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Självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy, välmående 

och utmattning vid emotionellt arbete 
 

Camilla Andersson och Sandra Azzarri 

 

Självmedkänsla och tilltron till de egna förmågorna har visat sig viktiga för 

välmående i arbetslivet samt för att minska utmattning. Fortfarande 

sjukskrivs dock många på grund av stress och emotionell utmattning 

samtidigt som studier kring självmedkänsla i relation till self-efficacy i 

emotionellt krävande arbeten är få. Denna studie undersökte 

självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy i emotionellt krävande 

arbeten, samt hur den påverkade nivåerna av upplevd utmattning och 

välmående. Analyserna (Pearsons korrelation, tvåvägs ANOVA för 

oberoende mätningar och multipel hierarkisk linjär regressionsanalys) 

baserades på enkätdata från 154 deltagare, utifrån skalorna Self-compassion 

scale short form, Scale of Occupational Emotional Self-Efficacy, Emotional 

Exhaustion samt EPOCH-s välmåendeskala. Resultatet visade att för 

välmående spelade emotionell self-efficacy en något större roll än 

självmedkänsla, medan det för utmattning endast var självmedkänsla som 

kunde bidra med förklarad varians. Intressanta upptäckter gjordes gällande 

kön, vilket föreslås vidare forskning kring, då variabeln kön var alltför 

snedfördelad i denna studie.  

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

   job exhaustion, well-being, psychosocial work 

 

 

Inledning 

 
Förr i tiden satte människor sin tilltro till övernaturliga väsen, andar och gudar, som man skulle 

blidka för att uppnå hälsa och välmående. I dag har vi långt mer kunskap, men ändå ökar 

sjukskrivningarna fortfarande inom vissa branscher (Försäkringskassan, 2018). Tidigare 

forskning har visat att tilltron till den egna förmågan är viktig för att hantera relationer, 

emotionellt krävande arbete och för att undvika utmattning (Heuven, Bakker, Schaufeli & 

Huisman, 2006), men hur går det med den egna hälsan om huvudfokus och förmågan hos 

individen är på att förstå och hantera andras känslor och emotioner på bästa sätt? Behöver 

anställda mer rikta sin uppmärksamhet inåt och öva upp empatin för sig själva, så som de känner 

empati för andra?  

Ny framåtskridande forskning inom det relativt nya området self-compassion (på svenska 

självmedkänsla) visar att den kan vara en viktig komponent i det komplexa arbetet med att 

sänka ohälsotalen och höja välbefinnandet hos människor, såväl privat som i yrkeslivet (Bluth 

& Neff, 2018). Inga forskningsstudier kunde hittas i databasen PsycINFO, som undersökt 

kombinationen självmedkänsla och emotionell self-efficacy i emotionellt krävande arbeten. 

Denna studie tar det klivet och undersöker självmedkänslans relation till den emotionella self-

efficacyn och hur den relationen påverkar välmående och utmattning hos denna typ av anställda. 

Dessa arbeten definieras i denna studie av yrkesgrupper där en stor del av arbetsuppgiften är 

interaktion med andra människor, att kunna hantera sina och andras känslor och att uttrycka sig 

på ett, för organisationen, önskvärt sätt (Zapf, 2002). 
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Self-efficacy 
 

Self-efficacy som begrepp grundades av Bandura och handlar om tilltron en individ känner till 

sina olika förmågor, till exempel att hantera tankar, känslor och handlingar i olika situationer 

(Bandura, 1997). Self-efficacy sågs inte som något man hade eller inte hade, utan som något 

alla har i olika grad beroende på situation och tidigare erfarenheter. Det delade därmed inte 

samma egenskaper som personlighetsdrag, vilka sågs som mer stabila över tid. Caprara, 

Vecchione, Barbaranelli och Alessandri (2013) menade i likhet med Bandura, att self-efficacy 

inte skulle ses som en uppsättning medfödda oföränderliga drag, utan som en produkt av vad 

människor varit med om och hur de lärt sig hantera såväl negativa som positiva känslor. De 

beskrev vidare att med hjälp av en hög tilltro till sina förmågor (self-efficacy), fick individer 

möjlighet att göra det bästa av sina personlighetsdrag. Self-efficacy sågs alltså som 

domänspecifikt och kan röra exempelvis arbetsliv eller privatliv, sociala, kognitiva eller 

emotionella dimensioner. Denna studie utgick från den emotionella dimensionen och 

betydelsen i arbetslivet. 

 

Arbetsrelaterad emotionell self-efficacy (e self-efficacy). Bandura (1997) menade att e self-

efficacy innebar tron på förmågan att hantera såväl sina egna, som andras emotioner. Choi, 

Kluemper och Sauley (2013) konstruerade en skala för att mäta e self-efficacy utifrån egen- och 

andraorienterad e self-efficacy (i denna studie kallad intern respektive extern e self-efficacy). 

Samtliga underdimensioner sågs som prediktorer för låga stressnivåer, höga nivåer av 

livstillfredsställelse och konstruktiva copingstrategier. För att klara av socialt krävande 

situationer i arbetet där individer var tvungna att hantera emotioner menade de att dimensionen 

”hantera känslor hos andra” var speciellt viktig.  Loeb, Stempel och Isaksson (2016) undersökte 

intern/extern self-efficacy och menar att en sådan uppdelning kan vidga vad som går att 

undersöka utifrån begreppet e self-efficacy. De menar att den externa skalan för att mäta e self-

efficacy visade mer relevans för cheferna i deras studie då deras yrkesroll bestod i att vara 

omhändertagande, stöttande och förstående. 

 

Emotionell self-efficacy och välmående. Enligt WHO (2014) definieras välmående: ”Hälsa 

är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro 

av sjukdom eller svaghet” [författarnas översättning]. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer 

än frånvaro av psykisk ohälsa och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan 

individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i. Dimensionen e self-efficacy har i 

forskning visat sig ha betydelse för att såväl lyckas med prestation på arbetet, som för att kunna 

upprätthålla välmående och minska utmattning (Bandura, 1997; Heuven et al., 2006). Hög e 

self-efficacy sågs kunna öka möjligheterna att välja handlingsalternativ som gynnar individen 

och som är positiva för hälsa och välmående (Bandura, 1997). Choi et al. (2013) fann att graden 

av e self-efficacy bland annat kunde användas för att predicera i hur stor utsträckning en individ 

var nöjd med sitt liv samt att högre e self-efficacy hade ett samband med lägre nivåer av stress.  

 

Emotionell self-efficacy och utmattning.  Bandura (1997) fann att situationer där individer 

inte trodde sig kunna hantera situationen upplevdes som stressande. Han menade vidare att 

långvarig stress kunde leda till utmattning. Något som också sågs kunna leda till ohälsosam 

stress (och i förlängningen utmattning) var känslan av att inte kunna utöva kontroll över rådande 

omständigheter, samt att ständigt arbeta under höga krav och med problemfyllda uppgifter. 

