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Self-efficacy hos arbetslösa 
Påverkas self-efficacy av långtidsarbetslöshet? 

 
 

Erik Hennerdal 
 

Sverige avsätter idag över en miljard kronor på att hjälpa arbetslösa att starta 
eget och därmed bli entreprenörer. Hög self-efficacy är en 
grundförutsättning för att lyckas som entreprenör och våra erfarenheter av 
att lyckas är den enskilt största källan till self-efficacy. Miljön som arbetslös 
är både fysiskt och psykiskt påfrestande och ofta kantad av motgångar, 
något som i teorin skulle kunna leda till sänkt self-efficacy. Studiens syfte 
var att undersöka om arbetslösas self-efficacy förändras med tiden de förblir 
arbetslösa. En enkätundersökning med 107 arbetslösa från en 
arbetsförmedling i Mellansverige genomfördes. Resultatet visade inte på 
något samband mellan långtidsarbetslöshet och sänkt self-efficacy. Studien 
visade däremot på flera intressanta skillnader i hur starkt de olika 
informationskällorna bidrog till self-efficacy. 
 
Key words: unemployment, self-efficacy, entrepreneurship  

 
 

Inledning 
 
En av de viktigaste och största byggstenarna i det västerländska samhället och en grund för 
vår välfärd är arbetslivet. Arbetet innebär för många inte bara en ekonomisk trygghet utan är 
också en av de mest hälsofrämjande faktorerna i vår tillvaro (Levi, 2001). De senaste 
decennierna har vi fått se arbetsmarknaden förändras till att idag ha en öppen arbetslöshet på 
över 3,9 % (SCB, 2007). Konsekvenserna blir inte bara samhällsekonomiska utan påverkar 
även folkhälsan. 
    Det kan vara både psykiskt påfrestande och stressande att vara arbetslös då det kan 
innebära en känsla av att inte ha kontroll över sitt liv, att inte veta hur vardagen ser ut idag 
eller kunna överblicka framtiden. Dessutom är vardagen ofta fylld av motgångar i form av 
sökta jobb som aldrig leder någon vart. Välbefinnande och hälsa påverkas i sin tur av stress, 
oro och ångest vilket kan förklara att nedstämdhet är vanligt förekommande hos arbetslösa 
(Levi & Pettersson, 1999). Att hälsan påverkas av stressreaktioner framkallade av arbetslöshet 
bekräftas i studier av arbetslösa män (Cobb & Kasl, 1977) och av kvinnor (Arnetz m.fl, 
1987). Det bör dock påpekas att inte alla mår dåligt av att vara arbetslös. Det finns också en 
liten grupp som trivs med situationen som arbetslös, väljer att klara sig på mindre pengar och 
njuter av att vara ”lediga”. 
    Som en del i de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som den förra regeringen 
(Socialdemokraterna, regeringsperiod 1994 - 2006) beslutade om återfinns programmet ”Start 
av näringsverksamhet”. Programmet riktar sig till arbetssökande som vill starta en 
näringsverksamhet, själva eller tillsammans med andra. Målgruppen är arbetslösa eller 
personer som riskerar arbetslöshet. Ersättningen utgår i form av aktivitetsstöd, som motsvarar 
den ersättning den arbetslösa är berättigad till i form av arbetslöshetsersättning och 
programmet spelar en viktig roll för nyföretagandet i Sverige (Ure, 2006:01). Institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS) genomförde en företagsundersökning som visade att hela 17 % 
av alla nyförtagare under 2004 fick bidrag till att starta upp sin verksamhet (ITPS, 
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A2003:003). Totalt var de 8446 personer som påbörjade programmet under 2005 och 
huvudgruppen återfanns i åldrarna 25-44 år (ITPS, 2005:008). Deltagarna i programmet hade 
i genomsnitt varit arbetslösa i 158 dagar innan de började få stöd till start av 
näringsverksamhet 2005. Totalkostanden för ”Start av näringsverksamhet” uppgår till nära en 
miljard kronor årligen eller 12 700 kr per deltagare och månad. Resultatet av programmet är 
till en början mycket gott. Resultatet mättes 180 dagar efter avslutat program och visade att så 
många som 80 procent hade en sysselsättning. Studeras resultatet av satsningen ur ett längre 
perspektiv går siffrorna dock kraftigt ner. Ju längre tid som går, desto färre företag överlever. 
Tre år efter avslutat stöd är det 56 procent som fortfarande driver sitt eget företag (Ure, 
2006:01).  
    Diskussionen om vad som krävs för att bli en framgångsrik entreprenör har pågått i snart 
100 år. Länge talades det bara om produkten, affärsplanen, att få ekonomisk uppbackning för 
sin idé, att det viktigaste var att ha ”rätt” strategi för att lyckas och så vidare. De senaste tio 
åren har dock fokus svängt till att forskningen idag är mer inriktad på de personliga 
egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik entreprenör (Baum & Locke, 2004). 
    Markman och Baron (2003) har lagt fram en teori om att det går att urskilja fem faktorer 
som påverkar hur passande och framgångsrik en entreprenör kommer att vara: (a) förmåga att 
upptäcka tillfällen och se möjligheter, (b) social förmåga, (c) ihärdig personlighet, (d) stort 
humankapital samt (e) self-efficacy. Detta går hand i hand med Brush´s och Changanti´s 
(1999) studie som visade att unga firmors presterande och positiva pengaflöde är mer 
signifikant relaterade till deras personalavdelning (Human Resourses) och organisatoriska 
resurser än till deras strategi. Brush´s och Changanti´s (1999) studie visar med andra ord 
också på vikten av att ha rätt personer med rätt personlighet för att lyckas gå med vinst. 
Markman och Baron (2003) teori stödjer också en annan empirisk studie som visar att self-
efficacy positivt skiljer entreprenörer från icke-entreprenörer (Chen, Greene & Crick, 1998). 
Chen et al. (1998) fann i sin studie att graden av self-efficacy signifikant, positivt 
differentierar entreprenörstudenter från managementstudenter och studenter som läser 
organisatorisk psykologi. Både entreprenörerna och entreprenörstudenterna hade högre grad 
av self-efficacy än managementstudenterna som i sin tur hade högre än psykologstudenterna. 
    Kraven på de rätta personliga egenskaperna (till exempel self-efficacy) är dessutom större 
vid startandet av nya företag än vid drivandet av redan befintliga, då nya företag är mer 
lättföränderliga än redan etablerade. Ett ungt företag är mer flexibelt än ett gammalt vilket 
också innebär att det är mer lättpåverkat och därmed känsligare för ledarens personliga 
egenskaper (Markman & Baron, 2003). 
 
