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Betydelsen av self-efficacy och socialt stöd  
för studieprestation 

 
Maria Ekstrand 

 
 

Self-efficacy och socialt stöd är två fenomen som visats ha ett flertal goda 
effekter på individers beteende framförallt inom utbildning. Devonport och 
Lanes (2006) studie kunde bekräfta relationen mellan self-efficacy och 
prestation. Den föreliggande studiens syfte var att studera betydelsen av 
self-efficacy och socialt stöd för studieprestation hos en grupp studenter. 
Två mätningstillfällen utfördes, med 65 deltagare vid första och 49 vid 
andra tillfället. Resultaten visade att socialt stöd hade signifikant positivt 
samband med self-efficacy. Även om studien inte fann några signifikanta 
effekter varken av self-efficacy eller socialt stöd på prestation antyddes 
intressanta mönster av ändring över tid. Exempelvis visade det upplevda 
stödet ett mönster där individer med högt upplevt stöd presterade generellt 
bättre i förhållande till de med lågt. 
 
Key words: self-efficacy, social support, academic achievement, student. 

 
 

Inledning 
 
Sedan Bandura 1977 introducerade begreppet self-efficacy, som syftar på individens tro på 
den egna förmågan, har betydelsen av efficacy påvisats av ett stort antal forskare (Hämtat från 
Pajares, 2002). Self-efficacy har kopplats till ett flertal områden såsom hälsa, utbildning och 
utveckling. Särskilt har undersökningar med anknytning till utbildning varit framstående 
(Pajares). Bandura (1997) har skrivit, att self-efficacy har stor inverkan på hur vi handlar, vad 
som motiverar oss och hur vi reagerar på påverkan från omgivningen. Tron är enligt honom 
viktigare än hur det förhåller sig i verkligheten. Vad individen tror om sig själv menar 
Bandura är framförallt avgörande för att få kontroll (Pajares). 
   Socialt stöd är ett annat begrepp av alltmer ökat intresse (House, 1981). Att ha tillgång till 
socialt stöd är viktigt vid stressfyllda situationer. Bandura (1995) samt Rydén, och Stenström 
(2000) menar, att det sociala stödet är viktigt även vid övergångar i livet. Stödet av andra har 
dessutom en positiv effekt på hälsan och skapar en känsla av kontroll. Wilson och Gillies 
(2005) menar, att steget till studier vid högskolan är en stressfylld övergång. Devonports och 
Lanes (2006) resultat indikerar på att förstaårsstudenter har ett särskilt stort behov av sociala 
faktorer och gruppinteraktion för utveckling av self-efficacy. De kunde dessutom se att self-
efficacy var relaterat till sökande av socialt stöd. Gores (2006) studie tyder på att det är viktigt 
att studenter får feedback, både i akademiska och sociala termer.  Detta kan sammanfattas 
med, att antagligen har både self-efficacy och socialt stöd en viktig uppgift att fylla för 
studenters tro att klara av sina studier och därmed för deras resultat. Denna studie avsåg att 
klargöra betydelsen av self-efficacy och socialt stöd i förhållande till studieprestation.  
 
 
Self-efficacy och prestation 
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Self-efficacy definieras som en egenskap som ”…refers to beliefs in one’s capabilities to 
organaize and execute the courses of action required to produce given attainments” (Bandura, 
1997, s.3). Self-efficacy innefattar en stor del av vår kunskap om oss själva och hur 
människor påverkas på flera sätt av sin tro på efficacy (Bandura) 
   Hur en individ bedömer sin förmåga inför en uppgift påverkas av fyra informationskällor. 
Dessa informationskällor är ”mastery experience” (tidigare erfarenheter), ”vicarious 
experience” (modellinlärning), ”social persuasion” (social påverkan) samt ”, physiological 
and emotional states” (tolkning av fysiologiska och psykologiska tillstånd). Samtliga av dessa 
har inflytande på self-efficacy och kan antingen öka eller minska en individs self-efficacy. 
”Mastery experience” är den källan som påverkar i störst utsträckning och på så sätt blir 
individers tidigare framgångar och misslyckanden avgörande till stor del för hur individer 
senare kommer att lyckas (Bandura, 1997).  

Det finns ett flertal goda effekter av self-efficacy som har påvisats. Enligt Bandura (1995) 
har self-efficacy betydelse för individens kompetensutveckling. Upplevelse av hög self-
efficacy skapar vilja och engagemang att lära sig. Wilson och Gillies (2005) visade att 
studenter med hög self-efficacy upplevde mindre stress i övergången till universitetsstudier.  