Detta gällde speciellt om höga krav var förenat med litet handlingsutrymme. Fida, Paciellob, 

Tramontanoc, Barbaranellia och Farnesea (2015) menade att e self-efficacy kunde fungera som 

ett skydd i stressiga miljöer och som hjälp för att hantera emotioner, då personer med hög e 

self-efficacy inte upplevde jobbiga situationer på arbete lika stressande som personer med låg 

e self-efficacy. Heuven et al. (2006) menade att det förelåg risk för ohälsa då det i 

arbetssituationen fanns dissonans mellan upplevelser och yttre krav på agerande. I synnerhet 
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om det fanns krav på att vara produktiv, tillmötesgående och att sträva efter nöjda kunder, 

medan medel och befogenheter var begränsade. Alessandri et al. (2018), studerade emotionell 

stabilitet, e self-efficacy och utmattning. De fann att e self-efficacy var en viktig variabel när 

det kom till att predicera utmattning och menade vidare att e self-efficacy kunde mediera 

relationen mellan emotionell stabilitet och utmattning över tid. De visade även på att e self-

efficacy är relativt stabilt när en viss nivå har uppnåtts.  E self-efficacy befanns särskilt viktigt 

för att kunna hantera arbetsrelaterad stress och negativa emotioner. Även Loeb et al. (2016) 

fann att anställda som uppgav hög e self-efficacy upplevde minde irritation och emotionell 

utmattning. 

  

 Emotionell Self-efficacy och emotionellt krävande arbeten. I Sverige var kvinnor 2018 

överrepresenterade till antal när det gäller sjukskrivningar och står för den största ökningen av 

sjukfrånvaro, trots att hänsyn tagits till arbetsplats och arbetsuppgifter. Det fanns några 

branscher där sjukskrivningarna var särskilt höga: utbildningssektorn, vård, omsorg och sociala 

tjänster. En del av förklaringen till detta tillskrevs problem med den psykosociala miljön och 

belastningen (Försäkringskassan, 2018). Försäkringskassan (2016) rapporterade att de 

sjukskrivningar som ökade mest var de på grund av svår stress och anpassningssvårigheter. 

Bandura (1997) menar att en hög self-efficacy underlättar för individer att anpassa sig till 

förändringar/nya miljöer/nya arbetsplatser och Loeb et al. (2016) fastslog att e self-efficacy är 

outforskat när det gäller arbetslivet, trots att det tycks vara en viktig komponent för emotionella 

situationer.  

Heuven et al. (2006) fann i sin studie att anställda upplevde arbete med människor och att 

hantera emotioner olika. För de som hade en hög tilltro på sin förmåga att hantera emotioner 

tycktes e self-efficacy fungera som ett verktyg för att möta de krav som arbetet ställde på 

individerna. För yrkesgrupper som behövde hantera sina och andras emotioner visade sig höga 

nivåer av e self-efficacy kunna sänka graden av emotionell utmattning. Alessandri et al. (2018) 

beskrev emotionell s-e som en helt avgörande mekanism för att kunna fungera så bra som 

möjligt, utifrån de förutsättningar som finns, både inom individen och i miljön. Även de menade 

i likhet med Heuven et al. (2006) att en hög grad av e self-efficacy sågs kunna ge människor 

bättre förutsättningar för att möta krav och jobbiga situationer på arbetet, vilket enligt teorin 

om emotionell dissonans, förklarar att människan vill reducera den dissonans som finns mellan 

känsla och handling. 

 Fida et al. (2015) fann i sin studie att hög e self-efficacy hos anställda ledde till att de valde 

beteenden som gynnade både organisationen och deras medarbetare, till exempel agerade de 

mer lojalt mot organisationen, var hjälpsamma och mer sociala mot sina kollegor. Loeb et al. 

(2016) fann att extern e self-efficacy hade ett starkare samband till socialt beteende än intern e 

self-efficacy. Den interna kunde hjälpa till att förklara varför olika anställda kunde uppfatta 

samma situation på olika sätt (Chana, Kennedy & Chessell, 2015). Dock fann Wirtz, Rigotti, 

Otto och Loeb (2017) att de chefer som skattade en hög nivå av e self-efficacy och samtidigt 

hade en utbränd arbetsgrupp, tenderade att själva rapportera en högre grav av utbrändhet än de 

chefer som skattade en låg nivå av emotionell self-efficacy. Tidigare forskning har påvisat att 

e self-efficacy alltså både kan utgöra risk för utmattning och främja hälsa och välmående. 

Denna studie intresserar sig för om självmedkänsla kan vara en viktig faktor för att undvika 

emotionell utmattning och därmed må bättre på sitt arbete. 

 

 

Självmedkänsla 
 

Begreppet självmedkänsla och dess dimensioner. Det är flera begrepp som är förvillande lika, 

vilket gör en begreppsförklaring nödvändig för att underlätta vidare läsning. Enligt Neff och 

Germer (2017) är medkänsla (för andra) en förmåga som innebär att ”vara uppmärksam på 
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lidande och ha en motivation att försöka minska det, samt att vilja öka välmående”. 

Självmedkänsla i sin tur, betonar vikten av att känna medkänsla med sig själv, på samma sätt 

som man gör med andra, när man upplever svårigheter, misslyckanden eller noterar något man 

inte tycker om hos sig själv. I stället för att ignorera eller överreagera på smärtan som uppstår, 

innebär självmedkänsla att fråga sig själv vad man kan göra för att lätta på bördan och må bättre 

för stunden (Neff, 2003). Till skillnad från självkänsla, som handlar mer om att vara nöjd med 

sin personlighet och det man presterar (Neff), baseras självmedkänsla inte på bedömningar av 

och jämförelser mellan egna och andras prestationer, utan på ett vänligt förhållningssätt till sig 

själv och sina brister (Neff & Germer).   
 Självmedkänsla är som begrepp gammalt inom den buddhistiska filosofin, men relativt nytt 

i västerländsk kultur. Neff (2003) som startade forskningen kring begreppet och utformade det 

i dag väletablerade frågeformuläret, delar upp självmedkänsla i tre element, där varje har en 

självmedkännande dimension respektive en negativt laddad motpol. Om individen utgår från 

de mer positiva aspekterna har den därmed hög självmedkänsla. Sinnesnärvaro (mindfulness) 

innebär att utan värdering vara medveten om och acceptera sina svåra tankar och känslor i stället 

för att undvika, älta eller överidentifiera sig med dem (over-identification). Självmedkänsla 

(self-kindness) är att ha ett vänligt och förstående förhållningssätt till sig själv i svåra stunder, 

snarare än att vara självkritisk, hård och självfördömande (self-judgment). Sist ses 

medmänsklighet (common humanity) göra att personen ser sitt lidande och sina misslyckanden 

som mänskligt och något som drabbar alla, snarare än något onormalt som isolerar individen 

från andra (isolation). 

 

Självmedkänsla och välmående. Självmedkänsla har varit konsekvent kopplad till positiv 

mental hälsa, enligt Bluth och Neff (2018). En metaanalys över 98 studier har rapporterat att 

självmedkänsla är relaterad till minskad psykopatologi och ökat välbefinnande hos både vuxna 

och ungdomar. Den ses som en faktor som kan höja nivån av glädje, optimism, nöjdhet med 

livet och medkänslan för andra. Bluth och Neff menar vidare att självmedkännande verkar vara 

en viktig källa till styrka och motståndskraft när man utsätts för stressorer privat eller i 

arbetslivet, så kallad självreglering av hälsoproblem. Med alla dessa positiva effekter hög 

självmedkänsla ger, är det inte svårt att förstå det exceptionellt ökade intresset för forskningen 

inom detta område, då det alltså visat sig vara både en buffert mot stress och något som skapar 

tillitsfulla relationer (Neff & Germer, 2017).  