 
Self-efficacy 
 
Self-efficacy definieras som individens subjektiva övertygelse om sin förmåga att mobilisera 
de kognitiva, motivations- och beteenderesurser som behövs för att framgångsrikt klara av att 
utföra en specifik uppgift i en given kontext (Bandura, 1986). Det bör förtydligas att self-
efficacy inte ska blandas ihop med självkänsla (self-esteem). Självkänsla handlar om vår 
totala uppfattning om oss själva, om hur vi ser på oss själva som person, medan self-efficacy 
är knutet till presterandet av specifika uppgifter. Self-efficacy kan också med enklare ord 
beskrivas som ”uppgiftsspecifik självförmåga” (Shane, Locke & Collins, 2003). 
    Individer med hög self-efficacy inte bara föredrar utmanande uppgifter, de är också mer 
ihärdiga och uthålliga när det gäller att fullfölja dem (Bandura, 1997). Just self-efficacy har 
visat sig vara direkt knutet till de mål vi sätter upp för oss själva (Bandura, 1997; Baum & 
Locke, 2004) och vår verksamhet, och är dessutom positivt korrelerat till företagstillväxten 
(Baum & Locke, 2004). Ju högre grad av self-efficacy, desto högre krav sätter vi upp för oss 
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själva och vår verksamhet. Samtida forskning och litteratur är överens om att hög self-
efficacy närmast är ett krav för att skapa och vidareutveckla idéer om att starta en ny 
verksamhet, samt att faktiskt starta en ny verksamhet (Baum & Locke, 2004; Chen et al., 
1998; Markman & Baron, 2003). 
 
 
Källor till self-efficacy 
 
Bandura (1997) presenterar fyra källor till self-efficacy: (a) bemästrande erfarenhet, (b) 
indirekt erfarenhet, (c) social övertygelse och (d) fysiskt och psykiskt tillstånd. 
    Bemästrande erfarenhet (Master experience). Bemästrande erfarenhet är den främsta och 
största av informationskällorna till self-efficacy. Den är baserad på tidigare erfarenheter och 
förser oss med mest verklighetsanknutna bevis på om vi besitter förmågan att mobilisera de 
kognitiva, motivations- och beteenderesurser som behövs för att lyckas. Vi använder 
informationen om hur vi presterade vid tidigare liknande situationer för att göra, en ofta 
omedveten, bedömning om hur vi kommer att prestera i en kommande situation. Att lyckas 
med företagna uppgifter bygger upp en robust och stabil self-efficacy medan misslyckanden 
underminerar self-efficacyn, speciellt om misslyckandena kommer innan en uppfattning om 
god self-efficacy har formats (Bandura, 1997).  
    Indirekt erfarenhet (Vicarious experience). Egna tidigare erfarenheter är inte den enda källa 
till self-efficacy. Människor i omgivningen ger oss också värdefull information till self-
efficacyn. Hur andra presterar påverkar vår egen uppfattning om vårt eget presterande. Om en 
student får 15 poäng på en tentamen säger det egentligen ingenting om hur han eller hon 
presterar om inte resultatet sätts i relation till andra studenters resultat. Det blir således av stor 
betydelse vilka vi väljer att se som socialt jämförbara med oss själva (Bandura, 1997). 
    Social övertygelse (Social persuasion). Social och verbal övertygelse är också en starkt 
påverkande faktor och informationskälla när det gäller att stärka en persons tro på sin egen 
förmåga att besitta de nödvändiga resurser som krävs för att lyckas. Det är lättare att skapa 
och behålla en hög grad av self-efficacy om en viktig och betydelsefull person i omgivningen 
uttrycker att den tror på ens förmåga att lyckas med uppgiften (Bandura, 1997). 
    Fysiskt och psykiskt tillstånd (Physiological and affective states). Vid bedömningen av sin 
self-efficacy tenderar personer att också delvis basera sin uppfattning på somatisk 
information, det vill säga information överförd från individens fysiska och psykiska tillstånd. 
Vår uppfattning om vårt fysiska tillstånd blir extra starkt påverkande vid just uppgifter som är 
fysiskt krävande. Har vi en uppfattning om att vi är fysiskt svaga kommer vi att prestera 
sämre vid en tyngdlyftartävling än om vi tror att vi är kraftigt byggda. Vår uppfattning om 
vårt psykiska tillstånd påverkar mer vid uppgifter som är psykiskt krävande. Att ha en god 
uppfattning om sin psykiska hälsa blir till exempel viktigt när uppgiften är av 
stresshanterande karaktär (Bandura, 1997). 
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Syften och frågeställningar 
 
