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Generationsskillnad i arbetsrelaterade social self-efficacy 

Nathalie Runius Båverud 
 
 

Samhällets utveckling tillsammans med teknikens framfart har lett till 
tydliga skillnader mellan generation X, Y och Z. Studiens syfte var att 
undersöka om det fanns skillnader i hur generationerna skattade sin 
social self-efficacy (SSE), sin tilltro till sin sociala förmåga. Studien 
genomfördes med en enkätstudie, målgruppen togs fram med ett 
snöbollsurval som resulterade i 124 respondenter, varav 82 var kvinnor. 
För att besvara frågeställningarna om skillnader mellan generationer 
och kön i SSE användes flervägs ANOVA och för att undersöka 
sambandet mellan ålder och graden av SSE användes 
produktmomentkorrelationskoefficient. Resultatet visade på en 
signifikant skillnad mellan kön, där kvinnor hade en tendens att skatta 
högre i informationskällan och andras erfarenheter. Slutsatsen var att 
kvinnor i högre grad använder sig av sin omgivnings erfarenheter och 
lärdomar. I denna studie går det inte dra någon slutsats om 
generationstillhörigheten påverkar ens tro på sin sociala förmåga. 
Framtida studier om SSE bör fortsätta fokusera på målgruppen vuxna 
för att fylla kunskapsluckor.  
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Inledning 
 
En generation kännetecknas av dess gemensamma historiska, sociala och ekonomiska 
händelser som de upplevde i tidig vuxenålder (16–24 år), som format dem till gemensamma 
världsåskådningar, värderingar och erfarenheter. Dessa beteenden och värderingar har visat sig 
vara stabila över tid och är avgörande för generationers val av inriktning i livet, värderingar och 
handlande (Gursoy, Maier, & Chi, 2008).  Parment (2017) betonade dock vikten av att zooma 
ut och studera generationer utifrån samhällsutveckling, politiska vindar, familjemönster och 
relationer till föräldrar, samt hur företag och organisationer uttryckt sig för att få en gedigen 
bild över olika generationers karaktäristiska drag. Självklart finns det faktorer som kan skilja 
sig från individ till individ beroende på boplats, socioekonomisk status och andra individuella 
faktorer. Följande ges en beskrivning av studiens tre aktuella generationer som omfattar 
personer födda 1965–2010 
 
Generation X  
 
Generation X är födda mellan 1965–1980 (Bencsik, Horváth-Csikós, & Juhász, 2016). De har 
vuxit upp i en osäker tid där konkurrensen från omvärlden ledde till rationaliseringar, 
nedskärningar och som ledde till att många fick se sina föräldrar bli uppsagda och lämna sina 
arbeten (Kapoor & Solomon, 2010). Det har format dem till att bli självständiga och resulterat 
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i en minskad lojalitet till arbetsgivare och företag. Till skillnad mot deras föräldrar hyser de 
enligt Hart (2006) ingen större respekt för och är kritiska till auktoritära organisationer. 
Generation X kallas för generationernas ”mellanbarn”, uppväxta i skuggan av sina arbetande 
föräldrar. En självständig uppväxt utan större omsorg, utvecklades en självständighet som kom 
att prägla hela generation X (Kapoor &Solomon, 2010). Gursoy et al. (2008) säger att 
självständigheten framträder på arbetsplatser i form av att generationen med fördel arbetar 
själva än i grupp. De resonerade vidare kring att generationens självständighet kan ses som att 
generationen till viss del är socialt inkompetenta. Generation X kännetecknas även för att vilja 
ha kontroll i sin tillvaro, det ska finnas en tydlig uppdelning mellan fritid och arbete. 
Prioriteringen ligger inte i ens arbetet utan att ha ett välfungerande schema och en balans i 
vardagen. De är otåliga och vill att prestationer ska ske i till följd av resultat. Främst för att få 
en direkt återkoppling men också för att känna en ständig utveckling. Det som driver denna 
generation är ekonomiska eller karriärsrelaterade belöningar som befordran eller 
löneförhöjning och direkta erkännanden. Man ser på sitt arbete som en möjlighet till nya 
karriärmöjligheter samtidigt som man har en förväntan om professionell utveckling och 
utbildning. 
 