 

Självmedkänsla och utmattning. Aritmitsu (2016) undersökte förändring av självkänslan hos 

högsjälvkritiska individer (predicerade för psykosocial ohälsa) efter att de hade tränat upp 

självmedkänslan. Resultatet visade på en förbättrad självkänsla med reducerad mängd negativa 

tankar och känslor hos deltagarna, som kvarstod även efter tre månaders uppföljning. Det visar 

på att självmedkänsla som moderator kan ge positiva, långvariga effekter på individer som är i 

riskgruppen för att råka ut för emotionell utmattning. Anställda som är självkritiska och känner 

mycket skam har visat sig ha mindre förståelse gentemot sig själva när de upplever 

arbetssituationen jobbig och löper därför större risk att drabbas av utmattning (Gilbert, 

McEwan, Matos & Rivis, 2011). Dimensionen sinnesnärvaro är därför grundläggande i 

självmedkänsla, då det inte går att förneka det som är smärtsamt och samtidigt känna medkänsla 

(Neff & Germer, 2017).   

 Självmedkänsla och emotionellt krävande arbeten. Eriksson, Germundsjö, Åström och 

Rönnlunds (2018) studie med ett sex veckors webbaserat träningsprogram på psykologer 

(överrepresenterade bland sjukskrivna för utmattning), visade att det är framförallt de negativa 

tankarna som påverkar utmattning. Viktigast för att få en långvarig effekt av minskad stress och 

utmattningssymptom, sågs därmed vara att träna upp förmågan att sluta älta negativa tankar och 

minska självkritiken. Pidgeon, Ford och Klaassens (2014) studie med socialarbetare, visade 

signifikanta resultat fyra månader efter deltagande i en tvådagars retreat och övningar, en 
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respektive fyra månader senare. Socialarbetarna hade ökat självmedkänslan och därmed 

motståndskraften för stress och utmattning genom träning i att förbättra självmedkänslan. Det 

är alltså inte en quick fix det handlar om, utan kan ses som en mer verksam strategi över tid. 

Pidgeon et al. nämner dock den tidskrävande ”behandlingsmetoden” som ett hinder att utveckla 

den inom arbetslivet och att få deltagare i studier att fullfölja programmen. Anställda som redan 

är tidspressade, har svårt ta sig den tid som behövs för att träna upp de olika dimensionerna av 

självmedkänsla. Därför används det mestadels för människor som redan är sjukskrivna eller 

står under behandling för psykosocial ohälsa (Erikssons et al., 2018). 

De invändningar som gjorts mot självmedkänsla har varit att hög självkritik (vilket inte är 

förenat med hög självmedkänsla), skulle vara nödvändigt för att människor ska känna ansvar 

för sina handlingar och för att de ska nå uppsatta mål (Gilbert et al., 2011).  Studier har dock 

visat att hög självmedkänsla hos studenter genererade mindre prokrastinering (uppskjutande), 

mindre rädsla att misslyckas och individerna uppvisade därmed en ökad motivation och 

villighet att försöka igen efter att ha misslyckats (Neff, Hsieh, & Dejitterat, 2005).  Detsamma 

bör gälla för anställda som ofta utsätts för andra människors negativa känslor och därmed kan 

behöva interna strategier för att kunna hantera det obehag som uppstår. Studier har också visat 

på att självmedkänsla är positivt kopplat till känslofokuserade copingstrategier och korrelerar 

negativt med undvikandestrategier (Breines & Chen, 2012). 

Avsevärt många fler kvinnor arbetar inom socialt krävande yrken och genererar därmed 

statistiskt högre sjuktal orsakade av psykosocial ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2016). Där nämns 

också krav uppkomna utanför arbetstid som tydligt vanligare hos kvinnor. Dessa aspekter är 

intressanta för denna studie, där kvinnodominerade och emotionellt krävande arbeten kommer 

att undersökas. Reilly, Rochlen och Awads (2014) studie visade på att män skattade högre 

självmedkänsla än kvinnor och uppvisade samtidigt mindre känslor av skam och krav på 

anpassning till omgivning och normer. Kan det hänga samman på något sätt, när det kommer 

till känslan av emotionell utmattning och välmående? Även om kvinnor tror sig klara av socialt 

krävande situationer, kanske kraven inifrån på att vara ”perfekt” blir för höga? (Neff, 2003) 

 

 

Self-efficacy i relation till självmedkänsla  
 

Det fanns få publicerade forskningsstudier inför denna studie, som undersökt relationen mellan 

self-efficacy och självmedkänsla kopplat till emotionellt krävande arbeten. Det tidigare 

forskning har undersökt är till exempel hur begreppen kan inverka på till exempel inlärning och 

motivation (Salazar, 2018). Self-efficacy och självmedkänsla kunde i en undersökning båda ses 

som prediktorer för bland annat välmående, liksom att de hade negativa samband till 

hälsovådliga aspekter som stress, depression och ångest (Soysa & Wilcomb, 2015). Gällande 

välmående kunde self-efficacy och kön, ihop med dimensioner ur självmedkänsla, signifikant 

förklara skillnader. För stress däremot såg det annorlunda ut. Stress hade ett negativt samband 

med s-e när det undersöktes ensamt, men när dimensioner ur självmedkänslan lades till i 

analysen, kunde inte kön och self-efficacy längre bidra med signifikant förklarad varians. 

 Salazar (2018) undersökte hur studenters motivation samvarierade med skillnader i self-

efficacy, självmedkänsla och kön. Resultatet visade ett samband mellan hög självmedkänsla 

och hög self-efficacy och högre nivåer av motivation. Vidare fann de att män angav att de hade 

högre self-efficacy än kvinnorna, vilket möjligtvis kunde förklaras med att könsstereotypa 

bilder av förväntad self-efficacy på ett område kan påverka individernas upplevda self-efficacy. 

Även ålder visade sig kunna generera skillnader. 

 Vidare har forskning undersökt huruvida självmedkänsla kunde höja self-efficacy. Turner, 

Husman, och Schallert (2002) menade att olika kognitiva resurser och strategier, som till 

exempel reglering av känslor och copingstrategier, liknande komponenterna i självmedkänsla, 

inte direkt höjde self-efficacy, men länkade dem samman bland annat genom hur individer 

upplevde motgångar. Individer med låg självmedkänsla tenderade att vara självkritiska och 
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hade låg tilltro till att klara av uppgifter, medan de med hög självmedkänsla gjorde en snällare 

bedömning av sina egna tillkortakommanden och upplevde därmed inte att misstag påverkade 

tron på att klara av uppgifter. 

  
 

Syfte, frågeställning och hypoteser 

  

Det kan utifrån tidigare forskning konstateras att self-efficacy är viktigt för att ta sig an 

uppgifter, anpassning, motivation, att slutföra uppgifter och för att prestera så bra som möjligt 

utifrån sina förutsättningar (Alessandri et al., 2018; Bandura, 1997). Forskning har vidare visat 

att självmedkänslan har ett samband med self-efficacy och att ålder och kön kan samvariera 

med nivån av s-e och självmedkänsla, med olika tänkbara förklaringar. Det har även visat sig 

att hög självmedkänsla kan höja self-efficacy och att låg självmedkänsla kan göra att individer 

upplever sig ha låg self-efficacy (Salazar, 2018; Turner et al., 2002). 

 Då båda begreppen har visat sig vara viktiga för såväl hälsa som hälsosamma relationer och 

prestation (Bandura, 1997; Wirtz et al., 2016), är det intressant att göra studier på hur de 

förhåller sig till varandra i emotionellt krävande yrken. I synnerhet då tidigare forskning även 

visat att hög e self-efficacy kunde medföra större risk för utmattning hos chefer med emotionellt 

krävande arbete, än för de chefer som uppgav låg e self-efficacy (Wirtz et al., 2016). Frågan är 

om anställda, som uppger höga nivåer av e self-efficacy, behöver en hög nivå av självmedkänsla 

för att inte skatta högt på graden av emotionell utmattning och för att uppleva välmående? Detta 

baseras på att självmedkänsla beskrivits som positivt för att undvika utmattning (Aritmistu, 

2016). 