Staten avsätter över en miljard kronor varje år för att främja och stödja entreprenörskaps- och 
nyföretagarverksamhet bland arbetslösa och hög grad av self-efficacy är en av 
grundförutsättningarna för att lyckas som entreprenör. Med vetskap om att tidigare 
erfarenheter och de människor vi omger oss med starkt påverkar vår self-efficacy, och att 
situationen som arbetslös kan vara både stressande, negativ och strävsam och därmed ur ett 
teoretiskt perspektiv skulle kunna leda till sänkt self-efficacy, är det intressant att studera om 
det verkligen är så. Undermineras och sänks self-efficacyn med tiden som individen förblir 
arbetslös eller förblir den oförändrad? Här ska också nämnas att sambandet givetvis kan gå åt 
andra hållet också och att individer förblir arbetslös på grund av från början låg self-efficacy. 
Skulle dock undersökningen visa att self-efficacyn sjunker i och med långtidsarbetslöshet blir 
den naturliga följdfrågan om pengarna staten lägger ner i Start av näringsverksamhets-
programmet verkligen är rätt spenderade. För att ytligare förstå hur self-efficacyn påverkas 
blir det också intressant att undersöka om det finns skillnader i hur starkt de fyra 
informationskällorna bidrar till self-efficacyn hos gruppen arbetslösa. 
    Syftet med studien är att undersöka om arbetslösas self-efficacy förändras beroende på hur 
länge de varit arbetslösa. Syftet är också att se om det finns samband mellan self-efficacy, 
antal sökta jobb och framtidstro bland arbetslösa. Det är även studiens syfte att studera hur 
starkt de fyra informationskällorna samverkar med self-efficacy och om det finns skillnader i 
detta mellan könen, civilstånden, de med och utan högskoleutbildning samt mellan de som har 
och de som inte har deltagit i tidigare arbetsmarknadsprojekt. 
 
    Frågeställningarna:  

1. Finns det ett samband mellan långtidsarbetslöshet, graden av self-efficacy och ålder? 
2. Finns det ett samband mellan arbetslösas framtidstro, antal sökta jobb och deras self-

efficacy? 
3. Skiljer sig graden av self-efficacy beroende på kön, civilstånd, utbildningsnivå eller 

om respondenten deltagit i tidigare arbetsförmedlingsprojekt? 
4. Finns det skillnader i hur starkt de olika informationskällorna bidrar till graden av 

self-efficacy mellan grupperna från föregående frågeställning? 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Undersökningen genomfördes i en mellansvensk kommun. Kommunen valdes dels på grund 
av geografisk närhet men också på grund av personlig relation med personer i 
nyckelpositioner på den lokala arbetsförmedlingen. Samtliga deltagare i undersökningen var 
arbetslösa. Urvalet skedde genom ett tillgänglighetsurval och deltagare nåddes genom 
kontakter på arbetsförmedlingen. En enkät delades ut till totalt 110 och det slutgiltiga antalet 
deltagare var 107, vilket ger ett bortfall på 3 stycken enkäter. Internt bortfall var vanligt 
förekommande men inte systematiskt. Könsfördelningen var 43 kvinnor och 64 män. Åldern 
varierade mellan 19 och 62 år (SD = 9.7) och med en medianålder på 42,5 år bland männen 
medan åldern varierade mellan 23 och 63 år (SD = 11.8) och en medianålder på 47 år för 
kvinnorna. Gruppen var därmed åldersmässigt likvärdig med Start av 
Näringsverksamhetsprogrammets deltagare där huvudgruppen återfanns mellan 25 till 44 år. 
Längden på arbetslöshet varierar mellan 1 månad och 37 år (M = 9.35, SD = 8.2). 
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71 av deltagarna uppgav att de hade barn medan 35 svarade att de inte hade det. 33 av 
deltagarna hade endast grundskolestudier (årskurs 1-9) medan 74 deltagare hade läst 
gymnasiet. 29 av de deltagare som läst gymnasiet svarade också att de läst vidare på 
högskola. 83 av deltagarna svarade att de var med i aktivitetsgarantin och 24 svarade att de 
inte var det. Civilstånden delades in i två kategorier, de som lever i en nära relation till en 
partner (gifta och sambo) och de som lever utan en nära relation till en partner (ogift, skild 
och ensamstående). 45 av deltagarna återfanns i kategorin utan nära relation till en partner och 
62 återfanns i kategorin med en nära relation. 
    Det båda könen var jämt representerade bland de med barn och de utan, bland de olika 
studienivåerna och även för de med aktivitetsgaranti och utan. Dock skiljde sig könen åt 
gällande civilstånd. Bland männen återfanns hälften bland de med en nära relation och hälften 
bland de utan en nära relation. För kvinnorna såg det dock annorlunda ut och 2/3 tillhörde 
kategorin med en nära relation och 1/3 tillhörde de utan en nära relation.  
 
  
Material 
 
För att kunna besvara frågeställningarna sattes en enkät samman där två olika instrument 
användes för att mäta: (a) self-efficacy och (b) de fyra olika informationskällorna som ligger 
till grund för hur vi skattar vår self-efficacy. Inledningsvis i enkäten återfanns en 
bakgrundsdel med frågor om kön, ålder, civilstånd, utbildning och om hur länge personen 
varit arbetslös. Det fanns även två frågor om sökta jobb samt en fråga om vad de tror om 
framtiden. 
    Totalt innehöll enkäten 32 påståenden. Svarsalternativen på påståenden kring self-efficacy 
och de fyra källorna till self-efficacy bestod av en femgradig skala som gick från 1 (stämmer 
inte alls) till 5 (stämmer helt). Respondenten fick sedan skatta hur mycket han eller hon 
instämde med påståendet eller inte. Innan de riktiga frågorna kom var en övningsfråga inlagd 
i syfte att höja validiteten. Enkäten testades på åtta personer innan den delades ut till 
respondenterna med följd att smärre förbättringar, förtydliganden och justeringar gjordes. Av 
de åtta personerna som testpanelen bestod av var 6 arbetslösa och två studenter. 
 
