy och arbetsengagemang som kan bidra till att styrka studiens resultat. Enligt 

Salanova et al. (2002) kan instrument som mäter specifik self-efficacy ibland påvisa 

samband som inte upptäcks när generell self-efficacy mäts. Utifrån detta skulle det 

kunna tänkas att samband mellan generell self-efficacy och arbetsengagemang också 

påvisar samband mellan yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang. Därför kan 

även tidigare forskning som har hittat samband mellan generell self-efficacy och 

arbetsengagemang (Llorens et al., 2007; Xanthopoulou et al., 2007; Xanthopoulou et al., 

2009) stödja denna studies resultat.   

Denna studie har även fått liknande resultat gällande jobbkontroll som tidigare, 

longitudinell forskning med annorlunda modelluppsättningar (Inoue et al., 2013; Mauno 

et al., 2007). Mauno et al. (2007) som undersökte jobbkontroll och krav i kombination 

med andra variabler, fann att jobbkontroll hade ett av de starkaste sambanden med 
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arbetsengagemang. Bakker et al. (2007) fann även i sin tvärsnittsstudie att jobbkontroll 

hade ett samband med arbetsengagemang.  

En styrka med studien var att den hade ett ganska stort urval. Dessutom hade 

studiens modell en stark varians, vilket var ett explorativt fynd. Genom att slå ihop alla 

variablerna har de sammantaget ett mycket starkt samband med arbetsengagemang. 

Modellen förklarade arbetsengagemang till 43,6%, vilket innebär att variablerna i 

modellen var bra. Dessa variabler är även något som arbetsgivare kan förbättra, och 

detta fynd är därför praktiskt användbart. Reliabiliteten var inte perfekt i någon variabel, 

och om den hade varit högre hade modellen kunnat förklara ännu mer av 

arbetsengagemang.   

I denna studie valdes specifik self-efficacy då studiens fokus enbart låg på 

medarbetarnas self-efficacy när de är på arbetet, inte på hur hög self-efficacy 

medarbetarna har i alla situationer. Oavsett om generell self-efficacy lika gärna hade 

kunnat undersökas tog denna studie det säkra före det osäkra och valde specifik self-

efficacy då studiens syfte är specifikt. Den undersöker inte vad som händer med 

människors arbetsengagemang när self-efficacy generellt höjs i alla situationer. Att 

specifik self-efficacy valdes är i denna studie en styrka, eftersom vissa samband enbart 

upptäcks med specifik self-efficacy (Salanova et al., 2002). 

Enbart arbetsförmedlare undersöktes, och därmed undersöktes en homogen 

yrkesgrupp. Denna studie gjorde arbetsförmedlarna till en särskilt homogen 

undersökningsgrupp eftersom Etableringen och Arbetsgivarcenter togs bort från listan 

över de arbetsförmedlingschefer som slumpmässigt kunde lottas fram. Att 

arbetsförmedlare på dessa arbetsplatser inte fick vara med i studien berodde på att de 

inte har likadana arbetsuppgifter som övriga arbetsförmedlare. Tack vare att 

yrkesgruppen är homogen är det möjligt att generalisera resultaten av denna studie till 

arbetsförmedlare i hela Sverige som inte tillhör Etableringen eller Arbetsgivarcenter. 

Detta är en styrka med studien. Ytterligare en styrka är att arbetsförmedlingar i små, 

medelstora och stora orter undersöktes. Det leder till att den externa validiteten ökar 

ytterligare för arbetsförmedlare i hela Sverige, som inte tillhör Etableringen eller 

Arbetsgivarcenter.  

Sammanfattningsvis kan sägas att studien erhåller slutsatser som stärks tack vare 

studiens styrkor. Studiens huvudsakliga slutsats är att arbetsgivare kan arbeta med sina 

medarbetares yrkesinriktade self-efficacy för att höja deras arbetsengagemang.    
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Brister och begränsningar 

 

En begränsning med studien var att den var tvärsnittlig. Det innebär att data 

samlades in vid ett tillfälle, vilket kan ha gjort att tillfälliga omständigheter påverkat 

fynden. På grund av att den är tvärsnittlig går det inte att uttala sig säkert om 

orsakssamband. Kontrollvariabler som inte använts i studien skulle kunna ha styrt 

sambandet. Dock användes vissa kontrollvariabler, och detta höjde sannolikheten att det 

funna sambandet stämde. Utan orsakssamband hade yrkesinriktad self-efficacy inte 

kunnat användas för att öka arbetsengagemang. Tidigare forskning har hittats som 

stödjer att det finns ömsesidiga samband mellan self-efficacy och arbetsengagemang 

(Llorens et al., 2007; Xanthopoulou et al., 2009) och som visar att yrkesinriktad self-

efficacy har ett positivt samband med arbetsengagemang (Chaudhary et al., 2012a; 

Chaudhary et al., 2012b; Villotti et al., 2014). Båda dessa resultat låg i linje med denna 

studie. 