 Det är vidare intressant att studera hur relationerna ser ut mellan intern/extern e self-efficacy, 

självmedkänsla, välmående och utmattning, då Choi et al. (2013) menade att extern e self-

efficacy var viktigt i emotionellt krävande arbeten. Här infinner sig tanken att problem kan 

uppstå då den anställde, trots hög tilltro till sin förmåga att hantera andras känslor, ändå 

upplever sig misslyckas i sitt dagliga arbete med att göra andra nöjda. En förväntad 

interaktionseffekt blir därmed att högt skattad e self-efficacy genererar lägre välmående och 

högre emotionell utmattning vid låg självmedkänsla, medan det omvända förväntas vid högt 

skattad självmedkänsla. 

Självmedkänsla och e self-efficacy har hittills i huvudsak studerats separat från varandra och 

är tämligen outforskat kopplat till arbetslivet. Denna studie avser bidra teoretiskt i det avseende 

att undersöka om kombinationen hög självmedkänsla och hög emotionell s-e visar på positiva 

resultat för anställdas hälsa. Den praktiska nyttan kan också beaktas, i det avseende att 

organisationer kan dra nytta av kunskapen, från denna och framtida studier inom området, för 

att kunna justera insatser för minskad utbrändhet, vilka syftar till att ge färre sjukskrivningar, 

högre produktivitet och ekonomisk lönsamhet för organisationer. 

Syftet var att undersöka relationerna mellan självmedkänsla, emotionell self-efficacy och 

välmående och utmattning hos anställda med emotionellt krävande yrken. För att undersöka 

ovanstående formulerades följande hypoteser och frågeställning: 

 

H1a) Det finns ett positivt samband mellan självmedkänsla och e self-efficacy  

b) Självmedkänsla har ett starkare negativt samband med utmattning än e self-efficacy 

har med utmattning 

 

H2a) Det finns en huvudeffekt av självmedkänsla som innebär att anställda med en hög 

självmedkänsla uppger högre välmående än de som har en låg självmedkänsla  

b) Det finns en huvudeffekt av e self-efficacy som innebär att anställda med en hög e self-

efficacy uppger högre välmående än de som har en låg e self-efficacy 
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c) Det föreligger en interaktionseffekt mellan självmedkänsla (låg/hög) och nivå av e self-

efficacy (låg/hög) och välmående, som innebär att kombinationen hög självmedkänsla 

och hög e self-efficacy är mest gynnsam för välmående 

 

H3a) Det finns en huvudeffekt av självmedkänsla som innebär att anställda med en hög 

självmedkänsla uppger lägre utmattning än de som har en låg självkänsla.  

b) Det finns en huvudeffekt av e self-efficacy som innebär att anställda med en hög e self 

efficacy uppger högre grad av utmattning än de som har en låg e self-efficacy 

c) Det föreligger en interaktionseffekt mellan självmedkänsla (låg/hög) och e self-efficacy 

(låg/hög) och utmattning, som innebär att kombinationen hög e self-efficacy och låg 

självmedkänsla ger högre utmattning än kombinationen hög e self-efficacy och hög 

självmedkänsla  

 

Frågeställning: Hur mycket varians kan e self-efficacy (intern/extern) och självmedkänsla 

förklara, utöver ålder och kön, i de beroende variablerna välmående och utmattning? 

 

 

Metod 

  

 

Deltagare 

 

Till studien valdes deltagare utifrån kriterierna att deras arbete till största delen skulle bestå av 

arbete med andra människor innefattande beslutstagande kring andra individer och att hantera 

andra människors emotioner. Ett handplockat urval av chefer på socialförvaltning, förskola och 

grundskola kontaktades och tillfrågades om att delta i undersökningen. Snöbollsurval nyttjades 

också, då vissa chefer hjälpte till att förmedla kontakt vidare till andra arbetsplatser. Samtliga 

organisationer är belägna i mellersta Sverige.   

På enkäten efterfrågades bakgrundsvariabler som yrkesbefattning, kön, ålder och arbetstid. 

Detta för att beskriva deltagarna, men också för vidare analys då skillnader skulle kunna tänkas 

framkomma. De yrkesgrupper som fanns representerade var: personal inom förskola (n = 16), 

personal inom skola (n = 29), personal på socialkontor (n = 64), boendestödjare/handledare (n 

= 28), teamledare på dessa respektive arbetsplatser (n = 11) och enhetschefer/rektorer (n = 6). 

Representerat fanns således totalt 137 anställda och 17 chefer (fortsättningsvis refereras 

samtliga till som ”anställda”, om inget annat anges). 

Samtliga deltagare uppgav kön med fördelningen 128 kvinnor (83%) och 26 män (17%). Åldern 

varierade mellan 22 och 68 år, med en medelålder på 43 år, (SD = 12,42), där 142 arbetade 

heltid, 10 arbetade 50-75% och 2 arbetade mindre än 50%. Då antalet deltidare var lågt, 

redovisades inga vidare analyser kring dessa. Deltagarna erhöll ingen ersättning. 

Totalt delades 180 enkäter ut på 6 olika arbetsplatser vid 8 fysiska besök, ytterligare tre 

arbetsplatser tillfrågades och avböjde på grund av tidsbrist, arbetsplatsbortfallet var ca 33%. 

Alla deltagare utom en valde att fylla i enkäten, förutom vid en arbetsplats där enkäterna skulle 

lämnas senare i receptionens brevlåda, vilket genererade 29 inlämnade enkäter av 50.  Det 

externa bortfallet blev därmed totalt 22 (12.2%). Det interna bortfallet var 4 (2,6%), där 3 

exkluderades på grund av att mer än 1/3 av enkäten var obesvarad och 1 uppgett yrke som ej 

var relevant för studien. 154 enkäter användes i den slutliga studien. 

 

Material  
  

Dataunderlaget samlades in med hjälp av en enkät konstruerad i fem avsnitt, där första avsnittet, 

A behandlade bakgrundsvariablerna. Vid “yrkesbefattning på denna tjänst”, gavs exempel som 
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handläggare eller enhetschef för att förtydliga. Vid kön fick deltagarna uppge könsidentitet, 

alltså det kön de kände sig som, med alternativen kvinna, man, annat/både man och kvinna plus 

vet ej/vill ej svara. Ålder uppgavs genom att ange födelseår. Arbetstid angavs i procent med tre 

alternativ: ca 100%, ca 50-75% eller <50%. Enkäten mätte vidare B: självmedkänsla, C: e self-

efficacy, D: emotionell utmattning samt E: välmående, utifrån etablerade likertskalor på 

svenska. C-E var alla arbetsrelaterade med frågor kopplade till arbetslivet. 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.  

 

Självmedkänsla. För att mäta självmedkänsla användes en svensk översättning av Self-

compassion scale short form, utvecklad av Raes, Pommier, Neff och Van Gucht (2011). Skalan 

var ett självskattningsformulär som bestod av 12 items, mot ursprungliga 26 (Neff, 2003). Den 

innehöll 6 positivt laddade och 6 negativt laddade påstående, där de sex negativa senare 

skalvändes. Deltagarna skattade hur väl varje påstående stämde överens med dem själva. Svaren 

gavs på en 5-gradig skala (1-nästan aldrig; 5-nästan alltid). Exempel på items är “när jag 

misslyckas med något som är viktigt för mig fylls jag av känslor av otillräcklighet” och “jag 

försöker vara förstående och tålmodig inför de sidor av min personlighet som jag inte tycker 

om”. Skalan är valid och reliabel samt kan delas in i delskalor. Utifrån bristande alfavärden 

(mellan.33 och .80) följdes rekommendationen från Raes et al. (2011) och Neff et al. (2019), 

att använda skalan i sin helhet till denna studie. Intern konsistens på hela skalan mättes genom 

Cronbachs´s till .83. 