Self-efficacy. Det var mycket svårt att hitta ett färdigt instrument för att mäta self-efficacy 
inom arbetslivsdomänen. Istället arbetades ett eget undersökningsinstrument fram (se 
Appendix) med utgångspunkt från Loebs (2001) self-efficacyskala rörande arbetslivs-
domänen tillsammans med Banduras (2001) guide för att skapa self-efficacyskalor och 
William och Coopers (2005) Paper: Measuring entrepreneurial self-efficacy. Instrumentet 
bestod av totalt 20 item, varav E1, E4, E7, E8, E10, E14, E16, E17 och E18 var skalvända. 
Cronbachs α för indexet var 0.80 och instrumentet krävde ingen korrigering. Exempel på 
påståenden: ”Jag gillar att ställas inför nya och svåra utmaningar” och ”Jag har svårt att 
hantera oväntade händelser”. 
 
De fyra källorna till self-efficacy. Återigen, på grund av att inget färdigt instrument återfanns, 
skapades med utgångspunkt från Loeb (2001) och Bandura (2001) ett eget instrument. 
Instrumentet bestod av 16 påståenden. Påståendena indexerades utefter de fyra huvudkällorna 
till self-efficacy: (1) Bemästrande erfarenhet (okorrigerat [4 item]  α = 0.74 och korrigerat [3 
item] α = 0.76), (2) Indirekt erfarenhet (okorrigerat [4 item] α = 0.65 och korrigerat [3 item] 
α = 0.76), (3) Social övertygelse (okorrigerat [4 item] α = 0.62, ingen korrigering krävdes) 
och (4) Fysiskt och psykiskt tillstånd (okorrigerat [4 item] α = 0.63 och korrigerat [3 item] α 
= 0.64). Inom varje index återfanns skalvända påståenden; E21, E22, E25, E28, E29, E31 och 
E32. 
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Procedur 
 
Under våren 2007 knöts kontakt med två handläggare på arbetsförmedlingen i ett jobbrelaterat 
ärende. Senare under sommaren 2007, när undersökningen blev aktuell, togs ny kontakt med 
de två handläggarna som ställde sig mycket positiva till undersökningen. De undersökte med 
sina ansvariga på respektive avdelning som också visade sig vara positiva till att tillfråga sina 
arbetslösa om deltagande i undersökningen. I samband med detta fick även den involverade 
personalen på arbetsförmedlingen ta del av enkäten för att få ge sina åsikter om innehållet. Ett 
informationsmail gick ut till samtliga anställda på den berörda arbetsförmedlingen om 
undersökningen och om när och hur insamlingen skulle ske. 
    Totalt genomfördes fem insamlingstillfällen som alltid skedde i samband med andra 
aktiviteter på arbetsförmedlingen. Sammantaget besöktes en företagspresentation, en 
jobbsökarkurs och tre allmänna informationsträffar. Vid varje tillfälle deltog ca 20 arbetslösa. 
Vid insamlingstillfällena presenterades muntligt, under ca 5 min, undersökningens syfte. I 
samband med detta delades också missivbrevet ut samtidigt som det poängterades att 
deltagandet var frivilligt. Deltagarna fick behålla missivbrevet som även innehöll 
kontaktuppgifter utifall att frågor kring studien skulle uppkomma i efterhand. Efter att 
missivbrevet delats ut presenterades hur materialet skulle behandlas efter insamlandet. 
Konfidentialietsgaranti utlovades och information om var och när resultatet skulle finnas 
tillgängligt presenterades. Konfidentialitet rörande hantering och resultatpresentation av data 
skedde i enlighet med Sveriges Psykologförbunds etiska principer (Etiska principer, 1992). 
Enkäten tog ca 10-15 minuter att fylla i och samlades sedan in i ett kuvert. Efter att materialet 
var insamlat svarades på eventuella frågor som uppkommit samt ett stort tack för hjälpen 
framfördes. Det utgick ingen ersättning till deltagarna som tack för att de deltog. 
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Resultat 
 
Resultatredovisning 
 
Frågeställning 1. Finns det ett samband mellan långtidsarbetslöshet, grad av self-efficacy och 
ålder? 
 
Medelvärdet för hur de arbetslösa skattade sin self-efficacy var 3.37 (Max = 4.82, Min = .00, 
SD = .62) på den femgradiga skalan. Följande tabell (Tabell 1) redovisar resultatet av Persons 
korrelationstest mellan de olika variablerna. Det fanns inget samband mellan hur länge 
respondenterna varit arbetslösa och deras self-efficacy. För att ytterligare undersöka om det 
ändå skulle kunna finnas en tendens till ett samband omkodades variabeln ”längd på 
arbetslöshet” till tre kategorier i syfte att kunna genomföra en envägs Anova. Kategorierna (1 
) = 0 - 7.0 år, (2) = 7.1 - 13 år och (3) = 13.1 - 37 år, baserades på medianvärdet +/- en halv 
standardavvikelse vilket ledde till tre ungefärligt lika stora grupper (1) n =36, (2) n = 30 och 
(3) n = 41. Inte heller Anovatestet (F0,418 = .547; p = .580) visade på någon skillnad mellan de 
tre grupperna. Det återfanns ett positivt samband mellan längden på arbetslösheten och 
respondenternas ålder medan något samband mellan ålder och grad av self-efficacy däremot 
inte kunde påvisas. 
 