Generation Y  
 
Generation Y är födda mellan 1980–1995 (Bencsik et al., 2016). Eisner (2005) fann att de 
egenskaper som generation Y förväntar sig av sina chefer var egenskaper som var utmärkande 
egenskaper hos Babyboom generationen. Den äldre generationen Baby Boomers utmärkte sig 
som en lojal arbetare med hög arbetsmoral där arbetet ibland gick före ens fritid (Moore, 
Grunberg, Krause, 2015). I generation Y är lojaliteten till arbetsgivaren inte en självklarhet utan 
arbetsgivaren är utbytbar och man ifrågasätter auktoriteter mycket mer än tidigare generationer 
(Parment, 2017). Man värdesätter personlig utveckling på sin arbetsplats och förväntar sig ha 
en långsiktig balans mellan arbetsliv och ens privatliv likt generation X (Winter & Jackson, 
2015). Tillit är något som ska förtjänas och grundas i ärlighet (Lindgren, Fürth, Kempe, &  
Krafft, 2005). Generation Y vill skapa möjligheter på sin arbetsplats och pengar är inte längre 
det viktigaste för arbetaren utan det är att de har roligt på arbetsplatsen, kunna utföra sitt arbete 
effektivt och ha en snabb kommunikation där man ser byråkratiska processer som onödiga. Man 
eftersträvar att hamna i en position där man kan kombinera arbete och sina intressen. Trots 
eftersträvan om balans och självförverkligande arbetsplatser, upplever generation Y sig mer 
stressade på sina arbetsplatser än tidigare generationer. Denna generation är mer miljömedvetna 
än tidigare generationer och ser mycket allvarligare på de miljöhoten som är kända idag. De är 
mer insatta i politik och har en mer positiv syn på integration än tidigare generationer 
(McCrindle & Wolfinger, 2009). Bencsik et al. (2016) framhåller att generation Y motiveras 
av att få vara drivna, målinriktade och att de alltid vill nå framgång. Vidare beskrivs 
generationen som att de har sitt arbete prioriterat medan familjefrågor kommer i andrahand. De 
är uppvuxna med den utvecklande tekniken och internet från tidig ålder, de är mer optimistiska 
än tidigare generationer och har en hög tro på sig själva. De vill ha snabb feedback och 
bekräftelse på sina prestationer i arbetet från sina överordnade (Lindgren et al., 2005).  
 
Generation Z 
 
Ungdomsbarometern (2019) beskrev Generation Z, födda 1995–2010, som en generation 
uppvuxna i en digital värld med tillgång till hela världen i sin hand. De har vuxit upp med att 
ofta få välja mellan olika saker och det har påverkat deras utveckling och identitet. Med alla 
val och möjligheter till att kunna påverka sin framtid kommer även ett ansvar. Ett ansvar många 
enligt generation Z själva anser vara för stort för dem själva. 
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     Elmore (2014) sammanfattade generation Z som den första riktiga globala generationen. De 
har tekniken i blodet och har fått växa upp under en komplex och utmanande miljö som har 
kommit att påverka deras syn på omvärlden. Det är en ambitiös professionell generation med 
mycket höga tekniska och språkliga kunskaper än tidigare generationer (Bencsik et al., 2016). 
Generation Z är ständigt online, under deras uppväxt processar de så mycket information att 
deras hjärnor har utvecklats annorlunda (Hulyk, 2015). En annan baksida av den ständiga 
uppkopplingen är att andra former av att umgås än online är svårare för dem (Bencsik et al., 
2016). Generation Z har och kommer visa upp en större förmåga att hantera flera uppgifter 
samtidigt än tidigare generationer (Iorgulescu, 2016). Forskning har visat på att den här 
generationen har ett stort självförtroende är orädda och tar gärna ledningen (Bencsik et al., 
2016). Även om generation Z är smartare än tidigare generationer finns det en baksida med 
problematik som kronisk sömnbrist, minnessvårigheter och känslomässig underutveckling 
(Csobanka, 2016) vilket visar sig som i att de helst undviker press och oro från deras 
överordnande (Klein, 2018). På arbetsmarknaden behöver generation Z konstant feedback och 
kommunikation med sina överordnande för att känna trygghet, trivsel och vilja att vara kvar på 
arbetsplatsen (Iorgulescu, 2016). Den här generationen kommer välja sin karriär utifrån sina 
egna intressen och inte på grund av någon annan åsikt eller påtryckning. Det är en otålig 
generation som är mer rörlig än tidigare generation och de söker ständigt efter nya utmaningar 
och idéer. De är helt orädda inför förändringar och söker mestadels efter sina svar och lösningar 
på internet (Tari, 2011). 
     Till skillnad från generation Y har den här generationen inte behövt kämpa sig till saker 
(Bencsik et al., 2016). Generation Z är uppväxta med en föräldrar-generation som gjort sitt 
yttersta för att underlätta och ta bort hinder och obehag i sina barns uppväxt. Detta har lett till 
att de kommer ut till vuxenlivet utan att vara utrustade med att kunna hantera sina vardagliga 
utmaningar och konflikter. I en stor studie gjort av Ungdomsbarometern (2019) visade det sig 
att de själva hade en stor stress och press i förväntningar på sig själva kopplat till skola och 
arbete, utseende och att man ska utveckla ett sådant lyckligt liv som möjligt.  
      Står vi idag inför en av arbetsmarknadens största utmaningar, när landets yngsta arbetande 
generation Z gör intåg på arbetsmarknaden? Har deras uppväxt påverkat dem så att behoven 
och förväntningarna skiljer sig markant från tidigare generationer? Under tio år har författaren 
arbetat med beteenden och kommunikation. Författaren tillhör själv generation Y men har 
arbetat med personer från alla generationer som befunnit sig på arbetsmarknaden. Även om 
många av personerna har befunnit sig i en sårbar situation har det funnits osagda regler och 
förhållningssätt som båda parter visat. Det har handlat om ansvarstagande, självständighet och 
initiativtagande till sin fortsatta utveckling. När författaren började arbeta med de yngsta på 
arbetsmarknaden och i idrottsvärlden, uppstod tydliga skillnader i förväntningar på författarens 
profession, kommunikation, självständighet och initiativtagande mellan de yngsta och de äldsta 
generationerna. Detta innebar inte en ”sämre” generation med sämre resultat, utan med andra 
tydliga behov och med andra krav. Som resultera i att författarens ledarskap behövdes anpassas 
och tänkas igenom, för att kunna bemöta den nya målgruppen på ett optimalt sätt.  Med den här 
studien vill författaren få en inblick i om olika generationerna skiljer sig åt i sin tro på egna 
förmåga. Författarens förhoppning är att studien ska leda fram till verktyg för chefer och ledare, 
för att kunna stärka och utveckla sina medarbetare. 
 

