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Arbetsrelaterad social- och emotionell self-efficacy i 

relation till välmående hos kundtjänstpersonal 

Amanda Carlson och Beatrice Ekberg 

 

Self-efficacy har visat sig vara en betydelsefull personlig resurs i arbetslivet. 

Välmående är också viktig för arbetslivet, då en mer välmående personal visar 

mindre tendenser till utbrändhet. Denna studie testar dimensionerna social- och 

emotionell self-efficacy i en specifik kontext - kundtjänstbranschen. Syftet var 

att undersöka arbetsrelaterad social- och emotionell self-efficacy och 

förhållandet till välmående. Det var 135 kundstjänstspersonal som deltog, 83 

kvinnor. De svarade på en webbenkät bestående av Scale of Occupational 

Emotional- and Social Self-Efficacy, Emotional Exhaustion scale, Emotional 

irritation scale samt The EPOCH measure of adolescents wellbeing. Resultatet 

bekräftade hypoteserna om att hög nivå av social- och emotionell self-efficacy 

samvarierar med hög nivå av välmående. Resultaten diskuteras med JDR-

theory där self-efficacy kan ses som en stark resurs som hjälper individen att 

hantera arbetskraven, vilket leder till välmående. I vidare studier hade det varit 

intressant att undersöka relationen mellan social- och emotionell self-efficacy 

och välmående i andra branscher.  

 

Keywords: occupational social self-efficacy, occupational emotional self-

efficacy, wellbeing, emotional irritation, emotional exhaustion 

 

 

Inledning 

 

Drastiska förändringar i arbetsmarknaden lägger krav på individen att anpassa sig efter de sociala 

förutsättningarna som i allt snabbare takt ändras. Teknikutveckling och globalisering har 

resulterat i nerskärningar på arbetet samt att ansvaret blir större hos individen att vara flexibel och 

hålla sig anställningsbar genom att skaffa sig attraktiva personliga egenskaper för att konkurrera 

(Aronsson et al., 2012).  Individens kompetenser är därmed det centrala. Kompetenser som 

handlar både om tekniska och informativa färdigheter, men också om mer personliga 

kompetenser som personen utvecklat i sig själv (Garcia, Restubog, Bordia, Bordia, & Roxas, 

2015). 

Enligt Bandura (1997) har människan alltid letat efter sätt att kontrollera sitt liv, osäkerhet vill 

människan undvika och människan blir därför allt bättre med ökad erfarenhet på att förutsäga 

situationer och resultat av handling just för att förbereda sig och kunna påverka sitt liv. Vidare 

menar Bandura att människan skapar sina egna situationer för att få de fördelar och den subjektivt 

tillfredsställande omgivning de önskar. Individens tro på att skapa önskade konsekvenser efter 

egna handlingar har visats sig kunna användas för att förbättra och utveckla individen (Bandura, 
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1977). Denna tro kallas self-efficacy och begreppet definieras som tron på den egna förmågan att 

organisera och utföra handlingar som behövs för att uppnå ett önskat resultat (Bandura, 1997).   

Self-efficacy har visat sig vara en viktig personlig resurs i en arbetskontext (Loeb, 2016). 

Speciellt väsentlig är den för personer arbetande med kundservice menar Karatepe och Karadas 

(2015). Trots det är forskningen begränsad inom kundstjänstbranschen. Bandura (1977) menar 

även att det kan vara av intresse för organisationer att ta hänsyn till deras anställdas välmående 

och tro på sin egen förmåga då personalen är en grund till vad som för organisationen framåt. 

Utifrån den kunskap som redan finns om arbetsrelaterad self-efficacy bygger denna studie vidare 

i en ny kontext och riktar fokus mot kundtjänstbranschen. Den utforskar även specifika 

dimensioner av välmående; engagemang, uthållighet, samhörighet, optimism och glädje, samt 

emotionell utmattning och emotionell irritation. Hur påverkar social- och emotionell self-efficacy 

(som egenskap) individen i arbetet? Hur är dessa egenskaper mer specifikt relaterade till 

individens välmående?  

 

 

Self-efficacy i arbetslivet 
 

Den sociala kognitiva teorin säger att individens handlingar och prestation består av information 

som tolkats och bearbetats hos individen (Bandura, 1997). Self-efficacy regleras av fyra 

informationskällor; mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion och 

physiological and affective states. Mastery experience handlar om tidigare erfarenhet av snarlik 

uppgift minskar self-efficacyn vid misslyckanden och ökar vid framgång. Vicarious experience 

innebär att personen bedömer den egna förmågan genom att observera andras beteende och 

konsekvenser för liknande uppgifter. Verbal persuasion sker vid kommunikativ uppmuntran eller 

motverkan från andra personer. Även fysiska och emotionella tillstånd påverkar individens 

handling och är den fjärde källan physiological and affective states (Bandura 1977, 1997) Self-

efficacy handlar om en övertygelse, en tro, om att framgångsrikt kunna utföra de handlingar som 

krävs för att lyckas med en uppgift. Denna tro reglerar bland annat aspirationer och val av 

beteende likväl som emotionella reaktioner, stress och nedstämdhet (Bandura, 1997). Den 

subjektiva tolkningen av individens egna färdigheter kan alltså påverka vilka val av situationer 

personen utsätter sig för och vilka som undviks, exempelvis vilka yrken eller positioner i 

arbetslivet personen tar sig för. Desto starkare tron på individens självförmåga är, desto mer 

energi och kraft lägger personen ner på sina handlingar. Hög självförmåga gör det även lättare att 

ta sig förbi hinder och svårigheter som kommer i vägen (Bandura, 1977). Tidigare studier visar 

att introverta personer visar något mindre self-efficacy än extroverta personer. Vidare visar 

resultat även att personer med hög inkomst är relaterat till hög self-efficacy, vilket kan förklaras 

med att personer med hög self-efficacy presterar bättre och klarar av livet bättre generellt än de 

med låg self-efficacy (Schwarzer, Mueller, & Greenglass, 1999).  

Social och emotionell self-efficacy är två andra områden som utforskar begreppet närmare. 

Dessa har tidigare visat sig vara användbara resurser, men trots det har de ofta bortsetts från i 

arbetskontexter där det istället har varit ett fokus på den uppgiftsorienterade arbetskontexten. 

Skalorna som utvecklades för att mäta social- och emotionell self-efficacy i arbetskontext som 

används i denna studie, är speciellt utformade genom att de skiljer sig från den kognitiva 

uppgiftsorienterade self-efficacyn. Skalorna är mer inriktad på inter- och intrapersonella 

processer i en arbetskontext. En individ kan ha hög self-efficacy i att klara av sina konkreta 

arbetsuppgifter men lägre self-efficacy i att integrera och samarbeta på arbetsplatsen (Loeb, 
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2016), vilket i denna studie anses vara relevanta aspekter att utforska i relation till individens 

välmående.  

 

Social self-efficacy i arbetet. Social self-efficacy kan definieras som individens tro på sin egen 

förmåga att engagera sig i uppgifter med sociala interaktioner som är nödvändigt för att skapa 

och behålla interpersonella relationer (Di Giunta et al., 2010).  Socialt beteende är en del av den 

generella self-efficacy, som är relevant för utveckling i karriären. Starka sociala färdigheter är 

sammankopplade med framgång i arbete och skola det vill säga en högre tro på den egna sociala 

förmågan är associerad med att lyckas och utvecklas i karriären. Social self-efficacy har även 

visat sig vara positivt korrelerad med självförtroende, optimism och välmående (Di Giunta et al., 

2010).  