  

Arbetsrelaterad emotionell self-efficacy. Scale of Occupational Emotional Self-Efficacy, 

(Loeb et al., 2016), med 8 påståenden, användes för att mäta tilltron till den emotionella 

förmågan. Skalan består av två delskalor där fyra påståenden mäter orientering mot tilltron till 

att förstå och hantera egna känslor (intern e self-efficacy), och fyra påståenden mäter orientering 

mot tilltron att förstå och hantera andras känslor (extern e. s-e). Exempel på påståenden: Ange 

i vilken utsträckning du har tilltro till din förmåga att: (intern)”tackla dina negativa känslor du 

har på jobbet" och (extern) ”…rätt uppfatta när 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). Reliabiliteten för totala skalan var .78 mätt i 

Cronbach’s alfa och på intern .66, respektive extern.71. 

 

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

var MBI-HSS; Maslach Burnout Inventory for human service employees (Maslach, Jackson, & 

Leiter, 1996). Den svenska översättningen är gjord av Hallberg och Sverke (2004). I Maslachs 

forskning kring “burnout” inom socialt krävande yrken, togs tre dimensioner med totalt 22 

frågor fram för att definiera de negativa effekterna: emotionell utmattning, avhumanisering och 

nedsatt prestation. Emotionell utmattning (emotional exhaustion, EE) användes enbart här, då 

denna skala är mest stabil och anses mäta utbrändhetens centrala delar. I studien används 3 av 

originalets 9 påståenden, som bland annat “jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete”. 

Påståendena skattades på en 7 gradig skala från grad 0 (aldrig), 1 (några gånger om året eller 

mindre), 2 (en gång i månaden eller mindre), 3 (några gånger i månaden), 4 (en gång i veckan), 

5 (några gånger i veckan) till grad 6 (varje dag). Här uppmättes Cronbach’s alfa till .86.  

 

Välmående. För att mäta välmående användes EPOCH-skalan som har sitt ursprung i 

PERMA-skalan, vilken mäter välmående ur ett multidimensionellt perspektiv (Kern, Benson, 

Steinberg & Steinberg, 2016). Mätinstrumentet översattes 2017 från engelska till svenska av 

två andra studenter vid Mälardalens högskola inför en studie på arbetsplatser (Carlson & 

Ekberg, 2017).  Originalet är utformat för ungdomar, men dessa aspekter av välmående kan ses 

som både tydliga och generella och därför förutsättas gälla även vuxna. Mätinstrumentet finns 

i en version av Kern för att mäta trivsel på arbetet, men där belyses mer arbetets olika aspekter 



9 

 

än medarbetares egentliga välmående och därför användes originalet istället. För att bättre 

anpassas till arbetslivet, korrigerades dock skalan på frågorna 24, 27, 34 och 36: “när något bra 

händer mig (tillagt: på arbetet) har jag medarbetare (istället för människor) jag vill dela det 

med”. Vidare skrevs “arbetsuppgift” istället för ursprungliga aktivitet och personer/vänner 

ändrades till “medarbetare”. 

Skalan mäter dimensionerna engagemang, uthållighet, optimism, samhörighet och glädje. 

Författarna önskade att deltagarna skulle ha sitt fokus på sina känslor, tankar och upplevelser 

som rörde deras arbete och inte sina personlighetsdrag.  Delområdet “glädje” togs därför bort i 

inledningsskedet, vilket resulterade i 16 påståenden mot originalets 20. Detta också för att hålla 

enkät så kort som möjlig för att inte ta upp för mycket av deltagarnas tid, men också för att 

balansera antalet frågor för varje delområde. För att säkerställa att skalan fortfarande var 

reliabel testades Cronbach´s alpha i en pilotenkät i en grupp på 18 personer. Då värdet .88 

erhölls för den ändrade skalan drogs slutsatsen att skalan ändå fungerade. I denna studie valdes 

att enbart presentera totalskalan, utifrån dess syfte att studera relationen mellan välmående och 

andra variabler. Med hela undersökningsgruppen erhölls ett alfavärde på .86. 

 

 

Procedur 

 

Vid förfrågan via mail beskrevs kort vilka författarna var, syfte och när besöket önskades göras. 

När tiderna var bokade, skickades ett missivbrev ut med information om studien, instruktioner 

kring ifyllandet och uppskattad tidsåtgång. Det innehöll även, i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2017), information om deltagarnas skydd i form av anonymitet, att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta. Missivbrevet innehöll även kontaktinformation till författarna 

samt information om vart deltagarna kunde ta del av det färdiga resultatet.  

En pilotomgång gjordes på 18 deltagare för att undersöka tidsåtgång, reliabilitet och att den 

förstods av alla deltagare. Då inga problem uppdagades, valdes dessa enkäter att ingå i den 

efterföljande studien. 

  Inför ifyllandet gavs enkla muntliga instruktioner gällande innehåll, tidsåtgång och etiska 

riktlinjer. Layouten hölls tydlig med skriftliga instruktioner på framsida av enkät om såväl 

ifyllandet, om Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer, där deltagarna informerades om sin 

anonymitet, frivilligheten att både delta och avbryta, samt att de senare kunde hitta den färdiga 

uppsatsen i DIVA. De insamlade enkäterna behandlades konfidentiellt genom att sättas in i 

pärmar, som endast författarna hade tillgång till. Anonymiteten säkerställdes genom att 

deltagarna inte besvarade frågor gällande namn eller annan personlig information som kunde 

spåras tillbaka till vederbörande. Varje deltagares enkät fick ett ID-nummer, som användes vid 

databearbetningen för att kunna genomföra kvalitetskontroller internt.  

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 
Hypoteser 1a-b. För att undersöka hypoteserna H1a-b rörande samband mellan variablerna 

självmedkänsla, e self-efficacy och emotionell utmattning, gjordes Pearson korrelationer för 

studiens samtliga variabler (med underdimensioner) samt bakgrundsvariabler, se Tabell 1. Ett 

positivt signifikant samband framkom mellan självmedkänsla och e self-efficacy, vilket gav 

H1a stöd. Även H1b fick stöd, då självmedkänsla korrelerade starkare negativt med emotionell 

utmattning än e self-efficacy. 
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Tabell 1           

Medelvärden, standardavvikelser, pearsonkorrelationer             

Variabel  M  SD  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kön a  - - -        

2 Ålder  42.65 12.42 .05 -       

3 Yrkesbefattning b  - - -.01 -.16* -      

4 Självmedkänsla  3.37 0.60 -.01 .34** -.31** -     

5 E self-efficacy c 3.67 0.45 .01 .01 -.17* .36** -    

6 Intern e. s-e  3.68 0.51 .03 .08 -.15 .50** .87** -   

7 Extern e. s-e  3.67 0.51 -.02 -.06 -.15 .12 .87** .52** -  

8 Emotionell 

utmattning  
2.32 1.44 -.07 -.19* .23** -.47** -.10 -.21* .02 - 

9 Välmående 3.53 0.56 -.27** -.06 -.06 .31** .42** .35** .37** -.25** 

Not. N = 152-154. a Kvinnor kodades som 0 och män som 1. b Chefer kodades som 1 och medarbetare som 2. 
c Emotionell self-efficacy hela. Därefter underdimensionerna intern och extern emotionell self-efficacy. 

