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Sambanden mellan 
positiv feedback, self-efficacy,  

oklara roller och stress 
 

Jenny Karlsson och Jenny Rundgren 
 
 
Tidigare forskning har visat att self-efficacy och tydliga arbetsroller har 
reducerande effekt på stress. Positiv feedback kan vara en faktor som kan 
tydliggöra arbetsroller. Syftet med denna studie var att undersöka 
sambandet mellan positiv feedback, self-efficacy, rollklarhet och stress samt 
vilken av dessa variabler som har störst inverkan på stress. Medarbetare 
inom Stockholm Stad (n=91, varav 7 män) besvarade en enkät. Resultaten 
visade att positiv feedback, self-efficacy och oklara roller korrelerade 
negativt med stress, ju högre nivå på variablerna desto lägre nivå på stress. 
Variablerna ihop hade också ett samband. Regressionsanalysen visade att 
self-efficacy var den viktigaste variabeln för låg stress och rollklarhet stod 
för ytterligare variation. Resultat visade även att medarbetare med hög self-
efficacy och hög positiv feedback har låg stress. Slutsatsen blev att dessa 
variabler enskilt och tillsammans var viktiga för låg stress, vilket stämmer 
överens med tidigare forskning. För framtida forsking skulle det vara 
intressant att jämföra kommunala verksamheter med privata och 
vinstdrivande verksamheter gällande dessa variabler. 
 
Keywords: stress, positive feedback, self-efficacy, role-ambiguity 

 
 
 

Inledning 
 
En av de mest förekommande orsakerna till besvär i arbetet är stress och andra psykiska 
påfrestningar, både när det gäller män och kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2010). Enligt OECD,  
Organisation for Economic Co-operation and Development (2013) är psykisk ohälsa ett 
växande problem och var femte arbetstagare i Sverige uppger att de har problem med ångest, 
oro, depression eller sömnstörningar. OECD (2013) uppskattar att detta kostar den svenska 
ekonomin mer än 70-miljarder kronor varje år genom förlorad produktivitet, sociala förmåner 
och hälsovård. Det finns flera orsaker till att människor upplever stress i arbetslivet, bland 
annat interpersonella konflikter, brist på kontroll över sin arbetssituation, organisations 
begränsningar, oklara arbetsroller och hög arbetsbelastning (Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger, 
& Spector, 2011). Pousette, Jacobsson, Thylefors och Hwang (2010) fann att positiv feedback 
tydliggör roller hos medarbetare inom omsorg och sociala tjänster i Sverige.  Negativ 
feedback bidrog däremot till oklara roller. Enligt Pousette et. al., (2010) är detta inte 
förvånande eftersom de anser att positiv feedback förmedlar bekräftelse på lämpligheten av 
befintliga arbetsmetoder och mål, medan negativa feedbacken kommunicerar att resultatet har 
varit ineffektivt vilket kan framkalla osäkerhet om inriktning samt sättet att arbeta.  
      Maddux (i Kowalski & Westen, 2006) menar att self-efficacy är kopplat till ens 
psykologiska eller fysiska ohälsa och i tillstånd som depressioner och ångest kan nivån av 
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individens self-efficacy påverkas. Individens self-efficacy påverkar kroppens reaktion på 
stress och därmed också på hälsan.  
 
 
Positiv feedback 
 
Feedback är en del av kommunikationen på en arbetsplats. En tidig och numera klassisk 
definition på feedback är den av Ilgen, Fisher och Taylor (1979) som menar att feedback 
består av ett meddelande från en sändare till en mottagare och meddelandet består av 
information som handlar om mottagarens tidigare beteenden. Enligt Jawanhar (2006) är syftet 
med feedback att stimulera utveckling och lärande. Feedback förmodas vara nödvändig för att 
bevara samt öka motivation och arbetstillfredsställelse. Kunich och Lester (1996) menar att 
det är genom feedback som vi kan se oss själva genom andras ögon och andra kan får reda på 
hur vi ser och uppfattar dem. Feedback skulle kunna ses som en reaktion från andra på hur 
vårt eget beteende påverkar dem, ofta i form av känslor och uppfattningar. Enligt Bloom och 
Hautaluoma (1987) är det osannolikt att medarbetare kan förbättra eller lära sig att göra ett 
bra arbete om de inte får feedback. Ilgen et al. (1979) menar att positiv feedback bekräftar och 
förstärker korrekt beteende och negativ feedback förmedlar otillräckligt utförande och antyder 
en förändring. För att feedback ska kunna leda till utveckling och förbättrade prestationer 
krävs det att individer accepterar och använder sig av feedbacken (Ilgen et al., 1979). För att 
detta ska kunna ske krävs en god relation med chefen och att man behandlas rättvist (Elicker, 
Levy, & Hall, 2006; Leung, Su, & Morris, 2001). Individer kan vilja ha eller söka efter 
feedback för att få väsentlig information om deras styrkor och svagheter (Hepper & 
Carnelley, 2010). I vilken utsträckning individer söker feedback kan bero på hur säkra de är 
på sina prestationer. Ashford och Cummings (1983) fann att ju osäkrare individerna är på sina 
prestationer, desto mer söker de feedback. Det har genomförts många studier kring feedback 
och vilken effekt den har. Kluger och DeNisi (1996) har i sin meta-analys kommit fram till att 
majoriteten av studierna om feedback visar att feedback har en positiv effekt på prestationer. 
En studie av Pavett (1983) visade att positiv feedback från chefer, kollegor och patienter hade 
en inverkan på sjukhuspersonals prestationer och motivation. Enligt Pavett (1983) visar detta 
att sjukhuspersonalens uppfattning om mängden och frekvensen av verbal feedback var 
relaterad till hur väl de presterade och deras motivations nivå. 