Social self-efficacy är också starkt relaterat till blyghet, vilket har visat sig vara ett stort hinder 

för framgång och utveckling. Social self-efficacy kan därmed spela in i förståelsen hur och varför 

personen gör sina karriärval. Den sociala aspekten av self-efficacy kan även vara relevant att 

utforska med tanke på hur arbetsplatser mer och mer inkluderar många uppgifter med sociala 

funktioner som att presentera information och samarbeta (Smith & Betz, 2000). 

Tidigare studier där skalan för social self-efficacy användes visade att hög social self-efficacy 

var fördelaktigt för ett bra gruppklimat som kännetecknas bland annat ett gott samarbete (Loeb, 

2016). Studierna visade även att det inte gick att urskilja någon skillnad mellan kvinnor och män 

när det kommer till nivåer av social self-efficacy. Detta kan tyda på att sociala interaktioner inte 

ses som något stereotypiskt feminint när det kommer till arbetskontexter. 

 

Emotionell self-efficacy i arbetet. Bandura (1997) definierar emotionell self-efficacy som 

individens tro på den egna förmågan att förstå och använda emotionell information. För att 

hantera och bibehålla interpersonella relationer krävs empatiska färdigheter, mer specifikt handlar 

det om att upptäcka och uppleva både sitt eget och andras emotionella tillstånd. Detta kan vara att 

bry sig om andra personer, men också att kunna svara lämpligt på andras känslor och behov, 

vilket påverkar individens välmående och anpassning (Di Giunta et al., 2010).  Den skala som 

mäter arbetsrelaterad emotionell self-efficacy i denna studie undersöker just personens tro på den 

egna förmågan att uppfatta, förstå, kontrollera och använda emotionell information från sig själv 

men även från andra på arbetet (Loeb, 2016).  

Tidigare studier där skalan för arbetsrelaterad emotionell self-efficacy användes visade att tro 

på den egna emotionella kompetensen gjorde det mindre sannolikt att drabbas av emotionell 

irritation eller utmattning. Vidare visade resultatet att emotionell self-efficacy var positivt 

relaterat till välbefinnande (Loeb, 2016). Dock är det inte alltid positivt med en hög nivå av self-

efficacy. Ju lättare personen har att uppfatta andras negativa emotioner desto mer upplever 

personen negativa känslor själv. I en studie visades det att emotionell utmattning hos de anställda 

fördes lättare över till cheferna om cheferna hade en hög emotionell self-efficacy (Loeb, Stempel, 

& Isaksson, 2016).  

 

 

Välmående och self-efficacy i arbetslivet 
 

Välmående är ett svårdefinierat begrepp, men ett växande forskningsområde. Dodge, Daly, 

Huyton och Sanders (2012) argumenterar för att välmående är en balans mellan resurser och 

utmaningar. När resurser och utmaningar förhåller sig i balans upplevs välmående men om 
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utmaningarna skulle öka måste resurserna också öka annars upplevs en lägre nivå av välmående. 

Detta kan kopplas till self-efficacy, där self-efficacy räknas som en resurs och kan hjälpa i mötet 

med nya utmaningar, alltså kan self-efficacy bidra till välmående.  

Studien av Karatepe och Karadas (2015) visar att personer med starka psykologiska resurser 

bestående främst av optimism men även self-efficacy har högt välbefinnande i arbetet, karriären 

och livet i övrigt. Det kan bero på att de psykologiska resurserna ökar engagemanget som i sin tur 

resulterar i framsteg. Studien visar även att personliga resurser som self-efficacy spelar en stor 

roll för personal inom servicebranschen då det skapar självförtroende, en optimistisk 

problemlösningsförmåga samt engagemang. 

Forskning av Di Giunta et al. (2010) fann att personer på höga positioner i arbetslivet visade 

sig ha högre nivåer av emotionella arbetskrav jämfört med personer med lägre position. Personer 

på högre positioner med högre krav behöver enligt Dodge et al. (2010) teori balansera upp de 

höga kraven med ökade resurser, som hög nivå av self-efficacy, för att nå välmående. Detta kan i 

sin tur relateras till tidigare nämnd forskning av Schwarzer et al. (1999) som pekar på att personer 

med hög inkomst tenderar ha hög self-efficacy. Eventuellt har detta att göra med att det krävs 

högre resurser i form av self-efficacy för att klara av högre arbetspositioner med höga krav, vilka 

ofta är mer välbetalda.  

En annan tolkning av välmående är Seligmans PERMA som menar att Positiva känslor, 

Engagemang, Relationer, Mening och Prestation är ett mått på välmående (Dodge et al., 2012). 

PERMA skalan mäter välmående ur ett multidimensionellt perspektiv (Kern, Waters, Adler, & 

White, 2015), vilket har ansetts som ett fördelaktigt sätt att mäta välmående på eftersom 

välmående i sig är komplext och svår definierat (Dodge et al., 2012; Coffey, Wray-Lake, 

Mashek, & Branand, 2016). PERMA teorin har i sin tur gett upphov till nya mått på välmående, 

däribland EPOCH skalan för ungdomar (Kern, Benson, Steinberg, & Steinberg, 2016). Den 

skalan mäter Engagemang, Uthållighet, Optimism, Samhörighet och Glädje, vilket tidigare 

forskning styrker är olika aspekter av välmående (Dodge et al., 2012; Kern et al., 2016).  
 

Emotionell irritation i arbetslivet. Den nya arbetsmarknaden ställer krav på organisationer att 

vara mycket flexibla vilket ger konsekvenser av ett intensivt arbete med hög tidspress och social 

interaktion (Mohr, Müller, Rigotti, Aycan, & Tschan, 2006).  Emotionell irritation definieras som 

en subjektivt uppfattad emotionell och kognitiv ansträngning i arbetsrelaterade sammanhang. 

Skalan som mäter denna nivå är skapad i syfte att bidra till forskning som undersöker stress på 

arbetet, men är också hjälpsam inom individuell rådgivning och utvärdering (Mohr et al., 2006).  
 

Emotionell utmattning i arbetslivet. Arbetsrelaterad emotionell utmattning definieras som 

känslor av att vara emotionellt överbelastad och uttröttad av sitt arbete. Utbrändhet har visat sig 

vara relaterad till höga värden av emotionell utmattning, tillsammans med faktorer som 

personlighetsförändring och personlig prestation. När de emotionella resurserna är uttömda 

upplever personerna känslor av att inte kunna prestera tidsmässigt och lägga ner lika mycket 

energi som innan (Kinnunen, Mäkikangas, Mauno, De Cuyper, & De Witte, 2014).  
Tidigare forskning har fokuserat på yttre organisatoriska stressorer som grund till utmattning, 

exempelvis tidspress. Forskning som tar hänsyn till den emotionella påverkan inom kundtjänst 

det vill säga interaktionen med kunder som faktor till utmattning är mindre utforskad än de yttre 

stressorerna. I en studie gjord på anställda inom servicesektorn undersöktes just detta. Resultatet 

visade att negativa känslor i samband med kundkontakt bland anställda var signifikant relaterade 

till emotionell utmattning (Szczyygiel & Bazinska, 2013). En annan studie visar på relationen 

mellan emotionella krav och self-efficacy. Den långsiktiga effekten av denna interaktion visar att 
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personer med hög self-efficacy upplever höga emotionella krav som utmaningar, vilket visar att 

balansen mellan personliga resurser och emotionella krav är viktig för välmåendet 

(Xanthopoulou, Bakker, & Fischbach, 2013). 
Personer som arbetar med kundtjänst spenderar ofta mycket av sin tid i intensiv 

kommunikation med kunder om deras problem och hanterar då många känslor, och det kan ofta 

vara frustrerande och svårt att hitta en lösning i vissa fall. Detta kan leda till en stress som i sin 

tur kan orsaka utbrändhet. Utbrändhet i sin tur kan orsaka sämre kvalité av service till kunderna. 

