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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Målet med detta pro gradu arbete var att undersöka vilken tilltro kabinpersonal har till sin förmåga att använda säkerhetsutrustning och hantera
hotfulla situationer ombord på flygplan. Syftet med arbetet var också att mäta huruvida en vart tredje år förekommande skolning påverkar
självförmågan inom dessa områden. Den empiriska studien utfördes som en enkätundersökning. Undersökningen gjordes på flygbolaget
Britannia Airways kabinpersonal våren 2001. I undersökningen deltog 32 respondenter och utfördes under den vart tredje år förekommande
säkerhetskursen. Undersökningen var tudelad till sin karaktär, vilket innebar att självförmågan mättes både före och efter kurs. Materialet
analyserades med statistiska metoder.Den teori som pro gradu arbetet baserar sig på, är den social kognitiva teorin i vilken teorin om
självförmåga (self-efficacy) har en central plats. Denna teori som Bandura skapat utgår ifrån att individen via fyra källor bildar sig en uppfattning
om sin förmåga. Dessa källor är egna erfarenheter, ställföreträdande erfarenheter, verbalt stöd från andra individer samt individens egna
tolkningar av fysiologiska och affektiva signaler. Den tilltro till sin förmåga som individen på basen av dessa källor bygger upp, styr hennes
handlingar genom fyra förmedlande processer. Dessa processer är kognitiva-, motiverande-, affektiva- och selektiva processer. Självförmågan i
denna undersökning mättes med två skalor. Den ena skalan matte i vilken mån respondenten tyckte sig klara av att hantera säkerhetsutrustning.
Den andra skalan matte i vilken mån han tyckte att han klarar av att hantera hotfulla situationer ombord. För att studera hur de fyra förmedlande
processerna såg ut hos respondenten gjordes en skala over detta utgående från enkäten. Utöver detta gjordes en skala som matte i vilken mån
respondenten tyckte sig prestera under kursen samt huruvida han hade erfarenhet av att tidigare ha använt säkerhetsutrustning eller av att tidigare
ha varit med om en hotfull situation.Resultatet visade att de flesta respondenterna har en hög tilltro till sig själva när det gäller att klara av att
hantera säkerhetsutrustning och hantera hotfulla situationer ombord. Resultatet visade också att respondenterna före kurs hade en lägre tilltro till
sig själv beträffande förmågan att använda säkerhetsutrustning än de hade efter avslutad kurs. När det gäller skillnader mellan män och kvinnor
ifråga om självförmågan i tyder resultaten på att männen har en starkare tilltro till sin förmåga när det gäller att använda säkerhetsutrustning än
kvinnorna medan förhållandet är omsvängt när det gäller förmågan att hantera hotfulla situationer. Detta förhållande är detsamma före och efter
kursen.
De viktigaste källorna: Bandura 1997; Bandura 1986; Nilsson 2000.
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