Tabell 1 
Persons produktmomentskorrelationskofficient mellan längd på arbetslöshet, ålder och self-
efficacy 
 n r p 
Längden på arbetslöshet * self-efficacy 98 -.045 .660 
Längden på arbetslöshet * ålder 97 .325 .001** 
Self-efficacy * ålder 104 .075 .452 
*p < .05, **p < .01. 
 
 
Frågeställning 2. Finns det ett samband mellan arbetslösas framtidstro, antal sökta jobb och 
self-efficacy? 
 
För att besvara fråga 2 utfördes ytterligare korrelationsanalyser mellan framtidstro (M = 4.69; 
SD = 4.38), antal sökta jobb (M = 23.43; SD = 34.18) och self-efficacy. Resultatet redovisas i 
tabell 2. Varken antal sökta jobb eller framtidstron korrelerande med self-efficacy. Resultatet 
visade inte heller på något inbördes samband mellan antal sökta jobb och framtidstro. 
 
Tabell 2 
Persons produktmomentskorrelationskofficient mellan framtidstro, sökta jobb och self-
effiacacy 
 n r p 
1. Self-efficacy * Framtidstro 98   -.043 .214 
2. Self-efficacy * Sökta jobb 83 .127 .702 
3. Framtidstro * Sökta jobb 83 .023 .834 
*p < .05, **p < .01. 
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Frågeställning 3. Skiljer sig graden av self-efficacy beroende på kön, civilstånd, 
utbildningsnivå eller om respondenten deltagit i tidigare arbetsförmedlingsprojekt? 
 
För att besvara frågeställningen beräknades en rad Independent Samples T-test. Testet mellan 
män (M = 3.37; SD = .55) och kvinnor (M = 3.37; SD = .69) visade inte på någon skillnad (t105 
= -.029; p = .997) i graden av self-efficacy. Inte heller T-testet mellan civilstånden, lever i en 
nära relation (M = 3.33; SD = .84) och lever utan en nära relation (M = 3.40; SD = .38) visade 
på någon skillnad (t105  = -.620; p = .536).  T-testet mellan de med en högskoleutbildning (M 
= 3.55; SD = .47) och de utan (M = 3.31; SD = .65) kunde inte heller påvisa någon skillnad i 
granden av self-efficacy (t103 = 1.75; p = .082). Det sista T-testet visade inte heller det på 
någon skillnad (t104 = -.945; p = .347) mellan de som deltagit i tidigare projekt genom 
arbetsförmedlingen (M = 3.34; SD = .66) och de som inte deltagit (M = 3.48; SD = .42). 
 
 
Frågeställning 4. Finns det skillnader i hur starkt de olika informationskällorna bidrar till 
graden av self-efficacy inom grupperna från föregående frågeställning? 
 
För att besvara frågan genomfördes fem multipla regressionsanalyser. Modellen för hela 
undersökningen visade sig signifikant (p < .001) och R2 var .464. Resultatet redovisas i tabell 
3. Samtliga av de övriga modellerna visade sig också signifikanta.  
    Modellen uppdelad på högskoleutbildning var signifikant (p högskoleutbildning = .010; p 
utan högskoleutbildning <  .001). R2 var .412 respektive .501. Modellen uppdelat på 
civilstånd var signifikant (p lever i en nära relation < .001; p lever utan en nära relation = 
.001). R2 var .657 respektive .238. Den sista modellen uppdelat på dem som tidigare deltagit i 
AF-projekt och inte visade sig också den signifikant (p < .001; p = .015). R2 för modellen var 
.489 respektive .460. Samtliga av ovan nämnda modeller visade att bemästrande erfarenhet 
var signifikant i likhet med modellen för hela undersökningen.  
     Modellen uppdelad på kön skiljde sig däremot från övriga modeller på flera av variablerna 
varpå den redovisas separat i tabell 4. Modellen var signifikant (p för man < .001; p för 
kvinna < .001). R2 för man var .577 respektive  .359 kvinna. 
 
Tabell 3 
Multipel regressionsanalys för hela undersökningens stickprov 
 ß t p 
Bemästrande erfarenhet .568 6.63 < .001** 
Indirekt erfarenhet .001 .014 .989 
Social övertygelse .086 1.09 .279 
Fysiskt och psykiskt tillstånd .167 1.98 .050* 
*p < .05, **p < .01. 
 
Tabell 4 
Multipel regressionsanalys uppdelad på kön 
 Man Kvinna 
 ß t Sig. ß t Sig. 
Bemästrande erfarenhet .517 4.44 < .001** .407 2.88 .006** 
Indirekt erfarenhet -.182 -1.74 .087 .279 2.13 .040* 
Social övertygelse .040 .42 .673 .318 2.25 .033* 
Fysiskt och psykiskt tillstånd .287 2.51 .015* .029 .22 .824 
*p < .05, **p < .01. 
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För att ytterligare undersöka om någon skillnad förelåg mellan de olika grupperna på hur de 
skattat de fyra informationskällorna till self-efficacy beräknades Independent Samples T-test 
för varje grupp på respektive informationskälla. Ingen av de fyra grupperna visade på någon 
skillnad på de fyra informationskällorna till self-efficacy med undantag för gruppen uppdelat 
på civilstånd. T-testet visade på en skillnad (t105 = -3.07; p = .003) på variabeln social 
övertygelse mellan hur de som lever i en nära relation (M = 3.73; SD = .81) och de som lever 
utan en nära relation (M = 3.21; SD = .92). 