 Bakgrund och utveckling till arbetsmarknadens attityder 
 
Förutom de särskilda karaktärsdragen varje generation urskiljer sig i, finns de tydliga 
arbetsvärderingar och motivationsfaktorer (Burke, Cooper, & Antoniou, 2015). 
      När de som är födda 1940–1960 kom ut på arbetsmarknaden, var det en tid som mestadels 
bestod av hierarkiska organisationer med auktoritära ledare (Steele Filippin, 2017). Med en 
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barsk ledarstil och äldre chefer, var attityden till de yngre ”var glad för att du har ett jobb”, där 
man som arbetstagare anpassade sig till chefens åsikter. Man arbetade mycket och efter 
inställningen ”att man ska göra rätt för sig” (Parment, 2017). I takt med varje ny generation har 
förhållandet gått från att ha få rättigheter och många skyldigheter, till ett följsamt samhälle med 
många rättigheter och färre skyldigheter (Parment, 2017). Vårt samhälle har blivit ett 
servicesamhälle där vi med inställningen ”kunden har alltid rätt” ställs inför oändliga 
valmöjligheter både för oss vuxna till barnen på förskolan. Det nya följsamma samhället har 
gjort oss till bortskämda kunder, konsumenter och medborgare. Uttrycket ”man ska göra rätt 
för sig” har bytts ut till ”what’s in it for me?”.  
   Vi står idag med fyra olika generationer på arbetsmarknaden (Twenge, Campbell, Hoffman, 
& Lance, 2010). År 2030 kommer 25% av Sveriges befolkning vara över 65 år jämförelse med 
dagens 17% (Regeringen, 2005) och marknaden kommer domineras av de yngsta 
generationerna (Twenge et al., 2010). Detta kommer ställa högre krav på chefer och ledare att 
kommunicera, motivera, skapa arbetsglädje och arbetstillfredsställelse till en arbetsgrupp med 
vitt skilda behov, mål och kommunikationsmönster (Iorgulescu, 2016; Parment, 2017).  
 
 