Feedback kan komma från olika källor, till exempel kollegor, chefer, klienter och kunder. 
En studie av Greller och Herold (1975) visade att anställda ansåg att feedback från deras chef 
var viktigare jämfört med feedback från kollegor. Detta kan förklaras med att (1) feedback 
som kommer från källor som har observerat mottagarens beteende, (2) är i position att 
utvärdera det samt (3) har motiv till att erbjuda tillförlitlig feedback kommer ha större 
inflytande på beteenden än feedback som kommer från en källa som inte uppfattas vara 
behörig att utvärdera mottagarens beteenden.  (Albright & Levy, 1995; Ilgen et al., 1979; 
Makiney & Levy, 1998). Kunich och Lester (1996) menar att en bra ledare behöver kunna ge 
och ta emot feedback. Om en chef besitter alla andra ledarskaps egenskaper som krävs kan 
denne inte bli fullt effektiv om feedback saknas. Däremot om arbetet utförs i team är det 
feedback från kollegorna som anses viktigast (Pousette et. al., 2010). Enligt Ashford och 
Cummings (1983) är feedback en viktig resurs för en organisation och ett verktyg som chefer 
har till sitt förfogande för att motivera, styra och instruera underställda. Pavett (1983) menar 
att verbal positiv feedback är enkel att administrera och utgör ingen kostnad för 
organisationen samt borde vara mer frekvent använd för att öka motivation och prestation hos 
alla medarbetare.  
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Self-efficacy 
 
Self-efficacy begreppet myntades av Bandura (1997) och ingår inom positiv psykologi. Self- 
efficacy definieras som en individs egen tro på sin förmåga i en viss situation. Hur vi 
uppskattar att vi kan klara av en viss uppgift i en viss situation samt hur vi också hanterar den 
avspeglar vår self-efficacy. Det är en subjektiv upplevelse och ses som en dynamisk process 
då individen vid varje situation kognitivt gör en bedömning av sin kapacitet till att utföra 
uppgiften. Self-efficacy kan alltså variera mellan lägre och högre tro beroende på vad 
individen är i för situation och vad resultatet ska bli. Uppfattningen av vår self-efficacy 
reglerar våra mänskliga funktioner i kognitiva, motivations, affektiva och beslutsprocesser 
(Bandura, 1997). Utvecklandet av self-efficacy tycks ske genom fyra olika källor; 
bemästrande erfarenhet (enactive mastery experience), indirekt erfarenhet (vicarious 
experience), social påverkan (social persuasion) och fysiskt och psykiskt tillstånd 
(physiological and affective states).  Det är alltså inte fråga om ett personlighetsdrag utan kan 
förändras och utvecklas övertid och genom erfarenhet (Bandura, 1997). Den bemästrande 
erfarenheten är den som individen använder mest i sin bedömning menar Bandura (1997) då 
denna baseras på sina tidigare erfarenheter av att bemästra en situation. Beroende på hur 
prestationerna såg ut i liknande situationer tidigare bedömer individen hur kommande 
prestationer kommer att kunna bli. Att se andras utförande inför situationer kan också påverka 
individens egen self-efficacy. Individen jämför de andras prestationer med sin som påverkar 
utfallet. De erfarenheterna beror på vem det är individen jämför sig med. Det är detta som är 
den andra informationskällan; indirekt erfarenhet. Den tredje varianten av informationskälla 
handlar om hur andra socialt övertygar att individen kan prestera inför en specifik situation. 
Den här källan har stor inverkan för ens self-efficacy och är det en betydelsefull person som 
uttrycker att förmågan finns så påverkas individens self-efficacy.  Även individens fysiska 
och psykiska tillstånd påverkar graden av self-efficacy och det beror på vilken situation en 
befinner sig i, om den är psykiskt eller fysiskt krävande. Detta är den fjärde 
informationskällan.   
 En studie av Rennesund och Saksvik (2010) fann resultat på att en hög self-efficacy hade 
inverkan på upplevelsen av stress. Även Panatik, Driscoll och Anderson (2011) undersökte 
arbetsrelaterad ansträngning och self-efficacy, där undersökningen framhävde vikten av en 
hög self-efficacy. De med låg tro på sin förmåga reagerade mer på psykologisk ansträngning.. 
Stetz, Stetz och Bliese (2006) undersökte vikten av socialt stöd i relation till ens nivå av self-
efficacy. Studien visar bland annat att socialt stöd i kombination med en hög self-efficacy 
kunde hantera stress bättre än de med låg self-efficacy. Relationen mellan hög self-efficacy 
och lägre grad upplevd stress var också något som Jex och Bliese´s (1999) studie visade.  
      Det finns studier som har fokuserat på att undersöka mer specifik self-efficacy. En studie 
som delvis avsåg att undersöka relationen generell och specifik self-efficacy och Job 
Demand- Control model (Karasek & Theorell, 1990) mot effekterna på utbrändhet (Salanova, 
Peiró & Schaufeli, 2002). En av hypoteserna var att de med hög self-efficacy tillsammans 
med jobbkontroll hade ett bättre motstånd mot utbrändhet än de med låg self-efficacy. Det 
testades både med generell och specifik self-efficacy. Resultat visade att hypotesen var 
signifikant på den specifika self-efficacy men inte på den generella tron på sin förmåga. 
Jimmieson´s (2000) studie visar att kontroll i arbetet reducerar upplevelsen av arbetsrelaterad 
stress endast i kombination med hög arbetsrelaterad self-efficacy. Schaubroeck och Merritt 
(1997) studie visade att de med hög arbetsrelaterad self-efficacy och jobbkontroll hade 
mildare konsekvenser av stress vid hög arbetsbelastning. Grau, Salanova och Peiró (2001) 
undersökte relationen mellan både generell och specifik self-efficacy mot stress. Studien 
visade att self-efficacy hade en effekt på stress. Både generell och specifik tro på sin förmåga 
korrelerade med utbrändhet men den generella på emotionell utmattning mer och specifik 
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self-efficacy mer på utbrändhetsfaktorn cynism. Generellt visar de ovan nämnda studier att 
self-efficacy, generell som specifik, har en inverkan på stressrelaterade upplevelser. Värt att 
nämna i detta sammanhang är också att en undersökning visar att individer med en hög tilltro 
på sin förmåga tog i mindre grad till sig negativ feedback än de med lägre tilltro på sin 
förmåga. Och vice versa visade det sig att individer med lägre self-efficacy var mindre 
mottagliga för positiv feedback. En slutsats var här att typen av feedback mottogs i avspegling 
av individens upplevda self-efficacy (Nease, Mudgett & Quinones, 1999).  
 