 
 

Diskussion 
 
Frågeställning 1. Sambandet mellan långtidsarbetslöshet, grad av self-efficacy och ålder. 
 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka om arbetslösas self-efficacy skiljer sig 
beroende på hur länge individen varit arbetslös. Frågeställningen bygger på ett resonemang 
kring Banduras (1997) fyra informationskällor där tidigare erfarenheter och omgivningens 
stöd starkt påverkar self-efficacyn (Bandura, 1997) och där arbetslösa torde tendera till att 
sänka sin self-efficacy med tiden på grund av den psykiska stress och de många motgångar 
som kommer i och med långtidsarbetslöshet (Levi & Pettersson, 1999; Cobb & Kasl, 1977; 
Arnetz m.fl, 1987). Något samband mellan hur lång tid respondenterna varit arbetslösa och 
deras self-efficacy kunde inte bekräftas. Istället visade analysen på ett icke signifikant svagt 
negativt samband vilket i så fall skulle innebära att arbetslösa får höjd self-efficacy i och med 
att de förblir arbetslösa. Sambandet är dock svagt och produktmomentskorrelationskoefficient 
långt ifrån signifikant varpå ingen notis bör läggas vid sambandet. Resultatet av studien visar 
alltså inte på något samband mellan self-efficacy och längden respondenten varit arbetslös 
vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv var ett önskvärt resultat baserat på omfattningen 
av ekonomiska resurser som spenderas varje år på att göra entreprenörer av arbetslösa och där 
hög self-efficacy är en av fem framgångsfaktorer (Markman & Baron, 2003; Chen et al., 
1998). 
    När det gäller sambandet mellan längd på arbetslöshet och ålder återfinns troligen en stor 
del av förklaringen i att de som är äldre procentuellt haft fler år i arbetslivet. En annan 
förklaring skulle också kunna vara den allmänt vedertagna synen på att äldre personer har 
svårare att få jobb och därmed förblir arbetslösa längre än yngre personer. Intressant är dock 
att inget samband återfanns mellan ålder och self-efficacy. Bandura (1977) menar på att 
bemästrande erfarenhet är den enskilt största källan till self-efficacy, något den här studien 
också visar gäller för gruppen arbetslösa. Äldre personer har mer livs- och 
arbetslivserfarenheter, något som skulle kunna leda till ökad grad av self-efficacy men är en 
faktor som tydligen inte påverkar i detta sammanhang. 
 
 
Frågeställning 2. Sambandet mellan arbetslösas framtidstro, antal sökta jobb och self-
efficacy. 
 
Resultatet av korrelationsanalysen mellan self-efficacy, antal sökta jobb och framtidstro 
visade inte på något samband, varken positivt eller negativt. Intressant att notera är dock att 
medelvärdet i antal sökta jobb för 2007 endast är 23 stycken vilket innebär ett snitt på ca 3,5 
sökta jobb per månad. Ändå ligger medelvärdet för hur många månader respondenterna 
uppskattar att det kommer gå innan de har jobb på knappt 5 månader. Tron på att det kommer 
att lösa sig inom snar framtid är med andra ord relativt hög medan nivån på antal sökta jobb är 
låg. 
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Frågeställning 3. Graden av self-efficacy beroende på kön, civilstånd, utbildningsnivå och 
tidigare deltagande i arbetsförmedlingsprojekt. 
 
Resultatet av t-testen visade att det inte fanns någon skillnad mellan könen i graden av self-
efficacy. Skillnaden mellan könen var så gott som obefintlig medan skillnaden mellan de som 
lever i en nära relation med någon hade något högre grad av self-efficacy än de som lever 
utan en nära relation. Skillnaden var dock inte signifikant. Ett skäl till att de som lever i en 
nära relation ligger högre i grad av self-efficacy skulle kunna förklaras genom Banduras 
(1997) källa till self-efficacy, social övertygelse. Bandura (1997) menar att det är lättare att 
skapa och behålla en hög grad av self-efficacy om en för personen viktig och betydelsefull 
person i omgivningen uttrycker att den tror på ens förmåga att lyckas med uppgiften. 
   Resultatet mellan de med och utan en högskoleutbildning visade att de med en 
högskoleutbildning hade högre grad av self-efficacy. Skillnaden var inte signifikant men var i 
närheten (p = .082). Individens tidigare erfarenheter av att lyckas är den enskilt starkaste 
källan till self-efficacy enligt Bandura (1997) och det skulle gå att resonera kring att en av 
orsakerna till att de med en högskoleutbildning har högre grad av self-efficacy är just att de 
lyckats ta sig vidare till högre studier. Det går också att fundera kring om det istället eller 
också är så att studenterna på högskolan fostras till att tro mer på sin egen förmåga genom 
sina lärare och klasskamrater och att därmed högskolan är källan till högre grad av self-
efficacy. 
    Intressant är också resultatet från T-testet mellan de som deltagit i tidigare projekt i 
arbetsförmedlingens regi och de som inte har det. Testet visade att de som deltagit hade lägre 
grad av self-efficacy än de som inte deltagit. Skillnaden var dock inte signifikant men visar 
ändå på en tendens. Frågan som väcks, i kontrast till resonemanget om högskolans påverkan, 
är om det är så att deltagarna påverkas negativt genom arbetsförmedlingens projekt och tyvärr 
får sänkt tro på sin egen förmåga att prestera genom projekten snarare än stärkt. Det ska 
förtydligas här att detta bara är spekulationer på en icke signifikant skillnad. 
 