Individens tro på sin egen förmåga 
 
    Self-efficacy. Är ett väl utforskat begrepp som introducerades av Albert Bandura. Som 
definierade self-efficacy som: “ beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses 
of action required to produce given attainments” (Bandura, 1997, s.3). Det vill säga individens 
tro på sin egen förmåga att utföra en handling som krävs för att hantera den situation eller 
uppgift man står inför. Enligt Bandura är self-efficacy en viktig grundsten i människors 
agerande. Han säger att om inte individen tror att den klarar att nå uppgiften eller situationens 
syfte, medför det att individen inte har något incitament för att agera mot något syfte. Oavsett 
om individens bedömning är korrekt, är det direkt avgörande faktorer för människors beteenden 
och dess miljö de befinner sig i. Bedömningen av ens egen skattning avgör om individen 
undviker situationer de bedömt överskrider deras egen förmåga eller deltar i situationer de 
bedömde ha förmåga att genomföra. Hög grad av self-efficacy har man sett lett till ett bra humör 
och välmående hos individer (Nair & Dovina, 2015). Graden av ens self-efficacy påverkas 
enligt Bandura (1997) av fyra olika informationskällorna. Tidigare erfarenheter som ökar 
genom lyckade erfarenheter. Andras erfarenheter ökar när du ser någon annan som du 
identifierar dig med klarar samma uppgift som du ska ställas inför. Social övertygelse, när du 
blir övertygad, peppad av någon annan att du kan klara en viss uppgift, ökar din self-efficacy. 
Self-efficacy påverkas av fysiologiska faktorer som stress och ohälsa. Alla dessa fyra källor 
påverkar hur en individ bedömer sin förmåga av att klara av en uppgift de ställs inför. Individen 
kan inneha kompetensen eller förmågan men det avgörande är om individen själv tror på sin 
förmåga eller inte. Self-efficacy är inte något som är konstant eller ska ses som en egenskap. 
Det är situationsbaserat och är olika utifrån vilken situation individen befinner sig i, på fritiden 
i sitt idrottslag eller på arbetsplatsen (Betz, 2000). Det domänspecifika self-efficacy mäter 
individens tilltro till sin förmåga för ett visst område som exempelvis emotionell, 
arbetsrelaterad eller social self-efficacy (Bandura, 1997).  Denna studie fokuserade på social 
self-efficacy.  Goda kvalitativa relationer på arbetsplatsen har visat sig ha en stor påverkan av 
anställdas upplevelse av sitt arbete. Smith och Betz (2000) visade att det är relevant att utforska 
den sociala self-efficacy utifrån hur dagens arbetsplats innehåller många uppgifter som ställer 
krav på individens sociala förmågor. Att arbeta och samspela mot olika arbetsgrupper, kunder 
och uppdragsgivare, hantera konflikter, söka eller kunna erbjuda sin hjälp. Följande kommer 
en beskrivning av studiens fokusområde social self-efficacy. 
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       Social self-efficacy. Social self-efficacy (SSE) beskrivs av Smith och Betz (2000) som ens 
egna förmåga att kunna agera i de sociala sammanhang som är nödvändiga för att upprätthålla 
och skapa nya relationer. Just den förmågan att kunna hantera och agera i sociala situationer 
har visat sig vara en bakomliggande faktor till prestationsförmågan i arbetet. SEE består likt 
self-efficacy av fyra informationskällor. Social övertygelse som handlar om verbal uppmuntran 
att klara av det man står inför, informationskälla två andras erfarenheter, handlar om att ta 
lärdom från andras erfarenheter. Informationskälla tre, tidigare erfarenheter, egna tidigare 
upplevda erfarenheter och fyra, fysiologiska och emotionella tillstånd, ens sinnesstämning, 
ångest oro, självsäkerhet. 
      Oavsett om det handlar om arbetsrelaterade eller livssituationer, har tidigare forskning visat 
hur pass avgörande de sociala förmågorna är för både livskvalité och framgång i ens karriär. 
Tidigare exempel har visat på hur de personerna med hög SSE upplever lägre stress och har 
färre symptom på depression (Iskender & Akin, 2010). Likaså har det visat sig att SSE har en 
positiv korrelation till självförtroende, välmående och optimism (Di Giunta et al., 2010).  Luo, 
Permzadian, Fan och Meng (2019) beskrev vidare hur SSE är direkt kopplat till 
arbetstillfredsställelse, karriärrelaterad prestation, välmående på arbetsplatsen och 
arbetsengagemang.  Anställda med en hög SSE har ett högre självförtroende i att engagera sig 
i sociala situationer (Smith & Betz, 2000). De tenderar att skapa och upprätthålla goda 
relationer med andra i organisationen som leder till att de blir behandlade och accepterade 
lättare kring sina kollegor. I Lou et al.s(2019) studie framkom att personer med högre SSE har 
en högre informell position som ger ett större socialt inflytande som leder till att de får mer 
information som möjliggör att utföra deras arbete enklare och effektivare. Bandura (1997) 
hävdade att utifrån den domänspecifika social self-efficacy finns det mycket att hämta för 
chefer, HR och forskning. Genom att hitta nycklarna och faktorerna till olika individers social 
self-efficacy kan vi utveckla och göra anpassningar för våra medarbetare. Anpassningar som 
leder till att öka deras SSE vilket ger upphov till ökade karriärsresultat, prestation och 
arbetsglädje. I tidigare forskning (Anderson & Betz, 2001) framkom det könsskillnader där 
kvinnor hade högre värden i SSE i tre av dem fyra subkategorierna och därför kommer 
författaren i denna studie även undersöka potentiella könsskillnader i sitt urval. 
    I den äldre generationen är vi präglade av att rätta sig in i ledet och se och lära medan de i 
den yngre generationen är präglade av en gränslös frihet och behov av ständig kommunikation 
och bekräftelse. I SSE fyra olika informationskällor har författaren sätt möjliga samband i olika 
behoven hos generationerna och de olika källorna, som social övertygelse. Vilket handlar om 
positiv feedback och verbal förstärkning, som generation Z visat sig ha större behov av än 
tidigare generationer. Idag har de flesta studierna om SSE gjorts på barn och ungdomar. Det 
finns en kunskapslucka gällande vuxnas SSE kopplat till arbetsmarknaden. Denna studie skiljer 
sig från tidigare då den fokuserar på generationsskillnader, med målgrupperna generation X, Y 
och Z och hur de kan komma påverka utfallet av graden SSE kopplat till arbetsmarknaden.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad i hur man skattar sin egen 
sociala förmåga inom social self-efficacy mellan tre olika generationer. Kan man med hjälp av 
SSE synliggöra graden av de olika källorna för varje individ, exempelvis låg grad av 
fysiologiska och emotionella tillstånd för en individ. Kan chefer och ledare gå in och anpassa 
och göra riktade insatser mot individen som exempelvis ses över arbetsuppgifter, kollegor och 
inre faktorer hon individen som bidrar till en låg grad av informationskällan och i sin tur en 
lägre SSE. Kan vi dessutom få fram att det skiljer sig över generationerna, öppnar det upp för 
bättre kommunikation och förutsättningar med att arbeta effektivare och mer hållbart med 
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åldersvarierande arbetsgrupper.  Författaren vill med studien bidra till mer forskning om social 
self-efficacy på målgruppen vuxna personer ute på arbetsmarknaden.  
 
Följande frågeställningar undersöktes:  
 