Det är också en faktor som leder till frånvaro, arbetsomsättning och låg moral. Utbrändhet kan 

också orsaka ohälsa i form av exempelvis familjeproblem, ökad användning av droger, fysisk 

utmattning och sömnsvårigheter. Resultaten från en studie där dem testade skalan för emotionell 

utmattning visade det att personer som spenderade mer tid i direkt kontakt med kunder visade 

högre nivåer av emotionell utmattning (Kinnunen et al., 2014).   

Då emotionell utmattning är en komponent i utbrändhet ses den som motpol till välmående i 

denna studie. Utbrändhet inom serviceyrken är vanligt förekommande och kraven på arbetet är 

den största prediktorn för utbrändhet (Heuven, Bakker, Schaufeli, & Huisman, 2006). Där kan det 

tolkas att välmående är just en balans mellan utmaningar och resurser. Finns det en balans mellan 

kraven på arbetet och tillgängliga resurser finns ett ökat välmående. Därför är välmående en 

intressant aspekt att undersöka i förhållande till self-efficacy och kundtjänstpersonal.  

En annan teori som är relevant för anställdas välmående är job resource demand theory (JD-R 

theory) (Schaufeli & Bakker, 2004), som handlar om att arbetsansträngningen är en respons på en 

obalans mellan krav på individen och vilka resurser och verktyg personen har för att hantera 

kraven. Studier gjorda av Schaufeli och Bakker (2004) som testar denna teori visar att det finns 

starka och stabila samband mellan arbetskrav och utmattning, utmattning och hälsoproblem och 

arbetsresurser och engagemang. Detta kan kopplas till att individens sociala- och emotionella 

self-efficacy ses som en personlig resurs som påverkar hur väl individens klarar av kraven på 

arbetet, vilket i sin tur kan kopplas ihop med individens välmående. 

 

Kontorslandskap och telefontid. Öppet kontorslandskap antas ofta vara fördelaktigt för en 

effektivare kommunikation och samarbete, men också bidra till mer störningar på grund av ljud 

och händelser i omgivningen, samt mindre integritet/privat utrymme. Studier som har testat 

tillfredställelse bland personal i öppet kontorslandskap visar att ljud och mindre privat utrymme 

var de största orsakerna till att personen inte trivdes i ett öppet kontorslandskap, och att stängda 

kontorslandskap skapade högre arbetstillfredsställelse (Kim & De Dear, 2013).  

Det kan kopplas till en studie där sjuksköterskor med ett emotionellt påfrestande arbete med 

ständig telefonkontakt med patienter undersöktes. Studien visade att sjuksköterskorna behövde 

tid att återhämta sig efter den emotionella belastningen av samtalen.  De upplevde att i ett öppet 

kontorslandskap där de var mycket kontrollerade och övervakade gavs det ej utrymme för privata 

pauser för att samla sig och hitta fokus igen (Weir & Waddington, 2008). Utan chans till 

återhämtning kan personen uppleva sig vara emotionellt överbelastad vilket i sin tur kan leda till 

emotionell utmattning.   
 

 

Syfte och frågeställning 

 

Denna studie syftade till att undersöka arbetsrelaterad social- och emotionell self-efficacy hos 

medarbetare och chefer inom kundtjänst, att se hur dessa dimensioner av self-efficacy var 
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relaterade till välmående, emotionell irritation och emotionell utmattning. Vidare undersöktes 

även könsskillnader i nivån av self-efficacy samt om faktorer som ålder, yrkesposition, 

kundkontakt och typ av kontor påverkar personens välmående, emotionella irritation och 

utmattning.  
Studien syftade därmed till att dela upp det generella begreppet self-efficacy i social- och 

emotionell self-efficacy för att undersöka dessa i arbetet då dessa faktorer visat sig vara 

väsentliga i arbetslivet (Loeb, 2016). Då forskningen kring dessa dimensioner i arbetet är 

begränsad vill denna studie utforska dem ytterligare i en specifik kontext, kundtjänst.  Detta för 

att möjligen bättre kunna förstå vikten av kundtjänstpersonalens tro på sin egen förmåga i relation 

till deras välmående. Vilket i sin tur kan vara intressant för kundpersonalens egen utveckling och 

välmående men också för dem som är ansvariga över personalen, då ett högre välmående kan öka 

prestationen och minska utbrändhet. Kunskap om vad som skapar en välmående och motiverad 

organisation kan vara till fördel för organisationen prestation och utveckling. Den praktiska 

nyttan för denna studie kan även bidra till en mer lämplig rekrytering, med kunskap om vilka 

egenskaper som är till fördel för en väl fungerande kundstjänstpersonal. Studien syftade även till 

att bidra med teoretisk nytta då en teoriutveckling av arbetsrelaterad social- och emotionell self-

efficacy samt EPOCH skalan utfördes. Skalorna testades i en specifik kontext och kultur.  

För att få svar på frågeställningarna:  

1. Finns det samband mellan kundtjänstpersonalens sociala- samt emotionella self-efficacy och 

välmående, emotionell irritation och emotionell utmattning? 

H1  Det finns ett positivt samband mellan social self-efficacy och välmående 

H2 a) Det finns ett positivt samband mellan emotionell self-efficacy och välmående 

b) Det finns ett negativt samband mellan emotionell self-efficacy och utmattning 

c) Det finns ett negativt samband mellan emotionell self-efficacy och irritation 

d) Emotionell self-efficacy har ett starkare negativt samband än social self-efficacy med 

   emotionell irritation och emotionell utmattning 

2. Spelar faktorer som ålder, kön, arbetsposition, kundkontakt och typ av kontor in på 

personalens emotionella irritation och utmattning?   

H3 a) Personer som arbetar i öppet kontorslandskap skattar en högre nivå emotionell utmattning 

   än de som inte gör det 

b) Personer som spenderar mer tid i telefon i kontakt med kunder skattar en högre nivå av 

   emotionell utmattning än de som spenderar mindre tid i telefon i kontakt med kunder  

H4 a) Medarbetare skattar högre nivå av emotionell irritation än chefer 

b) Medarbetare skattar högre nivå av emotionell utmattning än chefer 

c)  Chefer skattar en högre nivå av social self-efficacy än medarbetare  

3. Kan variansen i välmående förklaras av social- och emotionell self-efficacy? 

 

4. Kan variansen i social- samt emotionell self-efficacy förklaras av välmående? 
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Metod 

 

Deltagare 
 

Ett handplockat urval gjordes av fem olika företag som arbetar med kundtjänst. Kriterierna för 

deltagarna var att de arbetar på kundtjänstavdelningen med kundtjänst över telefon, det vill säga 

arbete med att ge information, support och reklamationer. Företagen valdes efter tillgänglighet 

och utefter författarnas erfarenhet av olika företag. Alltså gjordes en blandning av handplockat 

och tillgänglighetsurval då deltagarnas valdes utefter specifika kriterier och företagen efter 

tillgänglighet. Enkäterna skickades ut till den avdelning på företaget som arbetar specifikt aktivt 

med kundtjänst. Utifrån detta kriterium valdes fem företag från branscherna larm, logistik, finans, 

tele och kundtjänst. Företagen var placerade i södra och mellersta Norrland, Mellansverige och 

södra Sverige. Individerna på företagen bestod av både medarbetare och chefer från varje företag. 