Att enkäter användes för informationsinsamling ökar risken för missförstånd. 

Kanske tyckte någon av arbetsförmedlarna att en fråga var otydlig och därmed chansade 

på vad den betydde. Dock stod det i informationsbrevet att arbetsförmedlarna kunde 

höra av sig vid eventuella frågor. Dessutom hade personerna som deltog i pilotstudien 

inga invändningar på enkäten. De tyckte att frågorna var lätta att förstå. 

Enfrågorna har lägre validitet och reliabilitet än originalskalorna i DSCQ och 

kortversionen av ERI (Stefan et al., 2014). Beslutet att välja enfrågorna framför 

originalskalorna var dock genomtänkt. Enfrågorna valdes för att öka svarsfrekvensen då 

arbetsförmedlarna tar av sin arbetstid för att besvara enkäten. Vidare var inte de 

viktigaste variablerna de som mättes med enfrågor, då studiens syfte, frågeställning och 

hypotes fokuserade på yrkesinriktad self-efficacy och arbetsengagemang. Dessa 

begrepp mättes med instrument med hög reliabilitet och validitet. Den höga 

reliabiliteten har både påvisats av tidigare forskning och i IBM SPSS Statistics 23 där 

reliabiliteten för just denna studie testades.  

 

Framtida forskning 
 

Denna studie är en brygga till framtida forskning, då den tillsammans med 

tidigare forskning pekar på att det finns ett samband mellan yrkesinriktad self-efficacy 

och arbetsengagemang. Framtida forskning skulle därför kunna undersöka om 

yrkesinriktad self-efficacy verkligen är föränderligt. Detta skulle exempelvis kunna 
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göras i en interventionsstudie. Dessutom skulle framtida forskning kunna undersöka hur 

yrkesinriktad self-efficacy kan höjas. Under tiden studien fortskridit har även frågan 

”Vad är det som gör att jobbkontroll och yrkesinriktad self-efficacy har ett starkt 

samband med arbetsengagemang?” väckts. Detta skulle kunna undersökas i en kvalitativ 

studie. En longitudinell uppföljningsstudie skulle även stärka resultaten i denna studie.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns det en mängd ny forskning som skulle 

kunna göras för att komplettera kunskapen om arbetsengagemang hos medarbetare. 

Även om denna studie enbart kan uttala sig om en homogen arbetsgrupp, 

arbetsförmedlare, så ligger resultaten i linje med tidigare forskning, och i stort är det 

troligt att arbetsgivare med goda resultat kan höja sina medarbetares arbetsengagemang 

genom att fokusera på deras yrkesinriktade self-efficacy. Att implementera fler sätt att 

öka yrkesinriktad self-efficacy i arbetsmarknaden kan vara nästa steg för fler 

engagerade medarbetare. 
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https://docs.google.com/forms/d/1aTfDwePw4CIhVj8p4T6XhS4HPc4nnEX08gVwhVGFpGU/edit I/40 

Bilagor 

Bilaga A Enkät 

Enkätstudie 

Enkäten beräknas ta cirka 510 minuter.   

Du kan när som helst välja att avsluta enkäten. Svaren kommer behandlas anonymt och 

konfidentiellt.  

Vid eventuella frågor kan du kontakta mig via mail: XXXXXXXXX@gmail.com.  

1. Hur gammal är du? 

 

2. Kön 

Markera alla som gäller. 

 Kvinna 

 Man 

Fortsätt till frågan 3. 

Del 2 av 4 
3. Jag kan behålla lugnet när jag möter svårigheter i mitt arbete eftersom jag litar 

på min egen förmåga. 

Markera endast en oval. 

1 2          3         4          5   6 

 

4. När jag möter problem i arbetet kan jag oftast hitta flera olika lösningar. Markera 

endast en oval. 

1 2          3         4          5   6 

 

5. Vad som än händer i arbetet så har jag oftast förmåga att hantera det. Markera 

endast en oval. 

 

1 2          3         4          5    6 

Inte sant alls Fullständigt sant 

Inte sant alls Fullständigt sant 



  

 

 

6. Mina tidigare arbetserfarenheter har gjort mig väl förberedd för mitt kommande 

yrkesliv. Markera endast en oval. 