1. Föreligger en skillnad mellan generation X, Y och Z i hur de skattar social self-efficacys 
fyra informationskällor?  

2. Föreligger en skillnad mellan kön, i hur de skattar sin social self-efficacy?  
3. Finns det ett samband mellan ålder och graden av social self-efficacy, för att undersöka 

om ålderns erfarenhet påverkar SSE. 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Urvalet bestod av arbetande personer födda år 1980–2010 som täcker in generation X, Y och 
Z, vilket togs fram genom snöbollsurval. Nitton deltagare tillfrågades om att medverka i studien 
och ombads att rekommendera studien vidare till andra personer som var född 1960 eller senare 
och arbetar i någon omfattning. Totalt deltog 124 personer, varav 84 var kvinnor. Data från fyra 
deltagare (1 kvinna, 3 män) exkluderades på grund av att respondenterna hade för hög ålder 
och tillhörde inte någon generation som var aktuell för studien. I studien deltog 33 personer 
från generation X, 24 kvinnor (M = 49.71 år, SD = 5.68) och 9 män (M = 49.78 år, SD = 5.72). 
Generation Y bestod av 49 personer, 30 var kvinnor (M =32.10 år, SD = 4.34) och 19 var män  
(M = 31.05 år,  SD = 3.84).  Generation Z bestod av 37 personer, 28 var kvinnor (M = 22.18 år,  
SD = 2.23) och 9 var män (M = 21.22 år, SD = 2.77). Totala åldersmedelvärden för kvinnor var 
M = 33.87 (SD = 11.85) och för män var M = 33.22 (SD = 11.11). Respondenterna har ställt 
upp utan någon kompensation i gengäld.  
 
Material 
 
Enkäten som användes var en anpassad version av Anderson och Betz (2001) SSE skala. Efter 
erhållit tillåtelse av enkätens författare, översattes enkäten av studiens författare genom att 
använda back translation. Varje påstående besvarades med fasta svarsalternativ på en 6-gradig 
skala från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). Enkäten bestod av totalt 37 påståenden 
där de två avslutande var demografiska frågor som ålder och kön. Kön valdes mellan kvinna, 
man och annat. De första 35 frågorna representerade SSE och indexerades till fyra 
subkategorier, fyra variabler, där högre grad av SSE representerade högre siffror. De fyra 
subkategorierna för SSE var social övertygelse (Jag uppmuntrades att använda mina sociala 
färdigheter i mitt karriärval), andras erfarenheter (Många av de vuxna jag beundrade hade goda 
sociala färdigheter), tidigare erfarenheter (Jag hade många människor i närheten när jag växte 
upp) och fysiologiska och emotionella tillstånd (Jag blir spänd/ nervös i sociala situationer). 
Variabel ålder indexerades till generation där följande kodades. Personer födda 1965–1979, 
generation X =3; Personer födda 1980–1994, generation Y = 2; Personer födda 1995–2010, 
generation Z= 1. De fyra subkategorierna lades ihop till en ny variabel Social self-efficacy. Alla 
fem variabler reliabilitetstestades för Cronbachs alfa och fick ett värde över .64 (Tabell 2). I 
social övertygelse (.91) vändes tre frågor som exempelvis, andra ser mig som svag i sociala 
situationer. Tre frågor vändes för informationskällan andras erfarenheter (.64) exempelvis 
många av mina vänner är i det stora hela några som inte kräver någon större social förmåga. I 
tidigare erfarenheter (.79) vändes två frågor, sociala situationer har alltid varit svåra för mig. I 
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fysiologiska och emotionella tillstånd (.91) vändes fem frågor exempelvis, att skaffa nya vänner 
har alltid gjort mig nervös.  
 
 
 
 
Procedur 
 
Författaren kontaktade 19 personer från sitt personliga nätverk i ett icke slumpmässigt urval. I 
ett sådant kallat snöbollsurval ombads alla 19 tillfrågade personer som valdes ut av författaren 
själv i sitt personliga nätverk. De kontaktaktades via sociala medier där de informerades om 
studiens syfte, genomförande av enkät, tidsåtgång och de forskningsetiska riktlinjerna enligt 
Vetenskapsrådet (2017). Efter muntligt eller skriftligt medgivande skickade missivbrevet till 
deras mail eller till deras profil på sociala medier. Länken till den webbaserade enkäten i Google 
forms kom i samma mail och tog respondenten direkt till enkätfrågorna. I enkäten informerades 
respondenterna igen om studiens syfte, att de när som helst kunde avbryta, hoppa över en fråga 
de inte ville svara på och att inga obehöriga skulle få ta del av informationen. Länken låg öppen 
för svar under 14 dagar innan författaren stängde länken för att kunna besvaras. De utvalda fick 
i sin tur anvisningar att rekommendera studien vidare till andra i sin omgivning. De var då 
informerade om att vidarebifoga med missivbrev och direktlänk till enkäten. Enkäten tog 
ungefär sex minuter att genomföra. I missivbrevet fanns kontaktuppgifter till författaren med 
uppmaning om att kontakta författaren vid frågor eller funderingar.  
      De tillfrågade personerna kontaktades via telefonsamtal eller blev tillfrågade vid fysiskt 
möte. Missivbrev och länk till enkäten mailades över till personerna efter godkännande av 
deltagande. 
 