Totalt skickades 302 webenkäter ut varav 135 enkäter kunde samlas in, vilket gav ett bortfall på 

55% Det interna bortfallet var som högst 5% och exkluderades på grund av ej fullföljda svar. Av 

dessa deltagare var 83 (61%) kvinnor och 52 (38%) män, ingen av deltagarna definierades sig 

som annat.  Det var 104 (77%) medarbetare och 31 (23%) chefer. En variation i kön och ålder 

fördelade sig på följande vis, kvinnorna var 83 (62%) och männen 52 (39%), åldersvidden var 

från 20 till 59 år, M = 32.50 år och SD = 10.05. Ingen ersättning gavs till deltagarna. 
 

 

Material 
 

Bakgrundsvariabler. Enkätens inledande del bestod av demografiska frågor om ålder som 

besvarades i födelseår samt om kön med svarsalternativ kvinna, man, annat. Vidare ställdes 

frågor om yrkesposition med svarsalternativ medarbetare, chef. Detta följdes av frågor med fri 

svarstext om den officiella yrkestiteln, hur länge personen haft sin nuvarande arbetsplats samt de 

två senaste arbetspositionerna och hur länge deltagaren var verksam i dessa, efterfrågades med fri 

svarstext. I denna del ställdes även frågor om deltagaren arbetade i öppet kontorslandskap, som 

besvarades med ett ja eller nej. Det efterfrågades också hur mycket tid deltagaren använder 

telefonen i sitt arbete där svarsalternativen bestod av en fem gradig skala i procentangivelser från 

svarsalternativ 1 (0%), 2 (25%), 3 (50%), 4 (75%) och alternativ 5 (100%). Enkäten mätte vidare 

arbetsrelaterad emotionell self-efficacy, social self-efficacy, emotionell utmattning, välmående 

samt emotionell irritation utifrån etablerade skalor.  

 

Arbetsrelaterad emotionell self-efficacy. För att mäta tilltron till den egna emotionella 

förmågan användes mätinstrumentet "Scale of Occupational Emotional Self-Efficacy" (Loeb, 

2016) Reliabiliteten för skalan var .77 i Cronbach’s alfa. Mätinstrumentet bestod av åtta 

påståenden där deltagaren fick reflektera över sin tilltro till sin förmåga. Exempel på påståenden 

från enkäten är "Ange i vilken utsträckning du har tilltro till din förmåga att förstå varför andra på 

jobbet har negativa känslor". Svaren skattades på en 5 gradig skala med svarsalternativen 1 ingen 

tilltro, 2 liten tilltro, 3 måttlig tilltro, 4 stark tilltro och 5 fullständig tilltro.  

 

Arbetsrelaterad social self-efficacy. För att mäta tilltron till den egna sociala förmågan 

användes mätinstrumentet "Scale of Occupational Social Self-Efficacy" (Loeb, 2016) med 

Cronbach’s alfa .76.  Skalan bestod av sex påståenden där deltagaren får skatta på samma skala 
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som för emotionell self-efficacy. Exempel på påståenden från instrumentet är "påbörja en 

konversation med någon", med samma svarsalternativ som för den emotionella skalan.  

 

Emotionell utmattning. Det mätinstrument som användes för att mäta emotionell utmattning 

var "Emotional Exhaustion" (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) med Cronbach’s alfa .84. Denna 

bestod av tre påståenden som bland annat "Jag känner mig trött när jag går upp på morgonen". 

Påståendena skattades på en 7 gradig skala från grad 1 aldrig, 2 några gånger om året eller 

mindre, 3 en gång i månaden eller mindre, 4 några gånger i månaden, 5 en gång i veckan, 6 

några gånger i veckan till grad 7 varje dag.  

 

Emotionell irritation. Den mättes genom "Emotional irritation scale" (Mohr et al., 2006) med 

Cronbach’s alfa värdet .83 i den skarpa studien. Skalan är utformad med fem påståenden som 

exempelvis "Jag blir lätt förargad", där deltagaren kryssar för vilket alternativ som stämmer in 

bäst. Alternativen är graderade från 1 till 7 där 1 var instämmer inte alls, 4 Instämmer delvis och 

7 Instämmer helt. 

 

Välmående (EPOCH). Deltagarnas välmående, både på arbetet men även hemma mättes 

genom "The EPOCH measure of adolescents wellbeing" (Kern et al., 2016). Reliabiliteten för 

skalan i sin helhet visade  Cronbach’s alfa .87. Skalan mäter indikatorer på välmående vilka är 

engagemang (Engagement) med Cronbach’s alfa värde .80, uthållighet (Perseverance) .78, 

Optimism (Optimism) .79, Samhörighet (Connectedness) .70 och glädje (Happiness) .79. 

Välmående mättes genom 20 påståenden, 4 påståenden om varje indikator, där deltagaren fick 

skatta på en 4 gradig skala där 1 var (nästan aldrig/inte alls likt mig) till 4 (nästan alltid/väldigt 

likt mig) med påståenden som "jag blir helt uppslukad av vad jag håller på med". I slutet av 

enkäten fanns Övriga kommentarer där deltagaren gavs utrymme att utrycka sig fritt med egna 

synpunkter eller lägga till information som de ansåg saknades i enkäten.  

 
 

Procedur 
 

De fem etablerade skalorna användes för att formulera enkäten. EPOCH skalan var endast 

utformad på engelska och behövde därför översättas till svenska för att användas till målgruppen. 

För att säkerhetsställa korrekt översättning översattes skalan från engelska till svenska av 

författarna för att sedan översättas tillbaka av en person med goda kunskaper i de båda språken. 

Därefter jämfördes original skalan mot den engelsköversatta. Fyra påståenden i skalan blev ej 

korrekt översatta vilket krävde att den svenska översättningen ändrades för att sedan översättas på 

nytt till engelska, tills påståendena stämde överens. I den här studien användes EPOCH som 

mätinstrument för välmående då författarna till denna studie ansåg att deras syn på välmående 

stämde bättre överens med aspekterna i EPOCH än i exempelvis PERMA som EPOCH ändå 

härstammar ifrån. Bland annat konkretiseras positiva känslor till två egna, optimism och glädje, 

samt relationer till samhörighet, vilket känns mer passande i ett arbetssammanhang. Författarna 

till föreliggande studie bedömer att skalan även bör fungera för vuxna såväl som ungdomar då 

välmående anses vara ett generellt fenomen som till större del bör innebära lika upplevelse av 

ungdom som vuxen. Den är även enkelt utformad att förstå för ungdomar, vilket ger den stora 

möjligheter till korrekt tolkning av vuxna. Som kontrast till välmående undersökte studien 

emotionell utmattning och emotionell irritation.    
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Enkäten utformades som en webbenkät för att öka tillgängligheten och tidseffektiviteten då 

företagen har begränsad tid och därmed kräver flexibilitet i att besvara undersökningen. 

Överväganden av de etiska aspekter som medföljer vid användandet av webbenkät gjordes, 

såsom att inte kunna garantera anonymitet. Med hänsyn till webbenkätstjänstens sekretessavtal 

gjordes bedömningen att fördelarna överväger nackdelarna med att använda en webbenkät.  

En pilotstudie där 20 personer deltog genomfördes i syfte att kontrollera om enkätens skalor 

var reliabla, speciellt med hänsyn till översättningen av EPOCH skalan. Samt kontrollerades 

otydligheter i enkätens utformning. Reliabiliteten för skalorna i pilotstudien var tillräckligt hög 

det vill säga med ett Cronbach’s alfa mellan .63-87, för att gå vidare med skalan till den skarpa 

studien. Efter bearbetad respons från pilotstudien där det framgick att instruktionen gällande 

skalorna var otydlig förbättrades detta genom ändrad layout och tydligare instruktioner för 

samtliga skalor. Enkäten tog cirka 7 minuter att fylla i.  