 
Stress 
 
 Selye var den som lanserade begreppet stress, till en början som ett biologiskt begrepp med 
en kroppslig reaktion (Selye, 1978). Han var biolog och genomförde djurförsök och upptäckte 
reaktioner vid olika påverkan. Selye upptäckte att djuren följde ett mönster i reaktionerna, 
som bestod av tre faser; alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen, som kom att kallas 
The General Adaption Syndrome (GAS). I första fasen reagerar individen på ett hot eller 
påfrestning, som också benämns som stressorer (Kowalski & Westen, 2011). Näst efter, i 
motståndsfasen, bemöter individen påfrestningen och gör motstånd. Här kan påfrestningen 
upphöra beroende på vad det är för situation men det kan också övergå till den sista och tredje 
fasen, utmattningsfasen. Fysiska symtom som kan uppkomma under stress är kroppens sätt att 
signalera att vila behövs menar Selye (1978). Symptom hos individen som har visat sig ha 
samband med stress är bland annat huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, trötthet och magbesvär 
(Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger, & Spector, 2011), vilket stämmer överens med de 
symptom som Selye (1978) menar uppkommer i utmattningsfasen. Vanliga tecken på att en 
individ rör sig mot ett mer allvarligt stressrelaterat tillstånd inkluderar sämre prestation, 
kronisk trötthet, nedstämdhet, brist på arbetsmotivation, minnesstörningar, domningar, tryck 
över bröstet, återkommande infektioner och diffus muskelsmärta. Så småningom kan dessa 
symtom utvecklas till depression, posttraumatiska stresstillstånd och kroniskt 
trötthetssyndrom, och slutligen kronisk smärta förhållanden, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 
(Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012).  Däremot behöver 
inte stress alltid vara negativt, det kan vara bra för prestationen. Det beror också på hur 
individen bemöter situationen. Selye (1978) menar att stress vid exempelvis framgångsrikt 
och kreativt krävande arbete kan vara förmånligt medan arbete med inslag av misslyckande 
och förnedring är rent skadligt.  
      Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som en transaktionell process som sker 
mellan individ och miljö. Det handlar om en sorts psykologisk stress där individens egen 
förmåga och den situation den ställs inför är avgörande. Det är dels situationen och 
uppfattningen av att hantera den som ligger till grund för om stress uppkommer. Individen gör 
en bedömning av den specifika situation den är i och bedömer sin kapacitet till att klara av 
det. Stressen uppkommer om individen upplever att kraven blir för höga. Vidare menar 
Lazarus och Folkman (1984) att individen i den här processen går igenom två steg; primär 
bedömning och sekundär bedömning. Dessa bedömningar sker sällan medvetet. Primär 
bedömning är det första steget i bedömningen av stress och innebär att individen upplever 
situationen som stressande, positiv eller irrelevant. I det andra steget, den sekundära 
bedömningen, värderar individen de olika alternativen som hon eller han har och bestämmer 
utifrån det hur individen ska agera. I båda dessa bedömningar ingår en sorts emotionell 
förutsägelse hur individen kommer att reagera emotionellt och vilken inverkan det kommer att 
ha i den sekundära bedömningen. Skulle situationen upplevas som stressande för individen 
kommer det att innebära något av följande tre: (1) skada eller förlust av något värdefullt för 
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individen, (2) ett hot som kan ge skada eller förlust eller (3) någon utmaning som innebär 
något positivt i slutändan.  
    Karasek och Theorell (1990) har utvecklat Krav- och kontroll modellen som innebär en 
arbetslivsrelaterad syn på stress. Den innefattar de krav som finns i arbetet relaterat till den 
kontroll individen upplever sig ha. Råder det en obalans mellan krav och kontroll kan det leda 
till stress och ohälsa. Modellen kan delas in i två dimensioner, krav med låg eller hög nivå 
och kontroll med hög eller låg nivå. Nivån med höga krav och låg kontroll är den som är mest 
ogynnsam och kan ge upphov till ohälsa. En tredje dimension har lagts till; socialt stöd. Den 
dimensionen kan mildra om höga krav och låg kontroll finns, om det är en hög nivå av socialt 
stöd menar Karasek och Theorell (1990).  En vidareutvecklad modell är Job Demand-
Resources Model (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001) som innefattar, 
liknande krav-och kontroll modellen, två komponenter; krav och resurser. För höga krav kan 
leda till ohälsa hos medarbetare om inte tillräckliga resurser finns. Tillräckliga resurser kan 
istället leda till mer motivation och arbetstillfredsställelse (Schaufeli & Bakker, 2004).  
     