 

Resultat 
 
 
I Tabell 1 redovisas medelvärden och standardavvikelser för SSE fyra informationskällor mätt 
från en 6-gradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt), vilket inte gäller för 
index self-efficacy. Tabellen visar på kvinnor och mäns medelvärdesskillnader över de olika 
generationerna, redovisat i de fyra olika informationskällorna och totala SSE. 
       Den statistiska signifikanta gränsen för samtliga analyser bestämdes till p <.05. 
Frågeställningar om eventuella skillnader mellan generationerna (frågeställning ett) och könen 
(frågeställning två) besvarades med två Kön (man, kvinna) x Generation (X, Y, Z) 
variansanalyser för oberoende mätningar med skattningar av SSE och de fyra 
informationskällor som beroende variabler. Frågeställning tre, finns det en korrelation mellan 
ålder och en grad av SSE besvarades med hjälp av Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient.  
      Frågeställning 1 fick inget stöd då det fanns inga signifikanta huvudeffekter eller 
interaktioner för variabeln generation 
     Resultatet av ANOVA för att testa frågeställning 2 visade att det fanns en signifikant 
huvudeffekt av kön där kvinnor hade högre i informationskällan, andras erfarenheter (M = 4.82, 
SD = 0.63) än män (M = 4.43, SD = 0.63), F (1, 113) = 10.17, p = .002, h2 = .08. Inga andra 
signifikanta effekter fanns i variansanalyserna.  
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     Resultatet av korrelationsanalysen visade att det fanns ett svag positiv samband mellan ålder 
och graden av social self-efficacy, men sambandet var inte signifikant, r(82) = .13, p= .158. 
 
 
 
Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser över social self-efficacy 
 

 
 

 

  
           Kvinnor 

  
       Män 

 

      
Variabler   n   M (SD)    n   M (SD) 
Social övertygelse     

Gen X 24 4.49 (0.67)   9 4.17 (0.58) 
Gen Y 30 4.34 (0.84) 19 4.44 (0.75) 
Gen Z 28 4.26 (0.77)   9 4.48 (0.76) 
Total Gen XYZ 82 4.37 (0.76) 37 4.39 (0.71) 

Andras erfarenheter     

Gen X 24 4.75 (0.73)   9 4.08 (0.63) 
Gen Y 30 4.83 (0.55) 19 4.51 (0.63) 
Gen Z 28 4.88 (0.63)   9 4.61 (0.53) 
Totalt Gen XYZ 82 4.82 (0.63) 37 4.43 (0.63) 

Tidigare erfarenheter 
 

    

Gen X 24 4.26 (0.74)   9 3.93 (0.86) 
Gen Y 30 3.89 (1.09) 19 4.29 (0.56) 
Gen Z 28 4.19 (0.84)   9 4.21 (0.87) 
Totalt Gen XYZ 82 4.10 (0.91) 37 4.18 (0.72) 

Fysiologiska och 
emotionella tillstånd 
 

    

Gene X 24 4.02 (0.93)   9 4.01 (1.18) 
Gen Y 30 4.00 (1.29) 19 4.38 (0.76) 
Gen Z 28 4.45 (1.07)   9 4.66 (0.59) 
Total Gen XYZ 
 

82 4.14 (1.12) 37 4.36 (0.85) 