 
Frågeställning 4. Skillnader i hur starkt de olika informationskällorna bidrar till self-efficacy. 
 
Undersökningen visar att det finns en klar skillnad i hur starkt de fyra informationskällorna 
bidrar till self-efficacy hos gruppen arbetslösa. Bemästrande erfarenhet visade sig vara den 
enskilt starkaste prediktorn för self-efficacy vilket stämmer överens med Banduras (1977) 
teori. Bemästrande erfarenhet visade inte bara på det starkaste sambandet utan även på det 
signifikant säkraste sambandet. Även fysiskt och psykiskt tillstånd visade sig vara en 
signifikant källa för hur arbetslösa skattar sin self-efficacy. Sambandet var dock svarare än för 
bemästrande erfarenhet och inte lika starkt signifikant. Intressant är också att indirekt 
erfarenhet visade sig vara det svagaste sambandet. Detta skulle kunna anses var av godo om 
det är så att gruppen som den enskilde arbetslöse individen identifierar sig med är gruppen 
arbetslösa, en grupp som inte lyckas med uppgiften att få ett jobb. Om förhållandena hade 
varit de omvända och indirekta erfarenheter hade varit en stark informationskälla till self-
efficacy skulle det potentiellt i förlängningen kunna lett till att self-efficacy successivt sänkts i 
och med att individerna i gruppen förblir arbetslösa. 
    Angående skillnaderna mellan de med och utan högskoleutbildning, de som lever i en nära 
relation till en partner och de som lever utan en nära relation till en partner samt de som 
tidigare deltagit i arbetsförmedlingsprojekt finns det inte mycket att orda om. Den enda 
informationskällan som visade sig signifikant inom grupperna var bemästrande erfarenhet. 
    När det gäller jämförelsen mellan källorna uppdelat på kön återfinns dock en rad spännande 
skillnader. Bemästrande erfarenhet var den enskilt starkaste källan inom båda grupperna men 
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där tar också likheterna slut. Källan indirekta erfarenheter skiljer män och kvinnor åt. Att 
kvinnor stärker sin self-efficacy genom att det går bra för människor de identifierar sig med är 
kanske inte så uppseendeväckande utan helt i linje med vad Bandura (1977) menar men att 
informationskällan för män är negativ är desto intressantare. Inom gruppen arbetslösa män 
visar undersökningen på att self-efficacyn sänks om det går bra för människor i deras 
omgivning. Detta går stick i stäv med Bandura (1977) som menar att människor i vår 
omgivning som vi identifierar oss med och som det går bra för stärker vår egen self-efficacy. 
    Den tredje källan, social övertygelse, visade sig också skilja män och kvinnor åt. För 
kvinnor visade sig källan vara starkt bidragande till deras self-efficacy medan den för männen 
var obetydlig. Det är intressant att spekulera i varför social övertygelse inte visar sig vara en 
källa till self-efficacy bland män inom gruppen arbetslösa. En möjlig förklaring som bygger 
på samhällets fördomar är att kvinnor är mer sociala än män och därmed, teoretiskt sätt, skulle 
hamnar i fler situationer där de får höra att omgivningen tror på dem. En annan skulle kunna 
vara männen var svagt överrepresenterade inom gruppen lever utan en nära relation och 
därmed inte får lika mycket stöd från omgivningen. Denna förklaring stärks också av T-testet 
som visade på att social övertygelse var en starkare informationskälla för de som lever i en 
nära relation med någon än för de som lever utan en nära relation. 
    Den sista av de fyra källorna, fysiskt och psykiskt tillstånd, skiljer sig även den åt män och 
kvinnor emellan. Källan visar sig vara den näst starkaste, efter bemästrande erfarenhet, källan 
till self-efficacy för män. Detta går helt emot kvinnorna där fysiskt och psykiskt tillstånd är 
den svagaste av källorna. En rimlig förklaring till detta skulle kunna återfinnas i de stereotypa 
könsroller vi har i samhället och den syn män och kvinnor har på sig själva och sin kropp. Det 
är till exempel troligt att män skattar sig att vara i bättre form än kvinnor rent fysiskt. 
Dessutom är ett av påståendena formulerade ” Jag är ofta fysiskt trött när jag går och lägger 
mig” vilket säkert kvinnor skattar sig högre på eftersom de fortfarande tar ett större ansvar i 
hemma. 
    Sammanfattningsvis kan, om man så vill, samtliga skillnader ses som mer eller mindre 
bekräftande av de förutfattade meningar och stereotypa könsroller som finns i dagens 
samhälle. 
 