 
Oklara roller 
 
Stress i arbetslivet som handlar om arbetsroller på olika sätt brukar kallas för rollstress. Detta 
begrepp är rotat i antaganden att alla individer utför roller och en roll härstammar från 
förväntningar om beteende för en position i en social struktur (Rizzo, House & Lirtzman, 
1970). Förväntningarna kan definieras som beteendemässiga krav eller begränsningar som 
tillskrivs rollen, antingen av den personen som fyller den rollen eller av andra människor som 
associeras med rollen. När dessa förväntningar är motstridiga, oklara eller överbelastade kan 
personen i fråga uppleva rollstress (Jackson & Schuler, 1985; Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & 
Rosenthal, 1964). Örtqvist och Wincent (2006) fann i sin meta-analys att den övergripande 
uppfattningen är att rollstress är negativt för enskilda individer och detta hade brett stöd som 
omfattas av omkring 300 vetenskapliga tidskriftsartiklar. Enligt Örtqvist och Wincent (2006) 
består rollstress av tre aspekter: (1) rollkonflikt, som kan definieras som oförenlighet mellan 
olika förväntningar som ställs på en och samma roll; (2) oklara roller, som består av osäkerhet 
om vilka handlingar som kan uppfylla förväntningarna hos rollen; och (3) överbelastning, kan 
ses som i vilken utsträckning som tid och resurser visar sig vara otillräckliga för att uppfylla 
förväntningarna om åtaganden och förpliktelser att fullgöra rollen. Rollstress kan förekomma 
i vilken arbetsposition som helst, med eller utan organisationsförändringar (Schmidt, Roesler, 
Kusserow & Rau, 2012). Oklara roller kan vidare förklaras med en upplevd brist på 
information och förväntningar om ens arbetsroll, vilka möjligheter det finns till att avancera 
och vilka ansvarsområden man har (Katz & Kahn, 1966). Enligt Kahn et al. (1964) kan oklara 
roller hos medarbetare öka sannolikheten att de upplever stress, ångest och otillfredsställelse 
över sitt arbete. Vidare redogör författarna för tre faktorer som kan orsaka oklara roller. Den 
första är hur komplexa organisationer är, större organisationer kan bli svåra att få översikt 
över och förstå. Varje arbetsroll blir mer specialiserad och får på så sätt mindre inblick i vad 
andra roller gör. Den andra faktorn handlar om hur snabbt organisationer förändras, vilket 
skapar förvirring och det uppstår otydlighet när personal byts ut, nya arbetssätt införs och ny 
teknologi tillkommer. Den tredje faktorn är vilka strategier ledningen använder för att leda 
och styra organisationen. I detta sammanhang handlar det om vilka kommunikationskanaler 
som existerar mellan chefer, personal och avdelningar samt hur informationen strömmar 
genom organisationen. 

Enligt en meta-analys av Jackson och Schuler (1985) visade resultaten en negativ 
korrelation mellan feedback från andra och upplevd oklara roller, ju mer feedback desto lägre 
oklarhet krig roller. Jackson och Schuler (1985) menar att detta inte är förvånade eftersom att 
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det är genom feedback som roller blir inlärda. En senare studie av Elovainio och Kivimäki 
(2001) kom fram till liknande resultat, brist på feedback och brist på kontroll har samband 
med oklara roller. Kontroll i detta fall menas med en persons egna beslut om hur 
arbetsuppgiften ska utföras är acceptabelt och författarna menar att det kan ses som indirekt 
feedback.  
 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser  
 
Tidigare forskning har visat att positiv feedback kan tydliggöra roller och tydliga roller kan i 
sin tur reducera stress. Self-efficacy har också ett negativt samband på stress. Dessutom har 
ingen tidigare forskning funnits där dessa tre variabler ingår som påverkan på stress. Syftet 
med den aktuella studien var att undersöka hur positiv feedback, rollklarhet och self-efficacy 
har för samband med medarbetares stress. Det avsågs också att studera kombinationen av 
positiv feedback och self-efficacy effekt på stress samt vilken av variablerna som var mest 
avgörande för graden av stress hos medarbetarna. Studien hade följande hypoteser:  
 
Hypotes 1: Ju mer positiv feedback desto mindre stress 
 
Hypotes 2: Ju högre self-efficacy desto mindre stress 
 
Hypotes 3: Ju tydligare roller desto mindre stress 
 
Hypotes 4: Anställda som upplever hög positiv feedback och hög self-efficacy har låg stress. 
 