Social self-efficacy     

Gene X 24 17.52 (2.60)   9 16.19 (2.76) 
Gen Y 30 17.06 (3.19) 19 17.63 (2.03)) 
Gen Z 28 17.78 (2.33)   9 17.97 (2.32) 
Total Gen XYZ 82 17.43 (2.74) 37 17.36 (2.33) 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka om det finns någon signifikant skillnad i hur tre olika 
generationer uppskattar sin sociala self-efficacy. Vidare undersöktes även om det skiljer sig 
mellan män och kvinnor hur de skattar sin sociala self-efficacy samt om det finns ett samband 
mellan ålder och grad av social self-efficacy. Studien visade inga signifikanta skillnader mellan 
generationerna och hur de skattar sin social self-efficacy eller signifikant samband mellan högre 
ålder och högre SSE. Studien visade ett signifikant samband mellan kön och andras erfarenheter 
där kvinnor skatta högre än män vilket stämmer överens med Anderson och Betz (2001) studie 
där även kvinnorna hade högre medelvärde i tidigare erfarenheter och social övertygelse. Av 
detta resultat kan vi tolka det som att kvinnor i högre grad lär sig från andras erfarenheter än 
vad män gör. Detta öppnar upp för frågor till framtida studier som vilka faktorer ligger bakom 
till kvinnornas högre skattning och vilka utmaningar det kan vara för chefer och ledare på 
arbetsplatser? Innebär det att chefer och ledare aktivt behöver jobba med män och exempelvis 
mentorer vid start av en ny arbetsplats eller uppgifter för män ska få högre grad av SSE. 
       Enligt Parment (2017) bör forskningsfrågor som generationsskillnader inledas med 
djupintervjuer eller fokusgrupper. För sedan följas upp med enkätstudier. Parment menar vidare 
på att enkäter bara bygger på samband som man tar för givet innan ska finnas. Genom att få en 
förförståelseförståelse för deras uppväxtmiljö och samhället de växt upp i kan man få en klarare 
bild på hur de tänker och resonerar och på så sätt identifiera vissa områden som man sedan kan 
fråga om genom en enkät. Utifrån studiens tidsbegränsning var det inte möjligt att utföra det 
omfattande arbete Parment rekommenderar. Till framtida studier är en rekommendation att man 
använda sig av en förstudie utifrån Parment. För att få en överblick i hur olika målgrupper 
resonerade kring SSE subkategorier. Att då eventuellt kunnat få en indikation på hur de olika 
målgrupperna resonerade kring sin skattning och dess betydelse av social self-efficacy i de olika 
sammanhangen. Att klargjort begrepp och resonemang kring frågorna för få en förståelse av 
om de tre olika generationerna utgick från olika utgångspunkter gällande olika begrepp och 
innebörd av olika sociala sammanhang. Exempelvis har generation Z vuxit upp med en 
smartphone i handen med hela världen som spelplan, de har haft tillgång till gränslös 
information och kunnat skapa relationer från tidig ålder med människor från hela världen. 
Genom bloggar och andra sociala medier har de lärt sig att presentera och profilera sig själva 
(Elmore, 2014). Jämför med den äldsta generationen som inte haft tillgång till sociala medier 
och haft en betydligt mindre omvärld som omfattat samhället de bott i, deras skola och senare 
sitt yrke (Parment, 2017). Det kan ha bidragit till att generationerna resonerar olika och har 
olika preferensramar eller utgångspunkter för exempelvis fysiologiska och emotionella tillstånd 
som handlar om hur du tar dig an nya situationer och möten med människor men även också  
om informationskällan, tidigare erfarenheter som handlar om hur du agerar i sociala situationer 
och hur dina tidigare sociala erfarenheter med andra har varit. Exempelvis, jag känner alltid att 
jag vet vad jag gör i sociala situationer (fråga 4, Tidigare erfarenheter). 
      Det är möjligt att de yngre generationerna överskattar sin förmåga och erfarenhet vilket kan 
leda skattningar som inte är jämförbara med den äldre generationen. Vidare är en aspekt som 
bör vägas in, den curlande uppväxten generation Z och till viss del generation Y växt upp med. 
Ett samhälle som ändrats till ett helt och hållet servicesamhälle, med en föräldrageneration som 
undanröjt så många praktiska och psykiska hinder för sina barn. Att de blivit sämre rustade för 
vuxenlivet som i sin tur, har en inverkan på aspekten med olika preferensramar som ligger till 
grund för social self efficacy (Parment,2017; Ungdomsbarometern, 2019). 
     Studiens styrkor var att den använde ett etablerat mätinstrument. Studiens enkätverktyg hade 
en god reliabilitet på samtliga index med alfa högre än .64. Endast fyra deltagare exkluderades 
i studien på grund av för hög ålder. Studien hade ett internt bortfall då det rörde sig om 26 antal 
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svar som inte besvarats av de 35 påståenden. Dock gjordes ett medelvärde för de påståenden 
som hade uteblivna svar så samtliga påståenden kunde analyseras.  
     Studiens främsta svaghet var antalet respondenter i urvalsgruppen på endast 124 varav 4 
exkluderades. En bidragande faktor till det kan vara att materialet samlades in under en kort tid 
och genomfördes innan julledighet med deadlines och andra hinder som prioriterades på 
arbetsplatserna. Även om enkäten följdes med ett informationsbrev med kontaktuppgifter och 
uppmaning om att höra av sig vid frågor. Är risken för missförstånd högre när man använder 
sig av enkät som informationsinsamling än när man ses över intervju.  Enkäten översattes 
genom back translation, författaren översatte enkätens påståenden till svenska som sen 
översattes tillbaka av en tredje person till engelska, för att sen kunna jämföra texten mot 
originaltexten. Vilken kan ses som en styrka mot studiens reliabilitet. Ett direkt hot mot studiens 
reliabilitet är risken med att feltolka begrepp som översatts eller använts fel. I denna studie 
anpassades många frågor som från början var riktade mot barn och ungdomar men som fick 
riktas om mot vuxna. Exempelvis byttes lärare ut mot chefer, arbetsplats mot lärmiljö osv.  
Dock är detta inget som ses som ett hot mot denna studies validitet.  
     För många var uttryck som social self-efficacy helt okänt och att sätta in sig själv i en kontext 
med sin sociala förmåga kan ha bidragit till de interna bortfallen då frågorna kan ha varit för 
svåra. På de frågor en respondent valt att inte svara ersattes värdet med ett medelvärde för den 
aktuella frågan vilket kan vara ett hot mot studiens validitet.  
     Studiens urval hade kunnat bli större om man kommit ut tidigare med enkäten och undvikit 
julruschen som infinner sig hos många företag och på så sätt nyttjat företagens anställda i större 
utsträckning. Nu användes endast författarens personliga nätverk vilken kan ge en snedvridning 
av urvalet och generellt sätt bidra till att man ska vara försiktig med att generalisera.  
   