Respektive chef på varje företag kontaktades och mailades länken till webbenkäten som i sin 

tur vidarebefordrade enkätlänken vidare via mail till sin personal. Vilka personer som mottog 

enkäten var alltså styrt enligt chefen på respektive företag, med ambition att nå ut till all 

kundtjänstpersonal. Ansvarig återkopplade med exakt antal utskick med hänsyn till kontroll av 

bortfall. Samma enkät skickade ut till alla företag dock med olika länkar för respektive företag 

för att separera var enskild företags svar.  

Deltagarna blev informerade enligt informationskravet om att studien tar hänsyn till de etiska 

förhållningsreglerna via ett inledande missivbrev. Syftet med studien förklarades enligt följande: 

"Syftet med arbetet är att undersöka två sorters self-efficacy relaterat till arbetsposition, 

emotionell utmattning, emotionell irritation och välmående". Vidare förklarades att deltagandet 

var frivilligt och att frågorna som ställdes ej var obligatoriska att svara på för att ta hänsyn till 

informationskravet. Funktionen obligatorisk i webbenkätverktyget användes inte för frågorna, av 

anledning att respondenterna skulle kunna besvara vissa delar eller avbryta helt med hänsyn till 

samtyckeskravet. Enkäterna behandlades enligt konfidentialitetskravet genom att identiteten på 

respondenternas svar behandlades konfidentiellt. Resultatet användes endast i studiens syfte 

enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Svaren från enkäterna matades in i 

analysprogrammet SPSS. För alla skalor skapades index som visade totalmedelvärdet för varje 

individ i respektive skala. Dessa variabler användes för fortsatta analyser.  

 

 

Resultat 
 

En Pearson korrelationsanalys gjordes för samtliga skalor och kontrollvariablerna, kön, ålder och 

yrkesposition.  Både H1 och H2a fick stöd, H0 förkastas då både social- och emotionell self-

efficacy korrelerade positivt med välmående (EPOCH) och var statistiskt signifikant, se Tabell 1. 

H2b och H2c fick även de stöd och visade att emotionell self-efficacy korrelerade negativt med 

både emotionell utmattning och emotionell irritation. H2d fick stöd av analysen då emotionell 

self-efficacy korrelerade signifikant negativt med emotionell irritation och utmattning medan 

social self-efficacy inte visade någon signifikant korrelation med dessa. Ytterligare resultat från 

korrelationsanalysen visade en signifikant positiv korrelation mellan skalorna arbetsrelaterad 

social self-efficacy och emotionell self-efficacy.  

H3a skulle undersökas med en 2 (Kontorsmiljö: Öppet/Ej öppet) x 2 (Telefonanvändning: 0-

50%/75-100%) ANOVA av mellangruppsdesign, med beroende variabel emotionell utmattning. 

Detta var inte möjligt då det inte fanns tillräckligt med respondenter i varje grupp för en 
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tillförlitlig analys, därav uteblev denna analys. För att undersöka H3b gjordes en 3 

(Anställningstid: <1år/1-3år/+3år) x 2 (Telefonanvändning: 0-50%/75-100%) ANOVA av 

mellangruppsdesign, med beroende variabel emotionell utmattning. Anställningstid delades upp i 

tre grupper för att se om det fanns arbetsomsättning och om det går att se när utmattningen börjar 

upplevas. Indelningen blev då mindre än ett år (<1år), ett till tre år (1-3år) och längre än tre år 

(+3år). Respondenterna fördelade sig i de olika grupperna enligt följande, <1år var 67 i antal, 1-3 

år var 45, +3år var 22, 0-50% var 78 och 75-100% var 56. Resultatet visade att huvudeffekten ej 

var signifikant varken för anställningstid (F(2, 2) = 0.965, p = .384) eller telefonanvändning (F(1, 2) 

= 0.214, p = .644). Interaktionen mellan variablerna var heller inte statistiskt signifikant (F(2, 2) = 

2.183, p = .117). H3b fick ej stöd vilket innebär att det finns ingen signifikant skillnad i 

emotionell utmattning beroende på hur mycket telefon personen använder samt hur lång tid 

personen varit anställd.  

För att kontrollera om det fanns några skillnader i hur emotionell irritation och emotionell 

utmattning skattades hos medarbetare och chefer gjordes två oberoende t-test. Detta mättes för att 

undersöka H4a och H4b. Medarbetare skattade i genomsnitt (M = 2.56, SD = 1.14) högre 

emotionell irritation än chefer (M = 2.03, SD = 1.04), t(132) = 2.31, p = .022, η2 = .04. För 

emotionell utmattning hade resultatet en tendens till signifikans då medarbetare i genomsnitt 

skattade (M = 3.02, SD = 1.42) högre emotionell utmattning än chefer (M = 2.53, SD = 1.37), 

t(132) = 1.71, p = .090. H4a fick stöd men inte H4b . 

Då korrelationsanalysen visade på ett signifikant negativt samband mellan emotionell irritation 

och ålder så gjordes vidare analyser för att se om skillnaden var signifikant. Det undersöktes 

genom att ålder delades upp i två grupper, unga vuxna (<30 år) och äldre vuxna (>30år), sedan 

genomfördes ett oberoende t-test. Yngre vuxna skattade i genomsnitt (M = 2.63, SD = 1.24) 

högre emotionell irritation än äldre vuxna (M = 2.23, SD = 0.98), t(131) = 2.05, p = .043, η2 = 

.03.  

Vidare undersöktes H4c med en 2 (Yrkesposition: medarbetare/chef) x 2 (kön: kvinna/man) 

ANOVA av mellangruppsdesign, med beroende variabel social self-efficacy.  Huvudeffekten var 

ej signifikant för både kön (F(1, 1) = 0.338, p = .562) och yrkesposition (F(1, 1) = 0.724, p = .396). 

Resultatet för interaktionen mellan variablerna var även den ej signifikant (F(1,1)= 0.049, p = 

.825). H4c fick inte stöd. Vid observationer av medelvärdena (se Tabell 2) finns näst intill ingen 

skillnad mellan könen samt yrkespositionen, men det totala medelvärdet för de två skalorna 

skilde sig. För att undersöka skillnaden vidare i medelvärdet mellan de två skalorna gjordes ett 

paired sample t-test för de totala medelvärdena av de båda skalorna. Resultatet visade t(130) = -

5.29, p  < .001. 
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Tabell 1 

Pearson korrelation mellan de olika skalorna och kontrollvariabler samt medelvärde (och standardavvikelse) för respektive skala 
Variabel M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Kön a - -            

2 Yrkesposition b - .08 -           

3 Ålder 32.50 (10.05) -.04 .20* -          

4 Emotionell self-efficacy 3.79 (0.47) -.06 .15 .05 -         

5 Social self-efficacy 4.04 (0.60) -.04 .08 -.01 .52** -        

6 Emotionell utmattning 2.90 (1.42) -.03 -.15 -.07 -.31** -.16 -       

7 Emotionell irritation 2.44 (1.13) -.08 -.20* -.19* -.24** -.06 .51** -      

8 EPOCH c 3.20 (0.39) -.23** -.01 -.03 .48** .45** -.31** -.16 -     

9 E 2.62 (0.65) -.18* -.04 -.04 .18* .14 -.00 .05 .57** -    

10 P 3.39 (0.49) -.15 -.17* -.01 .38** .37** -.14 -.15 .67** .27** -   

11 O 3.12 (0.61) -.10 .13 -.17 .31** .25** -.38** -.18* .76** .18* .32** -  

12 C 3.59 (0.49) -.21* .00 -.16 .39** .37** -.10 -.10 .66** .08 .38** .41** - 

13 H 3.30 (0.58) -.13 .05 -.01 .45** .42** -.46** -.24** .82** .23** .39** .67** .55** 

Not. a Män kodades som 1 och kvinnor 0. b Medarbetare kodades som 1 och chefer 2. c EPOCH skalan som helhet. E = Engagemang, P = Uthållighet, O = 