1 2          3         4          5    6 

 
7 Jag brukar klara av de mål jag sätter upp för mig själv i arbetet. 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

8. Jag är väl förberedd för de flesta krav jag kan möta i mitt arbete. 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

Del 3 av 4 
9. Jag spritter av energi på jobbet 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

10. Jag tycker att mitt jobb har både 

mening och mål Markera endast en 

oval. 

Inte sant alls Fullständigt sant 

Inte sant alls Fullständigt sant 

Inte sant alls Fullständigt sant 

Inte sant alls Fullständigt sant 



  

 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

11. Tiden flyger iväg när jag arbetar 

Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

 

 

12 På jobbet känner jag mig stark och energisk Markera endast 

en oval. 

 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

13. Jag känner mig entusiastisk inför mitt jobb 

Markera endast en oval. 



  

 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

14. När jag arbetar glömmer jag allt annat runt 

omkring mig Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

15. Mitt arbete inspirerar mig Markera endast en 

oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

            Varje dag 

 



  

I 
 

16 När jag stiger upp på morgonen så känner jag för att gå till jobbet 

Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

17. Jag känner mig lycklig när jag går upp i 

mitt arbete Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

18. Jag är stolt över det arbete jag utför 

Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

 

19 Jag rycks med när jag arbetar Markera endast en oval. 



  

 

 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

 

20 Jag kan arbeta i väldigt långa perioder åt gången 

Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

 

21. För mig är jobbet en utmaning Markera 

endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

22. Jag är uppslukad av mitt arbete Markera 

endast en oval. 



  

 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

23. Jag kommer alltid igen efter motgångar på jobbet  

Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

24 Jag har svårt att släppa tankarna på mitt jobb 

Markera endast en oval. 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

 

25. Även om saker på jobbet inte går så bra så ger jag aldrig upp 

Markera endast en oval. 



  

 

 Aldrig 

 Några gånger om året eller mindre 

 En gång i månaden eller mindre 

 Några gånger i månaden 

 En gång i veckan 

 Några gånger i veckan 

 Varje dag 

 

 

Del 4 av 4 
Denna påstående gäller STUDIER, ARBETE eller PRAKTIK. Hur väl stämmer denna 

in på sin situation? 

26. Jag är utsatt för stora krav och förväntningar 

i arbetet/studierna. Markera endast en oval. 

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 

27. Får du lära dig nya saker i ditt arbete? 

Markera endast en oval. 

                       1        2          3         4 

 

28. Kräver ditt arbete skicklighet? Markera 

endast en oval. 

                       1        2          3         4 

 

 

 

29 Kräver ditt arbete påhittighet? 

Markera endast en oval. 

nej, så gott som aldrig ja, ofta 

nej, så gott som aldrig ja, ofta 



  

 

 1 2 3 4 

 

30. Innebär ditt arbete att du får göra samma sak om och om igen? 

Markera endast en oval. 

                       1        2          3         4 

 

31. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utformas? Markera 

endast en oval. 

                       1        2          3         4 

 

32. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 

Markera endast en oval. 

                       1        2          3         4 

 

33. När jag har problem i arbetet/studierna så har jag tillgång till stöd 

och hjälp där. Markera endast en oval. 

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 

34. Med tanke på den ansträngning jag lägger ner och det jag presterar 

i arbetet/studierna får jag den uppskattning jag förtjänar. Markera 

endast en oval. 

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 

 
Tillhandahålls av 

 
 

 

nej, så gott som aldrig ja, ofta 

nej, så gott som aldrig ja, ofta 

nej, så gott som aldrig ja, ofta 

nej, så gott som aldrig ja, ofta 



  

 

Bilaga B Informationsbrev 

 
 

 

Information och förfrågan om deltagande i en enkätstudie 

Tidigare forskning har tittat på olika variabler bakom arbetsengagemang, vilket även jag i 

denna studie kommer att göra. Denna studie avser således inte att undersöka om tjänstemän på 

myndigheter är engagerade. 

Jag ska göra en enkätstudie. Alla handläggare på er arbetsplats har blivit slumpmässigt 

utvalda att delta i studien genom random.org. Anledningen till varför jag valt att slumpa fram 

arbetsplatser är att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjlig. Om du är intresserad av 

att delta kan du fylla i de enkäter som skickats med.  

Om du väljer att delta i studien får du när som helst avbryta. Enkätstudien tar cirka 5-10 

minuter att besvara.    

Enkäterna kommer att förvaras så att enbart jag och min handledare har tillgång till dem. Du 

kommer vara anonym, och materialet behandlas konfidentiellt. 

Jag heter Johanna Dahlquist och går sista året på psykologprogrammet i Växjö, 

Linnéuniversitetet. Om du har några frågor kan du höra av dig.  

Växjö 2016-12-12.  
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