 
Slutsats  
 
Kvinnor har generellt en högre grad av informationskällan andras erfarenheter än män vilket 
leder till en högre SSE. Vidare kan vi dra slutsatsen att kvinnor i högre grad använder sig av 
sin omgivnings erfarenheter för att kunna hantera de sociala sammanhang och utmaningar de 
ställs inför. I Anderson & Betz, (2001) studie visade det att kvinnor även tenderar att ha högre 
grad av informationskällan tidigare erfarenheter och social övertygelse. För undersöka om 
generationsskillnader har en bakomliggande påverkan på individers SSE behövs ett större urval 
och en mer anpassad och förarbetat enkätverktyg där man tar med aspekten på 
generationsskillnader och har ett material som tydligt är fokuserat på vuxna och arbetslivet.  För 
att ha möjlighet att undersöka om de föreligger skillnader i generationerna eller om det är andra 
faktorer som spelar roll, som exempelvis könsskillnader och dess bakomliggande orsaker till 
att det finns en skillnad mellan könen. Frågor som upplevde respondenten 
arbetstillfredsställelse, arbetsglädje och engagemang för sitt arbete hade kunnat undersökts för 
att koppla respondenternas totala poäng och undersökt om det fanns samband mellan dessa 
frågor och SSE, som framkom i Lou et al. (2019) studie. Denna studie kunde inte visa på något 
samband mellan generationstillhörighet och SSE, vilket i sin tur inte kunde ge några konkreta 
verktyg till chefer eller ledare som författaren inledningsvis hade förhoppning om.  Framtida 
forskning bör fortsätta undersöka den domänspecifika social self-efficacy kopplat till 
arbetslivet och vuxna då tidigare forskning fokuserat på yngre elever och barn. För arbetslivet 
finns det mycket att hämta i social self-efficacy då den kan ge chefer och ledare på 
arbetsmarknaden ökade möjligheter för att möta upp sin personals behov oavsett bakgrund, kön 
eller generation. 
    Rekommendation för framtida studier är att fortsätta studera SSE kopplat till 
arbetsmarknaden på vuxna personer i ett arbete mot att hitta stödjande verktyg för chefer och 
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ledare att kunna stärka sina medarbetare med vad de själva just behöver för att utvecklas, må 
bra och vara effektiva på ett hållbart sätt. Att fortsätta studera om det finns några 
generationsskillnader i SSE är också intressant för framtida ledare och chefer som kommer ha 
arbetsgrupper med arbetare från flera olika generationer kan vi då använda oss av SSE för att 
synliggöra individuella behov kan vi även lära oss och anpassa ledarskap, kommunikation och 
arbetsmiljöer efter eventuella generationsskillnader.    
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Hej! 

Jag som genomför denna studie studerar sista terminen psykologi på Mälardalens Högskola och 
studien är en del i mitt examensarbete. 

Denna studie handlar om, upplevelsen av ens egna sociala förmåga vilket har i tidigare 
forskning visat på koppling till prestationer och välmående till arbetet.  

Enkäten tar ca. 10 minuter att fylla i, deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan 
när som helst eller hoppa över frågor du inte vill svara på. Du svarar på enkäten genom att fylla 
i en 6-gradig skala från stämmer inte alls till stämmer helt. Ingen obehörig kommer att få ta del 
av dina uppgifter och resultatet kommer inte på några sätt att kunna härledas till dig. Du 
kommer inte att värderas personligt på något sätt, då studien endast undersöker skillnader 
mellan tre generationer. Resultatet kommer endast användas i vetenskapliga syften.  

Är du intresserad av att ta del av resultatet eller har några frågor är du välkommen att kontakta 
mig eller min handledare. 

Vänliga hälsningar  

Nathalie Runius Båverud      

nrd19001@student.mdh.se   

 
Handledare: eric.hansen@mdh.se  
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Enkätfrågor för studien Generationsskillnad i social self-efficacy 
 
 
Människor i min omgivning anser att jag är skicklig i sociala situationer. 
 
Som barn uppmuntrades jag att umgås med andra.  
 
Andra runt omkring mig ser mig som skicklig i sociala situationer. 
 
Andra ser mig som svag i sociala situationer. 
 
Min chef uppmuntrar mig att använda mina sociala förmågor. 
 
Min sociala förmåga påverkade mitt karriärval.   
 
Människor i min omgivning uppmärksammar sällan mina sociala förmågor. 
 
Jag har blivit uppmuntrad till att utveckla mina sociala förmågor. 
 
Min chef har sagt till mig att jag är socialt skicklig. 
 
Mina bästa chefer/ ledare har haft goda sociala färdigheter. 
 
De personer jag ser upp till inom mitt karriärval har sämre sociala förmågor. 
 
Mina vänner undviker sociala situationer. 
 
I allmänhet har de människor som jag ser upp till goda sociala förmågor. 
 
Många av mina kollegor och vänner, har goda sociala förmågor. 
 
Många av mina vänner är i det stora hela några som inte kräver någon större social förmåga. 
 
Jag kände få människor som hade goda sociala förmågor under min uppväxt. 
 
Jag har alltid haft svårt att få vänner. 
 
Jag har växt upp med mycket människor omkring mig. 
 
Jag kan prestera väl när det kommer till att tala inför andra. 
 
Jag känner alltid att jag vet vad jag gör i sociala situationer. 
 
Sociala situationer har alltid varit svåra för mig. 
 
Jag går på färre sociala tillställningar än andra i min omgivning. 
 
När jag känner mig osäker i olika sociala situationer, jobbar jag aktivt med det tills jag känner 
mig säkrare. 
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Jag har alltid varit skicklig i sociala sammanhang. 
 
Jag försöker utveckla mina sociala förmågor när jag kan. 
 
Att skaffa nya vänner har alltid gjort mig nervös. 
 
Jag känner mig obekväm runt mina kollegor. 
 
Jag känner ett motstånd när jag tänker på att interagera i nya sociala situationer. 
 
Jag blir spänd/ nervös i sociala situationer. 
 
Jag blir sällan spänd eller nervös i sociala situationer. 
 
Jag oroar mig sällan för hur jag ska agera eller bete mig i sociala situationer. 
 
Sociala situationer gör mig illa till mods och orolig. 
 
Jag känner mig oftast lugn i sociala situationer. 
 
Fester och sociala tillställningar gör mig nervös och obekväm. 
 
Att tala inför andra gör mig nervös. 
 
Ålder ( ange endast hela år ex 28) 
 
Kön 
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