Frågeställning 5: Vilken av variablerna positiv feedback, self-efficacy och rollklarhet har 
störst inverkan på stress? 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagare var 91 medarbetare i kommunal verksamhet i Stockholm.  Deltagarna valdes utifrån 
ett tillgänglighetsurval och utifrån att de arbetar inom kommunal verksamhet samt i nära 
kontakt med andra människor. Det delades totalt ut 250 enkäter. Av dessa delades 70 enkäter 
ut till sex förskolor varav 38 deltagare svarade därav 2 män och 36 kvinnor. Två enkäter från 
förskolorna uteslöts då deltagarna inte hade besvarat ett stort antal centrala frågor. Det delades 
ut 180 enkäter till en kommunal förvaltning, varav 57 svarade, där 50 var kvinnor, 5 män, 1 
annat alternativ och 1 person har inte uppgett kön. Den totala svarsfrekvensen blev 37,2%. 
Åldersfördelningen varierade från lägst 21 år och högst 66 år (M= 43,3 SD = 13,2). Det var 
36 personer (39,6%) som uppgav att de har barn. Arbetsmängd per vecka varierade som lägst 
med 8 timmar och som högst 75 timmar (M= 39,5, SD= 7,5). ). Det var 75,8 procent av 
deltagarna som hade högst högskole- eller universitetsutbildning, 11 procent hade 
eftergymnasial utbildning, 11 procent gymnasieutbildning och 2,2 procent utbildning från 
grundskola.  
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Material 
 
Det utformades en enkät med totalt 33 frågor/påståenden där deltagarna själva fick skatta sin 
arbetssituation. Enkäten bestod av fem delområden som bestod av: demografisk data, stress, 
positiv feedback, self-efficacy och rolltydlighet. Första sidan av enkäten bestod av ett 
missivbrev där syfte med studien samt de gällande etiska forskningsprinciperna presenterades.  
 
Demografisk data. Den demografiska datan bestod av kön (0=man, 1=kvinna), ålder, 
utbildning, arbetsmängd, anställningstid, antal anställda i arbetslaget och förekommande 
kontakt med nuvarande chefen. 
 
Positiv feedback. Graden av positiv feedback mättes med en egenkonstruerad skala bestående 
av sex påståenden, varav en var spegelvänd. Det fokuserades på positiv feedback från chef 
och mellan kollegor. Alphavärdet mättes till .83 Exempel på påståenden är “Min närmaste 
chef visar uppskattning när jag har gjort en bra arbetsinsats” och “I min arbetsgrupp brukar vi 
ge varandra beröm”. Svarsalternativen gick från en femgradigskala från 1 (Nej, stämmer inte 
alls) till 5 (Ja, stämmer precis). 

Self-efficacy. Påståenden som mätte self-efficacy baserades på mätinstrumentet Psycones 
(Rigotti, Schyns & Mohr 2008), som mäter arbetsrelaterad self-efficacy. Det valdes ut sex 
passande påståenden med exempel som ”Jag kan behålla lugnet när jag möter svårigheter i 
mitt arbete eftersom jag litar på min egen förmåga” och ”Vad som än händer i arbetet så har 
jag oftast förmåga att hantera det”. Svarsalternativen gick från en femgradigskala från 1 (Nej, 
stämmer inte alls) till 5 (Ja, stämmer precis). Det uppvisade en reliabilitet på .79.  
 
Stress. I undersökningen fick deltagarna skatta sin allmänna upplevelse av stress de senaste 
fyra veckorna med fem passande påståenden utvalda från mätinstrumentet COPSOQ II 
(Pejtersen, Søndergård Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). Upplevelsen av stress mättes med 
ett alphavärde på .90. Exempel på påståenden är ”Jag har ofta sovit dåligt eller oroligt” och 
”Jag har ofta svårt att koppla av” och besvarades utifrån en femgradigskala från 1 (aldrig) till 
5 (alltid).  
 
Rolltydlighet. För att mäta tydlighet kring arbetsroller användes fem passande påståenden från 
mätinstrumentet QPS Nordic (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, 
Knardahl, Orhede, 2000). Alphavärdet mättes till .61. Exempel på dessa var: ”Det finns klart 
definierande mål för mitt arbete” och ”Jag vet precis vad som krävs av mig i mitt arbete”. Två 
av påståendena var spegelvända. Svarsalternativen gick från en femgradigskala från 1 (Nej, 
stämmer inte alls) till 5 (Ja, stämmer precis).  

 
Procedur 
 
Olika personalansvariga kontaktades via e-post med en förfrågan om att delta i 
undersökningen. Kontaktuppgifter till dessa hämtades från Stockholms stads hemsida. Varje 
personalansvarig fick en kortfattad redogörelse om undersökningens syfte och tidsomfång. 
Därefter lämnades enkäterna till personalansvariga vid de verksamheter som tackat ja till att 
medverka i undersökningen. De personalansvariga lämnade i sin tur dem vidare till sina 
medarbetare. Med enkäten fanns ett försättsblad med information om undersökningens syfte 
och enligt de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) informerades deltagarna att deras 
medverkan var frivilligt, och att de när som helst kunde välja att avbryta. Dessutom att de var 
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anonyma och att resultaten skulle komma att presenteras som gruppvärden. Deltagarna fick 
därtill kontaktuppgifter till undersökningsledarna och handledaren för frågor kring studien. På 
förskolorna delade personalansvarige ut enkäterna till varje förskola ut med ett bifogat kuvert 
märkt ”besvarade enkäter” som deltagarna blev tillsagda att lägga sina ifyllda enkäter i. Efter 
att enkäterna besvarats på förskolorna hämtade författarna dem hos personalansvarig i de 
förslutna kuverten. Det skickades inte ut några påminnelser. På den kommunala förvaltningen 
delades enkäterna ut med internposten och deltagarna fick instruktioner om att lämna enkäten 
i den utgående posten. Efter respons från ett antal deltagare på förvaltningen om att de inte 
upplevde full anonymitet skickades ett mail ut till alla på förvaltningen att de kunde välja att 
posta enkäten till en av författarna. Det skickades ut två påminnelser via e-post och datumet 
för inlämningen förlängdes en vecka. Någon kompensation utgick inte. 
 