* p < .05, ** p < .01          

 

I övrigt visade korrelationsanalysen på flera signifikanta samband. Intern e self-efficacy visade 

sig ha ett negativt samband med emotionell utmattning, medan ett närapå nollsamband 

påträffades mellan extern e self-efficacy och emotionell utmattning. Intern e self-efficacy hade 

ett starkt samband med självmedkänsla, medan extern e self-efficacy inte korrelerade 

signifikant med självmedkänsla. Det kunde även konstateras att det fanns starkare samband 

mellan e self-efficacy och välmående än mellan självmedkänsla och välmående. Korrelationen 

mellan emotionell utmattning och välmående var också signifikant och visade på ett negativt 

samband.  

Hypoteser 2a-c. För att undersöka H2a-c gjordes en 2 (självmedkänsla låg/hög) x 2 (e self-

efficacy låg/hög) ANOVA för oberoende mätningar, med välmående som beroende variabel. 

Gruppindelningen låg/hög gjordes utifrån respektive variabels/dimensions medianvärde för att 

erhålla acceptabelt jämnstora grupper. Resultatet visade på två signifikanta huvudeffekter.  

Deltagare i gruppen hög självmedkänsla (M = 3.63, SD = 0.07) visade på högre välmående (F(1, 

148) = 4.65 p = .033, partiell η2 = .03 observed power (d) = .57) än deltagare i gruppen låg 

självmedkänsla (M = 3.44, SD = 0,06). Även deltagare i gruppen hög e self-efficacy (M =3.67, 

SD =0.06) visade på högre välmående (F(1, 148) = 8.91 p = .033, η2 = .06, d = .84) än deltagare i 

gruppen låg e self-efficacy (M = 3.40, SD = 0.06). Således fick H2a och H2b stöd, däremot fick 

inte H2c stöd, då ingen interaktionseffekt uppvisades. (F(1, 148) = 0.01, p = .919). Effektstorleken 

var låg, självmedkänsla visade sig förklara 3% av skillnaden i medelvärden på nivån av 

välmående och e self-efficacy kunde förklara 6%.  

Hypoteser 3a-c. För att undersöka H3a-c gjordes en 2 (självmedkänsla låg/hög) x 2 (e self-

efficacy låg/hög) ANOVA för oberoende mätningar, med emotionell utmattning som beroende 

variabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av självmedkänsla (F(1, 148) = 32.08, p = 

< .001, η2 = .178, d = 1.00) där gruppen med låg självmedkänsla  (M = 2.96, SD = 0,15) skattade 

högre grad av utmattning än gruppen med hög självmedkänsla (M = 1.71, SD = 0,16), vilket 
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innebär att H3a fick stöd. Effektstorleken var större här, självmedkänsla kunde förklara 17.8 % 

av skillnaden i medelvärden på nivån av utmattning. Huvudeffekten för e self-efficacy var inte 

signifikant (F(1, 148) = 0.02, p = .963).  Gruppen med låg e self-efficacy (M = 2.32, SD = 0,16) 

uppvisade ingen skillnad i utmattning mot gruppen hög e self-efficacy (M = 2.33, SD = 0,15). 

Ej heller interaktionseffekten (F(1, 148) = 0.65, p = .421) visade på någon signifikans. Därmed 

fick varken H3b eller H3c stöd. 

 

Frågeställning. Två separata hierarkiska multipla regressionsanalyser gjordes för att ha 

möjlighet att undersöka variansen i välmående respektive emotionell utmattning, efter att 

inflytande av bakgrundsvariablerna kön och ålder var kontrollerade för, se Tabell 2. Först 

gjordes kontroller för att se att grundkriterierna för analysen var uppfyllda; stickprovsstorlek, 

multikollinearitet, outliers, normalfördelning, linjäritet och homoscedasticitet, där inget hinder 

upptäcktes.  

 

Tabell 2          

Regressionsanalys          

Välmående                                                          Utmattning      

                    

 Steg 1    Steg 2      Steg 1    Steg 2  

Variabel    βa     β      Variabel    β     β   

Steg 1:       Steg 1:    

Könb -.27***  -.26***    Kön -.06  -.08 

Ålder -.06  -.13    Ålder -.20*  -.04 

Steg 2:       Steg 2:    

Självmedkänsla   .27***    Självmedkänsla   -.49*** 

Intern e s-ec   .09    Intern e s-e   .01 

Extern e s-ed   .28***    Extern e s-e   .08 

      R2   .08  .30          R2   .05  .26 

      R2∆    .22          R2∆    .21 

      F  6.26**  12.43***          F  3.47*  10.05*** 

     (df) (2, 149)   (5, 146)          (df) (2, 149)   (5, 146) 
Not. N= 152.  a β anger standardiserade regressionskoefficienter.  bKvinnor kodades som 0 och män som 1. 

 c Intern emotionell self-efficacy. d Extern emotionell self-efficacy.      

 * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.         

 

För att undersöka variansen i välmående när variablerna för kön och ålder var kontrollerade för, 

gjordes en hierarkisk multipel regressionsanalys. Kön och ålder lades in i block ett, vilka kunde 

förklara 8% av variansen i välmående. I block två lades de oberoende variablerna 

självmedkänsla och e self-efficacy in, där e self-efficacy var uppdelad i dimensionerna intern 

respektive extern e self-efficacy, då dessa i korrelationsanalysen visade sig ha olika betydelse 

för studiens beroende variabler utmattning respektive välmående. Modellen i sin helhet kunde 

då förklara 30% av variansen i välmående.  De oberoende variablerna i block två förklarade 

ensamma 22% av variansen i välmående, p < .001.  

 För att undersöka variansen i emotionell utmattning, gjordes ännu en hierarkisk multipel 

regressionsanalys. Även här sågs grundantagandena för den statistiska modellen vara uppfyllda. 

I block ett lades kön och ålder in, vilken kunde förklara 5% av variansen i utmattning. I block 

två lades självmedkänsla och e self-efficacy in, uppdelat i dimensionerna intern/extern. 

Modellen kunde då i sin helhet förklara 26% av variansen i utmattning. De tre variablerna i steg 
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två förklarade tillsammans 21% av variansen i utmattning, utöver kön och ålder. I den slutgiltiga 

modellen blev endast självmedkänsla statistisk signifikant (b = -.49). 

 

 

Diskussion  

 
Studiens utgångspunkt och syfte var att undersöka relationerna mellan självmedkänsla, e self-

efficacy och välmående och emotionell utmattning hos anställda med emotionellt krävande 

yrken. Analysen visade på ett signifikant positivt samband mellan självmedkänsla och e self-

efficacy, vilket gav H1a stöd. Även H1b fick stöd, då självmedkänsla korrelerade starkare 

negativt med utmattning än e self-efficacy. I övrigt visade korrelationsanalysen att intern e self-

efficacy hade ett signifikant negativt samband med utmattning, medan ett närapå nollsamband 

påträffades mellan extern e self-efficacy och utmattning.  Intern e self-efficacy hade ett starkt 

samband med självmedkänsla, medan extern inte korrelerade alls med självmedkänsla. 

Emotionell utmattning och välmående visade också en signifikant negativ korrelation, men inte 

i så hög grad att högt skattat välmående kan ses som en självklar indikator för skattning av låg 

utmattning och vice versa.  