Optimism, C = Samhörighet och H = Glädje.  
* p  < .05, ** p < .01
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Tabell 2 

Medelvärde (och standardavvikelse) av arbetsrelaterad Social- och Emotionell self-efficacy för 

kön och yrkesposition 

 Medarbetare  Chef Totalt 

Social self-efficacy    

   Män 3.98 (0.62) 4.06 (0.45) 4.00 (0.58) 

   Kvinnor 4.03 (0.59) 4.16 (0.68) 4.06 (0.61) 

   Totalt 4.01 (0.60) 4.11 (0.59) 4.04 (0.60) 

Emotionell self-efficacy    

   Män 3.74 (0.37) 3.79 (0.49) 3.75 (0.40) 

   Kvinnor 3.76 (0.49) 3.97 (0.55) 3.81 (0.51) 

   Totalt 3.75 (0.45) 3.89 (0.53) 3.79 (0.47) 

 

För att undersöka frågeställning 3 gjordes en multipel stegvis (”forward”) regressionsanalys 

med välmående som beroende variabel och social- och emotionell self-efficacy som oberoende 

variabler. Resultatet av analysen visade att 28.5% av variansen i välmående kunde förklaras av 

social- och emotionell self-efficacy, men att emotionell self-efficacy ensam förklarade 23.1% av 

variansen i välmående (se Tabell 3). Båda prediktorerna var signifikanta i steg 2 men emotionell 

self-efficacy bidrar mest till att förklara välmående.  

 

Tabell 3 

Regressionsanalys för hur self-efficacy förklarar välmående   

 Steg 1  Steg 2 

Variabel b*  b* 

Emotionell self-efficacy .481**  .340**  

Social self-efficacy   .271* 

    

      R2  .231  .285 

      R2∆   .054* 

      F 38.14**  25.07** 

Not. N = 129. df (Steg 1) = 1, 127; df (Steg 2) = 2, 126. 

* p < .01, ** p <.001 

 

 Frågeställning 4 undersöktes genom två multipla stegvisa (”forward”) regressionsanalyser 

med emotionell self-efficacy och social self-efficacy som beroende variabler och välmående i 

sina delskalor som oberoende. Detta för att undersöka hur de olika aspekterna av välmående kan 

förklara variansen i respektive emotionell och social self-efficacy. Resultatet visade att glädje och 

uthållighet var de aspekter av välmående som kunde bidra till att förklara variansen i både 

emotionell self-efficacy och social self-efficacy. Engagemang (b = .037, p = .653), optimism (b = 

.002, p = .986) och samhörighet (b = .163, p = .083) blev exkluderade ur analysen för emotionell 

self-efficacy då de ej var signifikanta på 5%-nivån. Engagemang (b = .000, p = .996), optimism 

(b = -.079, p = .452) och samhörighet (b = .152, p = .111) blev även exkluderade ur analysen för 

social self-efficacy av samma anledning. Glädje och uthållighet kunde tillsammans förklara 
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24.7% av variansen i emotionell self-efficacy och glädje ensam 19.9%, som även bidrar mest till 

att förklara emotionell self-efficacy. För social self-efficacy förklarade glädje och uthållighet bara 

22.4% av variansen och glädje ensam 17.4%, som även här var den aspekt som bidrog mest till 

att förklara variansen (se Tabell 4). 

 

Tabell 4 

Regressionsanalys för hur välmående som flerdimensionell förklarar variansen i emotionell och 

social self-efficacy  

 Steg 1  Steg 2 

Variabel b*  b* 

Emotionell self-efficacy    

   Glädje .446**  .354** 

   Uthållighet   .238* 

      R2  .199  .247 

      R2∆   .048* 

      F 31.76**  20.80** 

Social self-efficacy    

   Glädje .417**  .323** 

   Uthållighet   .243* 

      R2  .174  .224 

      R2∆   .050* 

      F 27.23**  18.51** 

Not. Emotionell self-efficacy: N = 130. df (Steg 1) = 1, 128; df (Steg 2) = 2, 127. Social self-

efficacy: N = 131. df (Steg 1) = 1, 129; df (Steg 2) = 2, 128. 

* p < .01, ** p < .001 

 

Sammanfattningsvis visar dessa analyser att det finns ett positivt samband mellan emotionell 

self-efficacy och välmående samt social self-efficacy och välmående som båda var signifikanta. 

Alltså att om skattningen av self-efficacy är hög är även skattningen för välmående hög. De 

visade också ett negativt samband mellan emotionell self-efficacy och emotionell utmattning 

respektive emotionell irritation, båda var signifikanta. Alltså om skattningen av emotionell self-

efficacy är hög är skattningen av emotionell utmattning och irritation låg. Analyserna visade även 

att social- och emotionell self-efficacy korrelerade positivt med varandra, skattar individen högt 

på emotionell self-efficacy skattar individen även högt på social self-efficacy. Undersökningen av 

H3a kunde inte genomföras. Det fanns ingen skillnad i emotionell utmattning beroende på hur 

mycket telefon personen använder samt hur lång tid personen varit anställd. Medarbetare skattade 

högre emotionell irritation än chefer och tenderade att skatta högre på emotionell utmattning än 

chefer. Även yngre vuxna skattade högre emotionell irritation än äldre vuxna. Det fanns heller 

inte någon statistisk signifikant skillnad mellan kön och yrkesposition gällande social- och 

emotionell self-efficacy däremot en statistisk signifikant skillnad i totalmedelvärdena mellan 

social- och emotionell self-efficacy. Social- och emotionell self-efficacy kunde tillsammans 

förklara 28.5% av variansen i välmående. Med andra ord, skillnaderna i skattningen av 

välmående kan till 28.5% förklaras av social- och emotionell self-efficacy. Välmående kunde i 

sin tur förklara 24.7% av variansen i emotionell self-efficacy och 22.4% av variansen i social 

self-efficacy. Den aspekt av välmående som bidrar mest till att förklara variansen i både 

emotionell och social self-efficacy är glädje (Happiness) därefter uthållighet (Perseverance).  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka arbetsrelaterad social- och emotionell self-efficacy hos 

kundtjänstpersonal. Att se hur denna nivå av self-efficacy var relaterad till välmående, emotionell 

irritation och emotionell utmattning samt att undersöka om det fanns någon variation i köns- och 

åldersskillnader och om faktorer som kundkontakt, arbetsposition samt typ av kontor samvarierar 

med personens emotionella irritation och utmattning. 

  

Frågeställning 1. Studiens resultat var i linje med de förväntade hypoteserna (hypotes 1 och 

2a-d). Dessa signifikanta resultat besvarar alltså frågeställning 1 och var förväntade då tidigare 

studier visade på att högre social- och emotionell self-efficacy har samband med högre 

välmående (Di Giunta, et al., 2010; Loeb, 2016). Undantaget att social self-efficacy inte 

korrelerade med dimensionen engagemang under välmående var oväntat då tidigare studier tyder 

på att generell self-efficacy ökar engagemang och optimism hos individen (Karatepe & Karadas, 

2015). Social self-efficacy korrelerade med optimism men ej med engagemang. Denna avvikelse 

kan eventuellt tänkas bero på att den sociala self-efficacyn som mått skiljer sig från den generella 

self-efficacyn som forskningen enligt Loeb (2016) även pekar på.  