 
Resultat 

 
I denna studie ingick fyra huvudvariabler: positiv feedback, self-efficacy, rollklarhet och 
stress. De finns presenterade i Tabell 1 nedan. I studien ingick också fem kontrollvariabler: 
kön, ålder, utbildning, arbetsmängd per vecka och antal barn och resultat finns beskrivet i 
metodavsnittet deltagare. Pearsons korrelationer användes för att för att studera samband 
mellan variablerna och för att se vilken variabel som bäst predicerar stress användes 
hierarkisk regressionsanalys. Tvåvägs ANOVA användes för att besvara hypotes 4; 
medarbetare som upplever hög positiv feedback samt har hög self-efficacy upplever låg 
stress. 
 
Studiens första tre hypoteser; Ju mer positiv feedback desto mindre stress, Ju högre self-
efficacy desto mindre stress och Ju tydligare roller desto mindre stress undersöktes med 
Pearsons korrelation och visade ett negativt samband på alla tre variabler, se Tabell 2. Det 
innebär att ju högre nivå på variablerna desto lägre nivå på stress. Detta resultat visar att 
samtliga tre hypoteser stämmer. Kontrollvariablerna som valdes att ta med i analysen var det 
ingen av dessa som hade signifikant samband med stress. Ålder hade signifikant positiv 
samband med rollklarhet och self-efficacy, vilket innebär att högre ålder har samband med 
tydliga roller och hög self-efficacy. Variabeln antal barn korrelerade negativ med 
arbetsmängd per vecka, ju fler barn medarbetarna har desto färre timmar arbetar de per vecka. 
Arbetsmängd per vecka visade låg positivt samband med utbildning och self-efficacy. 
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Tabell 1. Pearsonkorrelationer mellan studiens variabler, medelvärden, standardavvikelser  
Variabler  1  2   3   4  5   6   7  8  M  SD α 
1. Stress         2,60     .88      .90  
2. Rollklarhet -.454**                             3,53     .55      .61 
3. Self-efficacy -.473** .425**                             4,05     .51      .79 
4. Positiv feedback -.396** .360**  .341**                            3,56     .71      .83 
5. Kön a -.180  .040  -.185  -.167  
6. Ålder -.175  .317**  .309**  .009  -.220* 
7. Antal barn .094  -.085  -.081  -.129  .078  -.181   
8. Arbetsmängd/v -.081  -.057  .209*  -.025  -.007  .108  -.281**  
9. Utbildning -.051  -.089  -.124  .097  .128   .129  -.149  .208*  
Not. *p<.05. **p<.001 
a 0=man, 1=kvinna 
Skala 1-5 där 1=Nej, stämmer inte alls och 5=Ja, stämmer precis 
 

 
 
Till hypotes 4 användes en tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar. Resultaten visade att 
huvudeffekterna self-efficacy F1,84= 9,007, p<.005, np

2=0.097 och positiv feedback F1,84= 
5,469, p<.005, np

2=0.061 var signifikanta. Resultatet av mätningen låg (M=2,87, SD=0.91) 
samt hög (M=2,22, SD=0.66) self-efficacy och låg (M=2,86, SD=0.95) samt hög (M=2,30, 
SD=0.66) positiv feedback visar att de som har hög self-efficacy upplever låg stress och de 
som får mycket positiv feedback upplever låg stress. Däremot var interaktionen inte 
signifikant, resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan gruppen med hög self-efficacy 
och hög positiv feedback med gruppen som upplevde låg self-efficacy och låg positiv 
feedback.  
 
 
För att undersöka vilken av variablerna positiv feedback, self-efficacy och rolltydlighet som 
har störst inverkan på stress användes hierarkisk regressionsanalys. Resultatet redovisas i 
Tabell 2. I Steg 1 visar det på icke signifikanta resultat. Därefter i Steg 2 har rolltydlighet ett 
signifikant samband med stress. När self-efficacy läggs till i Steg 3 så minskar sambandet 
med rolltydlighet och self-efficacy har ett starkare samband till låg stress. Slutligen i Steg 4 
när positiv feedback läggs till visar resultat att self-efficacy är den variabel som har starkast 
effekt på stress. Rolltydlighet som samband minskar ytterligare i Steg 4. Sambandet med 
positiv feedback i Steg 4 är inte signifikant på p < .05 men det finns tendenser till att det kan 
ha samband med medarbetarnas stress. Resultat visar att positiv feedback inte har någon 
ytterligare betydelse på stress för medarbetare med hög self-efficacy och tydliga roller.  
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Tabell 2. Hierarkisk regressionsanalys med stress som beroende variabel 
 Steg 1   Steg 2     Steg 3          Steg 4 
Variabel  βa        β         β         β   

Steg 1: Kontrollvariabler 
Könb -.028     .052    -.012          -.036  
Ålder -.165    .009      .062      .015      
  