ANOVOR visade på att både hög nivå av självmedkänsla och hög nivå av e self-efficacy ger 

högre grad av välmående, men däremot visade de inte på någon interaktionseffekt. Således fick 

H2a och H2b stöd men ej H2c. Gällande emotionell utmattning var det enbart H3a som fick stöd. 

Hög självmedkänsla genererade signifikant lägre grad av utmattning, medan e self-afficacy inte 

påvisade några skillnader i skattad utmattning. Den förväntade interaktionseffekten uteblev 

därmed. Regressionsanalyserna visade att den oberoende variabeln extern e self-efficacy ensam 

förklarade 28% av variansen i välmående och självmedkänsla kunde förklara 27%.  Gällande 

utmattning var det bara självmedkänsla som var signifikant och den förklarade 49% av 

variansen i utmattning.  

 

Hypoteser 1a-b. Här undersöks hur sambanden ser ut mellan självmedkänsla, e self-efficacy 

och dessa variablers samband med emotionell utmattning.  Hypotes 1a var för att se om 

samband fanns kring e self-efficacy och dess underdimensioner gällande självmedkänsla. 

Resultatet visar tydligt att indelningen i intern och extern e self-efficacy är befogad när det 

kommer till forskning inom dessa områden (Choi et al., 2013), då självmedkänsla samvarierar 

starkt med intern e self-efficacy men inte alls med den externa. Resultatet ligger också i linje 

med Salazar (2018) och Turners et al. (2002) forskning som visade att självmedkänslan har ett 

samband med self-efficacy, genom exempelvis på hur sättet man såg på sig själv och sina 

misstag påverkade hur tilltron till sina förmågor såg ut (self-efficacy).  

Vad gäller e self-efficacy och utmattning påträffades inget signifikant samband, vilket 

överensstämmer med H1b, men är oväntat utifrån tidigare forskning, då till exempel Alessandri 

et al. (2018), fann att e self-efficacy befanns särskilt viktigt för att kunna hantera arbetsrelaterad 

stress och negativa emotioner. Alessandri et al. har dock inte tagit hänsyn till indelningen 

intern/extern e self-efficacy. Denna aktuella studie visar att hög självmedkänsla och hög tilltro 

till förmågan att hantera sina egna känslor, minskar risken för emotionell utmattning, medan 

fokus på att hantera andras känslor inte ser ut att vara en förmåga som är den anställde 

behjälplig. Det är inte i linje med vad Choi et al. (2013) hävdar i sin forskning, vilka menar att 

”hantera känslor hos andra” är den viktiga komponenten i emotionellt krävande situationer. Det 

kan dock förstås i ljuset av Wirtz et al. (2016) studie där resultatet visar att chefer med hög e 

self-efficacy (dock inte uppdelat på extern och intern) och en utmattad arbetsgrupp tenderade 

att själva bli mer utmattade än de med låg e self-efficacy. Det verkar logiskt att tänka att det 

kan vara riskfyllt att ha för stort fokus på att ”hantera” sina och framförallt andras emotioner, 

istället för att acceptera och gå vidare, som är en av självmedkänslans grundpelare (Neff, 2003. 

Värt att nämna är medelvärdet för hela gruppen över utmattning, som var 2.32 (SD 1.44), där 
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ett skattat värde på 2 kan vara en indikation på att riskera emotionell utmattning (Maslach, 

Jackson, & Leiter, 1996).  

E self-efficacy visade sig ha ett starkare samband med välmående än självmedkänsla, även 

om självmedkänsla också korrelerade med välmående (Neff & Germer, 2017; Soysa & 

Wilcomb, 2015). En förklaring skulle kunna var det Alessandri et al. (2018) beskriver som 

emotionell stabilitet genom hög e self-efficacy, vilket innebär att personalen då känner sig 

kunna hantera stress och negativa emotioner. Det kan tänkas ge en större nöjdhet med både sin 

person och prestation och därmed generera mer välmående än självmedkänslan, som genom sin 

mer accepterande och kravlösa utgångspunkt helt enkelt inte har samma ”upplyftande” funktion 

som den emotionella self-efficacyn har (Neff, 2003).  

Självmedkänsla korrelerade mest negativt av alla variabler med utmattning. Det var också 

ett delvis väntat resultat, då flera studier visat att ökad självmedkänsla kan minska utmattning 

(Erikssons et al., 2018). Att e self-efficacy inte visar på samband med utmattning skulle kunna 

förklaras med att e self-efficacy är stärkande i sig, men att kognitiva problem kan uppstå när 

tilltron till den egna förmågan ”får sig en törn” genom det känslomässigt övermäktiga arbetet 

och att den anställde därmed ser sig ha misslyckats (Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2011). 

Såväl lärare som socialsekreterare kan också tänkas utsättas för situationer där dissonans mellan 

upplevelse och krav på agerande uppstår (Heuven et al., 2006) och andra, okända, variabler blir 

viktigare än e self-efficacy för dessa personer. Att förlåta sig själv, se misstaget som mänskligt 

och därmed gå vidare är då en strategi som skulle kunna tänkas hjälpa till sänkt stress och 

minimera risken för utmattning (Neff & Germer, 2017; Pidgeon, 2014). Självklart finns också 

ett organisatoriskt ansvar kring hantering av krävande arbeten, men den frågan lämnas här 

därhän.  

   

Hypoteser 2a-c och 3a-c. Dessa hypoteser undersöker om skillnader i skattad 

självmedkänsla och e self-efficacy har betydelse för nivå av välmående respektive utmattning. 

Resultaten för huvudeffekterna av självmedkänsla och e self-efficacy gällande välmående 

samstämmer med de tidigare signifikanta sambanden vid korrelationsanalys och även vad 

tidigare forskning funnit, som menar att e self-efficacy ses gynna såväl prestation som hälsa 

och välmående (Heuven et al., 2006; Bandura, 1997). Bluth och Neff (2018) å sin tur nämner 

ökat positivt välbefinnande och höjd nivå av glädje, optimism och nöjdhet vid hög 

självmedkänsla. Interaktionen är dock inte signifikant när det gäller välmående. Det kan därmed 

inte sägas att de samvarierar märkbart, utan mer ser ut att påverka välmående var för sig.  

När det kom till hypoteserna gällande utmattning som beroende variabel, visade resultatet 

att de undersökningsdeltagare som upplevde sig ha hög självmedkänsla upplevde sig i lägre 

grad utmattade jämfört med de som hade låg självmedkänsla. Detta är ett väntat resultat då 

tidigare forskning sett låg självmedkänsla som en risk för utmattning (Aritmitsu, 2016). Det var 

dock återigen oväntat utifrån tidigare forskning (men väntat i denna studie) att högt skattad e 

self-efficacy inte gav lägre skattad utmattning, då det har setts som ett skydd i stressiga miljöer 

för att undvika utmattning (Loeb, 2016; Alessandri et al., 2018). 

Hypotesen kring interaktionseffekt mellan e self-efficacy, självmedkänsla och utmattning 

fick däremot inte stöd, där det förväntades att hög självmedkänsla skulle minska utmattningen 

för anställda med hög e self-efficacy, framförallt då den externa. Däremot framkom denna 

interaktion signifikant hos de 26 männen. Resultatet ses därför intressant för framtida studier, 

då denna studie och resultat från tidigare forskning av Wirtz et al. (2016), visar att hög e self-

efficacy inte uteslutande kan sägas vara positiv vid emotionellt krävande arbete. Intressant vore 

i framtida forskning att ta detta ett steg längre med större andel män och dela upp e self-efficacy 

i intern och extern, då de både i denna och annan forskning visat sig ha olika betydelse. 