Resultaten av de emotionella måtten utmattning och irritation i samband med emotionell och 

social self-efficacy kan kopplas till tidigare studier av Loeb (2016) som också visar att högre 

emotionell self-efficacy har samband med lägre emotionell irritation och utmattning. Dessa 

resultat kan möjligen förklaras genom JD-R theory där högre nivå av self-efficacy kan ses som en 

stark personlig resurs för individen att hantera arbetskraven, vilket resulterar i mindre utmattning 

och irritation och högre välmående (Schaufeli & Bakker, 2004). Även Dodge et al. (2012) 

definition av välmående stöttar upp denna teori då välmående ses som en balans mellan resurs 

och krav. Studien av Xanthopoulou et al. (2013) som visade att personer med hög self-efficacy 

upplever höga emotionella krav som utmaningar, kan även det tala för en balans av resurs (self-

efficacy) och krav, resulterar i positiva känslor. Den sociala self-efficacyn korrelerade dock inte 

med de emotionella måtten emotionell utmattning och irritation vilket bekräftade Loebs (2016) 

tidigare forskning om att social self-efficacy mäter andra dimensioner av self-efficacy än 

emotionell self-efficacy. Det bekräftades även genom att social- och emotionell self-efficacy var 

positivt korrelerade med varandra men att det fanns en statistisk skillnad mellan instrumenten. 

Detta tyder på att skalorna hör ihop, det finns samband mellan dem men att de faktiskt mäter 

olika dimensioner av self-efficacy och bör ses som separata mätinstrument, som tidigare 

forskning också visat (Loeb, 2016). Måtten mäter därmed olika saker men även i en ny kontext. 

 

Frågeställning 2. Den andra frågeställningens hypoteser undersökte om det fanns någon 

variation i köns- och åldersskillnader och om faktorer som kundkontakt, arbetsposition, typ av 

kontor påverkar personens välmående, emotionella irritation och utmattning. Frågeställningen 

besvarades med att det inte fanns någon skillnad mellan kön och social self-efficacy. Varken 

korrelationen eller ANOVA:n visade någon signifikant skillnad eller samband. Detta kan tyda på 

att kön ej är ett faktum som påverkar individens sociala kompetens på arbetsplatsen, vilket i sin 

tur kan förankras i att det råder en jämställd kultur på arbetsplatser i Sverige. Detta har även 

visats i tidigare studier som undersökt social self-efficacy och könsskillnader (Loeb, 2016).  
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Resultatet för hypotes 3a var ej möjlig att undersöka då det var för få individer som ej satt i 

öppet kontorslandskap vilket innebär att det ej var tillräckligt med svar i alla kategorier för att 

göra en analys möjlig. Hypotes 3b var ej signifikant vilket kan bero på det begränsade urvalet och 

skev fördelning i grupperna. Då studien av Kinnunen et al. (2014) pekar på att ju mer kontakt 

med kunder desto högre skattning av emotionell utmattning hade detta varit intressant att 

undersöka vidare i framtida studier. Det hade även varit intressant att utforska kontorsmiljö i 

relation till utmattning då studien av Weir och Waddington (2008) pekar på att det är viktigt med 

utrymme för en integritet på arbetsplatsen för att få andrum att bearbeta och återhämta sig efter 

emotionellt krävande kontakt med kunder.  

Vidare visade resultatet (hypotes 4a och 4b) att medarbetare skattade högre nivå av emotionell 

irritation samt en tendens av högre emotionell utmattning än chefer. Korrelationsanalysen visade 

på ett negativt samband mellan yrkesposition och emotionell irritation som vidare undersöktes 

med ett t-test för att se om det var någon signifikant skillnad, vilket bekräftades. Emotionell 

utmattning och yrkesposition visade ingen korrelation men då både irritation och utmattning ses 

som motpoler till välmående undersöktes båda för att se om det fanns signifikanta skillnader. Det 

visade då att för emotionell utmattning fanns en tendens att medarbetare skattade högre 

utmattning än chefer. En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna vara att det grundar sig i 

att medarbetarna antas ha mer kontakt med kunder då detta ofta är huvudfokus medan chefer ofta 

även har övriga arbetsuppgifter och därmed ej lika mycket tid i telefonkontakt med kunder, då 

tidigare forskning visat att kundkontakt har samband med högre emotionell utmattning 

(Kinnunen, et al., 2014). I vidare studier hade det varit intressanta att utveckla denna spekulation 

genom att jämföra arbetsposition med kundkontakt i relation till utmattning och irritation. Ingen 

signifikant skillnad mellan medarbetare och chefer gällande social self-efficacy (hypotes 4c) 

fanns även om tidigare forskning pekat på att social self-efficacy bidrar till framgång och 

utveckling i karriären (Di Giunta et al., 2010). Det fanns ingen hypotes för undersökningen av 

ålder och emotionell irritation, men då resultatet av korrelationsanalysen var signifikant gjordes 

vidare undersökningar. Det resulterade i en signifikant skillnad mellan yngre vuxna och äldre 

vuxna, där yngre skattade högre emotionell irritation än äldre. Skillnaden skulle kunna bero på att 

individen med åldern får mer erfarenhet och bättre verktyg att hantera sin irritation, men för att 

säga det skulle vidare studier behövas. 

   

Frågeställning 3 och frågeställning 4. Frågeställningarna undersökte om välmående kunde 

förklara variansen i emotionell self-efficacy och social self-efficacy och tvärtom. Resultatet var i 

linje med det tidigare forskning har påvisat, att det finns samband mellan välmående och 

emotionell self-efficacy samt social self-efficacy (Di Giunta et al., 2010; Karatepe & Karadas, 

2015; Loeb, 2016). Variansen i välmående kunde förklaras av social- samt emotionell self-

efficacy med 28.5%. Emotionell self-efficacy bidrog mest till att förklara variansen och 

förklarade ensam 22.5% av variansen. I denna analys användes välmående som en 

endimensionell variabel för att predicera välmående som helhet i stället för att predicera dess 

underskalor. Skalan rekommenderas att användas genom sina underdimensioner för att se vilka 

dimensioner som urskiljer sig svagast alternativt starkast genom att på så sätt kunna sätta in 

förebyggande åtgärder. Då denna studie ej syftar till att användas i förebyggande arbete utan 

endast vill se hur välmående som helhet är påverkat av social- och emotionell self-efficacy 

användes skalan som endimensionell i denna analys. En möjlig förklaring till att emotionell self-

efficacy bidrar mer till välmående än social self-efficacy kan bero på att den emotionella 

kompetensen är väsentlig till att fungera i relationer samt förstå sitt eget och andras emotionella 

tillstånd vilket enligt Di Giunta et al. (2010) är en stor grund till individens välmående. 
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För att undersöka den omvända relationen användes välmående som flerdimensionell variabel 

då det var intressant att se vilken aspekt av välmående som hade störst prediceringseffekt på 

social- samt emotionell self-efficacy. Aspekterna glädje och uthållighet förklarade 24.7% av 

variansen i emotionell self-efficacy och 22.4% av variansen i social self-efficacy. Den aspekt som 

bidrog mest var glädje (Happiness) därefter uthållighet (Perseverance), de andra aspekterna var 

inte signifikanta. Detta var lite oväntat resultat men kan bero på att om individen känner glädje så 

upplever hen en balans mellan krav och resurser i livet (Dodge et al., 2012) och self-efficacy är 

en resurs som hjälper individen hantera kraven. Så det är nog större chans att individen har hög 

self-efficacy om individen upplever glädje. Uthållighet var den andra förklarande variabeln och 

det kan bero på att self-efficacy som en resurs hjälper hantera krav och uthållighet mäter hur väl 

individen tar sig an en uppgift till exempel om individen slutför uppgifter hen tar sig an. För både 

social- och emotionell self-efficacy var varken engagemang eller optimism en bidragande faktor 

till att förklara variansen. Detta motsäger tidigare forskning (Di Giunta et al., 2010) som påvisat 

ett samband mellan social self-efficacy, engagemang och optimism. Även för emotionell self-

efficacy, vilket var oväntat då Karatepe och Karadas (2015) har påvisat att engagemanget ökar 

vid höga psykologiska resurser som self-efficacy och optimism. De förväntade resultatet var att 

engagemang och optimism då skulle vara faktorer som predicerade social- och emotionell self-

efficacy. 