Antal barn  .052    .015      .032      .011        
Arbetsmängd -.047        -.087      .007          -.015        
Utbildning -.009        -.081     -.129          -.088       
Steg 2: 
Roll       -.471**     -.323*          -.263*    
  
Steg 3:        
Self-efficacy      -.371**                   -.315*
  
Steg 4: 
Positiv feedback              -.187        
          
   Modell F              .637                   3.887*    5.325**    5.165** 
   Adj. R2  -.022                     .168           .260      .279
   ΔR2        .038                     .188**          .095**      .026
    
Not. N= 91. df (steg 1) = 5, 81; df (steg 2) = 6, 80; df (steg 3) = 7, 79; df (steg 4) = 8, 78.  
*p<.05. **p<.001.  
a β anger standardiserade regressionskoefficienter.  
b  0=man, 1=kvinna 

 
 

Diskussion 
 

Studien visar att alla huvudvariabler har ett negativt samband med låg stress samt med 
varandra, vilket innebär att medarbetare som har höga värden på dessa variabler har låga 
värden på stress. De tre första hypoteserna bekräftades.   
 Self-efficacy är variabeln som korrelerar starkast med medarbetarnas stress. De med hög 
self-efficacy har lägre nivå på stress än de med låg self-efficacy. Detta resultat liknar de 
tidigare studier som undersökt relationen mellan self-efficacy och stress (Grau, Salanova, & 
Peiró, 2001; Jex, & Bliese, 1999; Rennesund, & Saksvik, 2010; Schaubroeck, & Merritt, 
1997).  Self-efficacy har ett ganska starkt samband med rollklarhet, men det går inte att uttala 
sig om sambandets riktning, orsak och verkan, eftersom detta är en tvärsnittsstudie. Om det 
finns tydliga roller kan tron på sin förmåga bli starkare. Det kan också vara det omvända, att 
self-efficacy hjälper till att hantera otydliga roller. Resultatet visar att de medarbetare som 
upplever sig få positiv feedback har låg stress. Detta kan förklaras med att de som upplever 
höga nivåer av positiv feedback upplever också tydliga roller. Tidigare forskning har visat att 
positiv feedback kan tydliggöra roller (Jackson & Schuler, 1985; Pousette, et al., 2010) och 
otydlighet kring arbetsroller kan leda till stress (Nixon, et al., 2011). Det bör påpekas att 
resultaten visar att ju äldre medarbetarna är desto tydligare upplevde de sina arbetsroller och 
har högre self-efficacy. Detta kan förklaras med att desto längre individer har arbetat desto 
mer inarbetad arbetsroll och förmodligen en högre tro på sin förmåga.  
 Den fjärde hypotesen undersökte kombinationen av positiv feedback och self-efficacy och 
dess samband på stress. Utförd variansanalys påvisar som väntat att gruppen med hög self-
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efficacy och hög positiv feedback upplever låg stress och gruppen med låg self-efficacy och 
låg positiv feedback upplever hög stress. Vilket ger stöd för tidigare studier. Stetz, Stetz och 
Bliese (2006) kom i sin studie fram till att socialt stöd i kombination med hög self-efficacy 
hade en reducerande effekt på stress och Nease, Mudgett & Quinones (1999) drog en slutsats 
att de med hög self-efficacy var mer mottagliga för positiv feedback och vise versa. Intressant 
här är att jämföra dessa två studier med denna studies resultat att de med hög self-efficacy och 
höga nivåer positiv feedback hade lägre nivåer av stress och att dessa variabler hade en 
korrelation på stress. Resultaten från den aktuella studien visade ingen signifikant skillnad 
mellan gruppen med hög self-efficacy och hög positiv feedback med gruppen som upplevde 
låg self-efficacy och låg positiv feedback. 
 Studiens frågeställning undersökte vilken av variablerna positiv feedback, self-efficacy och 
rollklarhet som har starkast samband med stress. Resultaten visar att self-efficacy är den 
variabeln som har starkast samband med stress och rollklarhet var den variabel som har näst 
starkast samband. Kahn et. al. (1964) menar att oklara roller kan öka sannolikheten att 
medarbetare upplever stress. Att inte veta vad som skall utföras eller veta vad som förväntas 
av en är en rimlig förklaring till att uppleva detta. I den aktuella studien är situationen 
omvänd, de medarbetare som upplever tydliga roller upplever låg stress och överensstämmer 
med den tidigare forskningen inom ämnet. Variabeln positiv feedback visar endast en liten 
förklarad variation som inte var signifikant. Dock kan det finnas indikationer på förklarad 
varians då det var signifikant till 90 %. Positiv feedback skulle kanske ha haft ett starkare 
samband med stress vid ett större urval. Innan studien påbörjades antogs det att positiv 
feedback skulle förklara en större varians än vad den gjorde då positiv feedback kan ses som 
uppmuntran och uppmuntran kan i sin tur ses som en form av socialt stöd. Positiv feedback 
kan vara viktigt då en källa till self-efficacy är när andra uttrycker att individen har förmågan 
att bemästra en situation (Bandura, 1997). Pearson korrelation visade trots allt ett mellanstarkt 
samband mellan positiv feedback och stress.  
 Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att ha en hög tro på sin förmåga inför en situation 
är av värde för att hantera stress som uppkommer. Omvänt skulle det också kunna vara så att 
stress har effekt på ens self-efficacy då den påverkas av psykiskt eller fysiskt krävande 
situationer (Bandura, 1997). Det är viktigt med hög self-efficacy i den bemärkelsen att vara 
mottaglig för att få positiv feedback på arbetet och det i sin tur har samband med hanteringen 
av stress. För att få mindre stressade medarbetare är det viktigt att ha tydliga arbetsroller och 
för att det ska kunna ske krävs klara förväntningar och information om rollen. I 
samstämmighet med Pavett (1983) är det enkelt och inte särskilt kostsamt att ge sin kollega 
eller medarbetare uppmuntrande ord om dennes arbetsprestation och kan öka individens self-
efficacy. Mer positiv feedback från chefer och kollegor skulle också kunna förbättra 
medarbetarnas prestationer och öka deras motivation (Kluger & DeNisi, 1996; Pavett, 1983). 
Mindre stress skulle leda till högre välbefinnande och förbättrad hälsa hos individer, vilket i 
sin tur skulle generera lägre kostnader för organisationer och samhället i stort.  
 