Resultaten sammantaget skulle kunna betyda att hög e self-efficacy per se inte innebär 

utmattning, men hög extern e self-efficacy skulle kunna öka risken för utmattning, om den 

anställde samtidigt skattar låg självmedkänsla. Noteras bör även att de deltagare som skattat 

lägst nivå av utmattning, är de som både angett hög e self-efficacy och hög självmedkänsla. 
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Frågeställning. Avslutande delen av analysen undersöker vad av intern/extern e self-

efficacy och självmedkänsla som kan förklara mest av variansen i de beroende variablerna 

välmående och utmattning hos undersökningsdeltagarna, utöver bakgrundsvariablerna kön 

respektive ålder. Gällande välmående kunde extern e self-efficacy och kön, ihop med 

självmedkänsla, signifikant förklara en relativt stor varians i skattat välmående. Detta visar även 

denna studies tidigare analyser. Välmående på arbetsplatsen kan utifrån dessa resultat delvis 

ses sammankopplat till förmågan att interagera med andra människor, men också förmågan att 

känna självmedkänsla när arbetet är emotionellt krävande. Intressant var att männen i denna 

studie avvek från forskning, som visar att män i allmänhet skattar högre välmående än kvinnor. 

(Arbetsmiljöverket, 2016:2). Tydligt blir att emotionellt krävande yrken (som är vanligare 

bland kvinnor) är något som påverkar nivån av välmående.  Det kan alltså tänkas vara de 

känslomässiga kraven i arbetet och på sig själv som sänker nivån av välmående, mer än vilket 

kön man tillhör?  

Resultatet när det gäller utmattning visar att endast självmedkänslan kan förklara en 

signifikant varians, vilket överensstämmer med Soysa & Wilcombs (2015) forskning som 

visade samma resultat. Även forskning som finns kring självmedkänsla och dess positiva effekt 

på minskad utmattning (Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2011) stämmer överens med gruppen 

anställda i denna studie, vilket visar på att hög självmedkänsla är en mycket viktig faktor inom 

yrken med krav på emotionell förmåga. 

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

Enkäterna fylldes i och samlades in med undersökningsledarna på plats. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att det externa bortfallet i princip uteblev vid de tillfällena, vilket är en 

styrka för studien. Deltagarna satt dock nära varandra och med chefen närvarandes i rummet, 

vilket kan ha påverkat deltagarna på olika sätt. Dels kan de ha känt en tidspress då de såg att 

deras kollegor började bli klara, dels kan de ha känt att anonymiteten blev lidande inför sina 

kollegor. Sammantaget kan det påverka resultatet på ett negativt sätt om deltagarna inte gett 

uttryck för sitt innersta och därmed minska studiens statistiska slutsatsvaliditet. Det var 

dessutom tre deltagare som inte svarade alls på påståendena som mäter e self-efficacy. 

Alfavärde gällande skalan för e self-efficacy var för intern .66, extern .71 respektive hela skalan 

.78. Vid  Choi, Kluemper och Sauleys (2013) studie uppmätte den externa ett alfavärde på .68, 

vilket kan visa på att den inte alltid har så hög intern konsistens. En möjlig orsak kan vara den 

något långa instruktionen ”ange i vilken utsträckning du har tilltro till din förmåga att…” vilket 

kan generera större andel slumpmässiga svar, orsakade av stress. Känslomässiga eller andra 

oidentifierade faktorer kan också tänkas påverka. 

Begreppet och tillståndet välmående är liksom utmattning komplext. I denna studie avsågs 

studera fenomenen arbetsrelaterat. I efterhand diskuterades om skalan för emotionell 

utmattning var för kort. I inledningsstadiet av studien valdes denna med 3 items till förmån för 

ursprungliga 9 (totala utmattningsskalan har i denna form 22 ithems). Vid analys hade det 

gynnat studien att få tydligare svar på vad i arbetet och på vilket sätt de uppfattade sitt mående 

i avseende emotionell utmattning. Det är även troligt att det finns annat än arbetsrelaterad 

utmattning som påverkar måendet hos en anställd.  

I studien efterfrågades bakgrundsvariabler som kön, ålder, yrkesbefattning och arbetstid. 

Detta gjordes för att beskriva undersökningsgruppen, men även för att kunna göra analys på 

möjliga påverkansfaktorer. Då alla dessa grupper utom ålder var snedfördelade, valdes att inte 

gå vidare med dessa resultat, med några undantag som var relevanta utifrån tidigare forskning 

och uppkommet resultat. En fördel för studien är att de olika grupperna som sedan undersökts 

är relativt jämnstora, då samtliga delats in utifrån respektive variabels medianvärde. 
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Reliabiliteten säkerställdes genom att det för studien användes etablerade skalor, samt 

genom att en pilotomgång med enkäter delades ut och analyserades i en grupp om 18 personer. 

Såväl de, som studiens interna konsistens var god och bedömdes med Cronbach’s alpha. Ett 

annat sätt som reliabiliteten stärkts är genom att liknande instruktioner getts vid samtliga 

tillfällen. En nackdel för reliabiliteten är att data är insamlat vid olika tillfällen, från olika 

fysiska platser med olika fysiska förutsättningar. De skalor (mått) som vi använt förväntas dock 

ha en god passform till frågeställningen och studiens hypoteser.  

Validiteten bedöms vara tillfredsställande. Huvudbegreppen är för studien relevanta och 

sedan tidigare forskning definierade (begreppsvaliditet). Analysmetoder har valts utifrån att 

grundkriterierna har varit uppfyllda och metoderna har valts i samråd med handledare, något 

som talar för en god statistisk slutsatsvaliditet.  

Antalet respondenter är förhållandevis få och påverkar resultatet och validiteten på det sätt 

att antalet kan vara för litet för att författarna ska kunna upptäcka de effekter vi valt att testa 

samt att det är svårt att uttala sig om generaliserbarheten (extern validitet). Urvalet ses dock 

som representativt för människor i den kategorin. De valdes slumpmässigt, vilket torde leda till 

att studien även fångat en variation inom populationen, utifrån vissa kriterier.  Slutsatserna kan 

därför tänkas vara giltiga för människor i liknande yrkesgrupper, i samtid, som de i studien.  

 

 

Slutsats och vidare forskning 

 
Ett intressant resultat i denna studie är att e self-efficacy och välmående korrelerar starkare än 

vad självmedkänsla och välmående gör – och att det är omvänt för utmattning, där 

självmedkänsla är den signifikant starkaste moderatorn.  

Studiens resultat har bidragit till att bekräfta existerande kunskap om arbetsrelaterad e self-

efficacy och självmedkänsla gällande samband med välmående och utmattning. Den belyser 

även vikten av att undersöka intern och externs e self-efficacys betydelse för olika områden, 

som exempelvis välmående/utmattning.  

Större studier kring relationerna mellan självmedkänsla och utmattning föreslås som 

framtida forskning, då denna studie visar på att självmedkänsla tycks ha en stor betydelse för 

graden av utmattning. Genom undersökningar på fler deltagare väntas viktiga effekter 

upptäckas för insatser i prevention och rehabilitering kring detta och andra preventiva insatser. 

Två grupper som inte var jämnt fördelade var kön och befattning. Med tanke på de 

signifikanta skillnader som framkom gällande dessa variabler, är det intressanta ämnen att 

forska vidare på. Det framkom även en intressant interaktion gällande skattad extern/intern e 

self-efficacy och självmedkänsla gällande utmattning hos männen. Det öppnar för nya 

intressanta studier kring skillnader i kön avseende förmågan att hantera emotionellt krävande 

arbete.  
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