 
Metodkritik 
 
Uppsatsens frågeställning och syfte lämpar sig egentligen bättre för en longitudinell studie. 
Då detta inte är genomförbart inom ramen för en C-uppsats tvingades den forskningsansatsen 
släppas och istället valdes en inomgruppsdesign i samråd med handledaren. I efterhand går 
det att ur flera perspektiv diskutera valet av forskningsdesign: (a) det insamlade materialet 
visade sig vara starkt snedfördelat med en överhängande andel respondenter tillhörande 
gruppen långtidsarbetslösa. Det blev därför svårt att välgrundat uttala sig om det finns ett 
samband mellan längden respondenten varit arbetslös och hans eller hennes self-efficacy, (b) 
det hade varit relevant att ha haft en kontrollgrupp för att kunna se om det finns skillnader i 
graden av self-efficacy mellan arbetslösa och icke arbetslösa. Det skulle å andra sidan 
uppkomma andra problem med den typ av design då det skulle finnas svårigheter kring 
urvalet av en sådan kontrollgrupp, (c) det går också att resonera kring om det inte hade gett en 
ökad tyngd till undersökningen om studien även mätt graden av self-efficacy bland den grupp 
av arbetslösa som faktiskt startar eget inom ramen för aktivitetsgarantin. 
    Det finns en del brister kring själva undersökningen som bör belysas: (a) vid bearbetningen 
av den insamlade data upptäcktes problem rörande formuleringen av frågan om hur länge 
respondenterna varit arbetslösa som inte upptäcktes vid kontrollomgången. Frågan löd ”Jag 
blev första gången arbetslös för …..år sen” och det visade sig att det fanns stora skillnader 
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mellan svaren och att frågan dåligt belyser längden på arbetslösheten. Frågan lämnar ute 
information om arbetslösheten har varit i omgångar, om respondenten haft långvariga jobb 
mellan gångerna och när respondenten senast blev arbetslös. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
För att tydligare och mer välgrundat kunna uttala sig om det ändå finns en skillnad i self-
efficacy kopplat till hur länge arbetslösheten pågått skulle det för framtida forskning vara 
intressant att genomföra en longitudinell studie. Det skulle också vara ett intressant uppslag 
att undersöka om de arbetslösa som väljer att starta eget och därmed bli entreprenörer 
differentierar sig gentemot övriga arbetslösa i graden av self-efficacy. 
    Undersökningen visade på en hel del intressanta skillnader i hur starkt de fyra 
informationskällorna bidrar till self-efficacyn för bland annat kön och det vore spännande om 
den fortsatta forskningen undersökte om skillnaden även finns utanför gruppen arbetslösa. Det 
vore också spännande att göra en djupare studie i de bakomliggande orsakerna till 
skillnaderna i hur starkt informationskällorna bidrar till self-efficacyn. 



-  - 13 

Referenser 
 
Arbetsmarknadsstyrelsens Arbetsmarknadsenhet. (2005). Nyföretagande i Sverige 2003 och 

2004, ITPS (2005:008). Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Arbetsmarknadsstyrelsens Arbetsmarknadsenhet. (2006). Arbetsmarknadspolitiska program, 

Årsrapport 2005, Ure (2006:01). Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Arnetz, B. B., Wasserman, J., Petini, B., Brenner, S. O., Levi, L., Eneroth, P., Salovaara, H., 

Hjelm, R., Salovaara, L., Theorell, T., & Pettersson, I. L. (1987). Immune functions in 
unemployed women. Psychosomatic Medicine, 149, 3-12. 

Bandura, A. (1986). Social Foundations of thought and action: A social cognitive theory. 
Englewood: Cliffs Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 
Bandura, A. (2001). Guide for constructing self-efficacy scales. Stanford, CA: University 

Press. 
Baum, J. R., & Locke, E. A. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and 

motivation to subsequent venture growth. Journal of Applied Psychology, 89, 587-598. 
Brush, C. G., & Chaganti, R. (1999). Businesses without glamour? An analysis of resources 

on performance by size and age in small service and retail firms. Journal of Business 
Venturing, 14, 233–257. 

Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish 
entrepreneurs from managers. Journal of Business Venturing, 13, 295-316. 

Cobb, S., & Kasl, S. V. (1977). Termination: The consequenses of job loss (DHEW/NIOSH 
Publ. No. 77-334). Cincinnati: US Department of Health, Education and Welfare. 

Etiska principer (1992). Kompendium: Riktlinjer och råd. Stockholm: Sveriges 
Psykologförbund. 

Hassmen, P., & Koivula, N. (1996). Variansanalys. Lund: Studentlitteratur. 
Johnson, M. (2007). Kompendium: Kvantitativ metod och analys. Kursmaterial, Mälardalens 

högskola, Institutionen för Samhälls- och beteendevetenskap.  
Kristof, A. L. (1996). Person–organization fit: an integrative review of its conceptualizations, 

measurement, and implications. Personnel Psychology, 49, 1–49. 
Levi, L., & Pettersson,  I-L. (1999). Att mista jobbet. Trygghetsstiftelsen. 
Levi, L. (2001). Stress och hälsa: En skrift i Skandias hälsa. Stockholm: Skandia. 
Loeb, C. (2001). Kan medarbetares self-efficacy stärkas av en hög tillit från ledaren? C-

uppsats, Mälardalens högskola, Eskilstuna, Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap. 

Markman, G. D., & Baron, R. A. (2003). Person-entrepreneurship fit: Why some people are 
more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review. 
Special Issue: Methodological Issues in Absenteeism Research & Human Resource 
Management and Entrepreneurship, 13, 281-301. 

McBurney, D. H., & White, T. L. (2003). Research methods (6th ed.). Belmont, CA: 
Wadsworth, kap 1-5, 7-8 samt Appendix A.  

Norusis, M. J. (2000). SPSS 10.0: Guide to data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall.  

Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource 
Management Review. Special Issue: Methodological Issues in Absenteeism Research & 
Human Resource Management and Entrepreneurship, 13, 257-279. 

Statistiska Centralbyran. (2007). Snabba siffror. Hämtat 11 juli, 2007, från Statistiska 
Centralbyråns hemsida: http://www.scb.se 

William, L., & Cooper, S. (2005). Measuring entrepreneurial self-efficacy. Paper presented at 
ten the EDGE conference "Bridging the Gap: Entrepreneurship in Theory and Practice", 



-  - 14 

Singapore. 