 
Styrkor och svagheter 
 
Denna studies främsta styrka är att det användes välkända mätinstrument till alla variabler 
bortsett från positiv feedback. De var alla på svenska och behövde således inte översättas från 
ett annat språk. Alphavärdet på tre av fyra mätinstrument visar höga värden inklusive den 
skalan som skapades till just denna studie. Mätinstrumentet för att mäta rollklarhet har det 
lägsta alphavärdet.  
 Studiens främsta svaghet är lågt deltagande. Om fler deltagare hade medverkat i studien 
kunde detta ha möjliggjort ett mer representativt urval och resultatet kunde haft högre 
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generaliserbarhet. Bortfallet i studien kan förmodligen ha flera förklarningar. Det kan handla 
om att en del individer inte besvarade enkäten på grund av tidsbrist eller att de känner sig 
stressade. Detta kan ha medfört ett snedvridet resultat om de i bortfallet upplever hög stress 
och de väljer att inte besvara enkäten på grund av stress. En annan förklaring till att tillfrågade 
inte har besvarat enkäten kan bero på att medarbetare är trötta på att besvara liknande enkäter, 
då Stockholm stad skickar ut medarbetarenkäter varje år till sina medarbetare. Under perioden 
när insamlingen skedde på förvaltningen fick undersökningsledarna respons från en del 
medarbetare att informationen gällande var de skulle lämna enkäterna var otydlig och vissa 
upplevde inte full anonymitet eftersom enkäterna skulle lämnas tillbaka i deras internpost. Det 
kan ha uppstått tankar om att enkäten kommer i obehöriga händer och att någon annan person 
kan se vad de har svarat. Detta är troligtvis en anledning till att vissa av de tillfrågande på 
förvaltningen inte valde att delta. På förskolorna lämnade deltagarna enkäterna i kuvert som 
sedan hämtades av personalansvarig och detta kan ha medfört att de tillfrågade upplevde att 
personalansvarig eller någon annan kan ta del av deras besvarade enkäter. Ett bättre sätt att 
samla in enkäterna hade varit att deltagarna hade kunnat lämna enkäterna i en försluten låda 
på både förvaltningen och förskolorna eller att undersökningsledarna varit på plats och delat 
ut enkäterna. Om undersökningsledarna hade befunnit sig på plats när enkäterna besvarades 
kunde frågor besvarats omedelbart. Vissa av de tillfrågade kan även valt att inte delta i studien 
på grund av att de inte fann studien intressant och ville på så sätt inte engagera sig. Om det 
hade erbjudits någon form av ersättning i studien kunde detta ha medfört högre svarsfrekvens. 
Undersökningsledarna hade kunnat informera om deltagarna vill ta del av resultatet. Den 
informationen fick endast de personalansvariga när de tillfrågades om att delta i studien. En 
svaghet utifrån ett forskningsetiskt perspektiv är att formuleringen ”Tack för att du ställer 
upp” som finns i missivbrevet kan ses som mild påtryckning och detta kan påverka 
deltagarnas benägenhet att delta.  
 En annan svaghet med studien är att resultatet kan ha påverkats av ojämn könsfördelning, 
då det endast var sju män med i undersökningen. Syftet med studien var inte att undersöka 
könsskillnader, men för att få en större generaliserbarhet hade det krävts jämnare 
könsfördelning.  

 
Framtida forskning 
 
För framtida forskning skulle det kunna vara fördelaktigt att ha fler deltagare och en jämnare 
könsfördelning för den här typen av studie samt att jämföra stressnivån mellan könen. Det 
skulle annars vara intressant att jämföra kommunala verksamheter med privata och 
vinstdrivande verksamheter för att se om det förekommer mer positiv feedback i de mer 
vinstdrivande verksamheterna med tanke på sambandet mellan positiv feedback och stress. En 
annan vinkel skulle kunna vara att jämföra med verksamheter som arbetar i en aktiv feedback-
kultur och se samband till stress och self-efficacy eller sambandet mellan negativ feedback 
och stress. Vidare skulle det vara intressant att se en undersökning på sambandet mellan 
rollklarhet och self-efficacy med tanke på det resultat som visades i denna studie. Self-
efficacy hade i den aktuella studien och många andra tidigare undersökningar ett starkt 
samband till stress. Skulle det behöva läggas fokus på vikten av self-efficacy i 
förbättringsarbete i medarbetarfrågor? Det är en aspekt som skulle vara intressant att se 
resultat på.  
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