 
 

Enkätkritik 

 

I pilotstudien uppfattade deltagarna en förvirring kring om skalorna i enkäten gällde generellt 

eller endast på arbetet. Därmed infördes tydligare rubriker och information om vad skalorna 

gällde. Trots detta förtydligandet kan det fortfarande finnas en risk att materialet är svårtolkat och 

skapar förvirring, vilket kan ses som en svaghet då det kan ha uppstått en viss förvirring av 

kontext i deltagarnas svar. Skalorna för emotionell- och social self-efficacy testades specifikt i 

arbetskontext då studien syftade till att utveckla dessa begrepp inom just en arbetskontext. 

Emotionell irritation samt välmående var generellt testade eftersom studien ville fokusera på hur 

individerna mådde även utanför arbetet. Skalan för emotionell utmattning mättes specifikt för 

arbete med syfte att undersöka om det var arbetet som var anledningen till utmattningskänslor, 

dock hade den mer generella inslag av frågor som "jag känner mig trött när jag går upp på 

morgonen" eftersom utmattning påverkar individen även utöver arbetet.  
Enkäten hölls så kort som möjligt för att möjliggöra att många deltagare fullföljde enkäten 

samt med hänsyn till organisationernas höga arbetsbelastning, för att de ej skulle förlora 

nödvändig arbetstid. Den utformades även som webenkät med hänsyn till flexibilitet för 

personalen att besvara den. Svagheten med att undersökningsledarna ej befann sig på plats kan 

påverka det interna bortfallet negativt då personalen ej hade möjlighet att fråga vid oklarheter. 

Ytterligare svagheter som övervägs är att webbenkätens utformning inte kan garantera 

anonymitet utan endast konfidentialitet. Fördelarna av flexibilitet för både företagen och 

författarna av studien övervägde dessa svagheter. 
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Styrkor och svagheter med studien 
 

Skalorna som används i studien har testats och validerats i tidigare studier, alla skalor har även ett 

Cronbach’s alfa värde som är över det allmänt godkända gränsvärdet på .70. Detta ses som 

styrkor. Dock kan valet av EPOCH skalan ifrågasättas då den var framtagen för ungdomar och 

inte vuxna som den användes för i föreliggande studie. Detta kan alltså ses som en svaghet men 

också en styrka eftersom skalan användes i en ny kontext och därmed bidrog till teoriutveckling 

vilket även var en del av syftet med studien.  

Översättningen av EPOCH skalan kan ifrågasättas om den är reliabel. Då den översattes från 

engelska till svenska sen tillbaka till engelska igen och fick godkända Cronbach’s alfa värden i 

både pilot och skarpa studien ses som tecken på att den är reliabel och kan räknas till en styrka. 

Urvalet som består av olika åldersgrupper, yrkesgrupper och geografiska platser i Sverige skulle 

kunna ses som mångsidigt men då studien inte undersökte skillnaderna mellan företagen bidrar 

inte det mångsidiga urvalet till generaliserbarheten. Generaliseringen är då begränsad till de 

företag som vi undersökt inom kundtjänstbranschen. Ett större urval med ett mindre bortfall hade 

bidragit till ett mer generaliserbart resultat. Då det saknas omfattande forskning kring kundtjänst 

skulle ytterligare litteraturforskning stödja området som i sin tur skulle bidragit till ett mer 

reliabelt och generaliserbart resultat. Denna studie fyller då en kunskapslucka bland 

kundtjänstpersonal och det ses som en styrka med studien. Med en svarsfrekvens på 45% kan 

bortfallet bedömas vara en svaghet för studien då en högre svarsfrekvens hade gett ett bredare 

underlag. En förlängd svarstid med exempelvis 1 månad hade troligen minimerat det externa 

bortfallet och det i sin tur ökat den externa validiteten och minskat hotet mot reliabiliteten, då 

företagen utryckte en önskan om att få god tid på sig på grund av hög arbetsbelastning. 

 

 

Studiens bidrag  

 

Studiens resultat har bidragit till att bekräfta redan existerande kunskap om arbetsrelaterad 

emotionell- och social self-efficacys samband med välmående samt att de emotionella måtten 

förklarades mer av emotionell self-efficacy än social self-efficacy. Vidare bekräftades även att 

dessa skalor är relaterade till varandra men att dem också skiljer sig åt som mätinstrument med en 

signifikant skillnad.  Samtidigt som denna kunskap har bekräftats har studien bidragit till ny 

kunskap i ny kontext. Studien har bekräftat att skalorna fungerar i en annan kontext än vad som 

testats tidigare. Att testa dessa skalor ytterligare med ett signifikant utfall gör att dem ses som 

mer reliabla och kan användas i mer forskning i framtiden.  Skalorna för arbetsrelaterad 

emotionell- samt social self-efficacy har tidigare testats i svensk och tysk kommunal verksamhet 

såsom inom skola, vård och omsorg och bank, men är nu även testade inom kundtjänstbranschen. 

EPOCH skalan är tidigare endast testad i Australien och genom denna studie är den nu testad på 

deltagare i Sverige med ett signifikant resultat, vilket bekräftar att dem stämmer och är 

användbara. Grundarna av EPOCH önskade att få skalan testad i andra kulturer och grupper, samt 

att få den översatt. Denna studie har därmed bidragit med teoriutveckling av EPOCH skalan samt 

även teoriutveckling av den arbetsrelaterade emotionella- och sociala self-efficacy skalorna. 

Studien fyller även upp den begränsade kunskapsluckan för personal inom kundtjänst då analyser 

av kundtjänstpersonalens self-efficacy och välmående har genomförts. Resultatet kan vara 

intressant både på individnivå men även för organisationer som vill fokusera på personalens 

välmående.  
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Som tidigare nämnt har tidigare forskning främst fokuserat på yttre stressorer på arbetet när 

det handlar om utmattning, och mindre fokus har lagts på individens inre faktorer till utmattning, 

som bland annat den emotionella påverkan (Szczyygiel & Bazinska, 2013). Därmed har denna 

studies resultat även bidragit med ytterligare fokus kring kopplingen mellan individens 

inneboende egenskaper som self-efficacy och välmående, då resultatet visar att det finns ett 

samband mellan individens sociala och emotionella nivå av self-efficacy och utmattning, 

irritation och ett högre välmående. Då Karatepe och Karadas (2015) menar att personliga resurser 

som self-efficacy spelar en stor roll för personal inom servicebranschen, hade det varit av intresse 

att undersöka nivån av arbetsrelaterad emotionell- och social self-efficacy mellan olika branscher 

för att se om just anställda inom kundtjänst skiljer sig i nivå av self-efficacy jämfört med andra 

yrkeskategorier. 
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