Det finns ett flertal studier som har gjorts kring relationen mellan self-efficacy och 
prestation som ger stöd åt relationen mellan self-efficacy och akademisk prestation. En av 
dessa är Devonport och Lanes (2006) studie där relationen mellan self-efficacy, coping och 
retention studerades och visade att den ursprungliga identifieringen av risken för avhopp från 
studier var korrelerad med self-efficacy. De utförde först en mätning av self-efficacy för att 
vid ett senare tillfälle göra ett uppföljningstest för att se vilka som fullföljt kursen. I 
uppföljningstest kunde de se att de studenter som inte fullföljde kursen var de som hade 
signifikant lägre self-efficacy i jämförelse med de studenter som fullföljde den. Det gällde 
deras self-efficacy i att utnyttja tid, arbeta i grupp, använda resurser och arbeta bra på 
föreläsningar. På så vis menade Devonport och Lane att self-efficacy skulle kunna vara ett 
möjligt mått för att mäta risk för avhopp och/eller misslyckande. Resultat från en metaanalys 
på 36 studier (med varierade metoder och designer) utförd av Multon, Brown och Lent (1991) 
tyder på att self-efficacy generellt relateras till akademiskt beteende. Gällande relationen 
mellan self-efficacy och akademisk prestation kunde deras studie bekräfta att self-efficacy är 
positivt relaterad till akademisk prestation, vilket innebär att ju högre self-efficacy en person 
har, desto högre prestation. Luszczynska och Gutiérrez-Doňa (2005) enkätstudie med 
deltagare (studenter och arbetare) från fem länder visar även den att upplevd self-efficacy 
(generell) är associerad med akademisk prestation. Vidare visade studien att de individer som 
upplevde att de presterade bättre än andra hade högre self-efficacy, i jämförelse med de som 
uppfattade att de presterad sämre än andra. Det är dock inte alltid som det är enbart positivt att 
ha stark self-efficacy. I Multon et al. studie kunde de konstateras att de med hög self-efficacy 
i jämförelse med de med låg self-efficacy, avsätter mindre tid för att lösa problem med 
anledning att de känner sig så säkra som i sin tur leder till sämre prestation.  

I studie kring matematisk prestation genomförd av Kenney-Besson, Pomerantz, Ryan, och 
Patrich (2006) utfördes två mätningar (i femte och sjunde klass) som visade att self-efficacy 
kunde predicera hur bra testpoäng eleverna skulle få, hög self-efficacy motsvarades av höga 
poäng och låg self-efficacy av låga testpoäng. Dock kunde inte self-efficacy förutsäga grad av 
prestation över tid. Self-efficacy skulle enligt Kenney-Bensson  et al. kunna vara en tänkbar 
faktor bakom elevernas inställning till att gå i skolan och att deras inställning i sin tur skulle 
påverka deras inlärningsstrategier.  
  
 Akademisk self-efficacy och prestation. Kännetecknet för akademisk self-efficacy är 
detsamma som för self-efficacy generellt; den har inverkan på bedömning av ens egen 
kapacitet att lyckas med en uppgift. Den är kontextbunden, multidimensionell och gäller 
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personen i jämförelse med sig själv (inte med andra). Med Akademisk self-efficacy menas en 
persons uppfattning av sin egen förmåga att kunna organisera och genomföra sin 
skolprestation (Bandura, 1997).  
   Gores (2006) studie av förstaårsstudenters self-efficacy och dess relation till akademisk 
prestation visar att det finns endast ett svagt samband mellan akademisk self-efficay och 
prestation. Resultaten de fick fram talar emot att akademisk self-efficacy skulle kunna 
förutsäga akademisk prestation. De skrev vidare att relationen mellan akademisk self-efficacy 
och prestation var beroende på vilket mått av self-efficacy som tillämpas. I motsats till Gores 
studie, kom en studie med förstaårsstudenter gjord av Chemers, Hu, och Garcia (2001) där två 
mätningstillfällen utfördes, fram till att upplevd akademisk self-efficacy inverkar på förväntad 
akademisk prestation och förväntan av utfall. De visade att self-efficacy hade en stark relation 
till akademisk prestation både direkt och indirekt. Resultaten visade att ju högre self-efficacy 
deltagarna hade desto högre (positiv) förväntan och prestation tenderade de att ha. De 
studenter som lyckades bäst var de som trodde på sin förmåga. Vidare visade resultaten att ju 
högre positiv förväntan studenterna hade, desto bättre presterade de. Därtill fann Chemers och 
hans medarbetare att upplevelse av stress hade en negativ effekt på prestation på så vis att den 
medförde sämre resultat medan god prestation samt hög self-efficacy visade sig ge minskad 
stress.  
 
 
Socialt stöd 
 
Rydén och Stenström (2000) gör skillnad mellan socialt nätverk och upplevt socialt stöd. Med 
sociala nätverket menar de personer som finns kring individen, såsom vänner och anhöriga. 
Det upplevda sociala stödet är mer av värderande karaktär och handlar om individens 
upplevda stöd från sin omgivning. Upplevt stöd definieras enligt följande: ”Termen socialt 
stöd, eller upplevt socialt stöd (perceived support) avser i vilken grad en person uppfattar att 
andra i hans omgivning sätter värde på, bryr sig om och önskar ge hjälp i olika situationer” 
(Rydén & Stenström, 2000, s.177). Enligt House (1981) finns flera olika sorter av socialt stöd, 
åtminstone fyra. Dessa är emotionellt stöd (att bry sig om), informativt stöd (tips till 
utveckling), instrumentellt stöd (att ge praktisk hjälp) och värderande stöd (att ge 
återkoppling). Det emotionella stödet kan vara av särskild vikt, enligt ett flertal experter, när 
det gäller stress och hälsa (House, 1981).  
 
 Effekten av socialt stöd. Det sociala stödet har stor påverkan framför allt på vår psykiska 
och fysiska hälsa (Rydén & Stenström, 2000). En annan god effekt av socialt stöd är att det 
kan underlätta för individer i olika stressfyllda situationer i livet. I en översikt av 81 studier 
gjord av Uchino, Cacioppo, och Kliecolt-Glaser (1996) har det visats sig att socialt stöd, bland 
annat har god effekt på stresshormoner på så sätt att stress dämpas. Bandura (1995) menar 
likaså att socialt stöd har ett positivt inflytande vid stress, genom att stödet minskar 
sårbarheten. Socialt stöd kan även motverka depression och fysisk sjukdom, menar han. För 
att individer ska kunna få stöd vid behov, menar Bandura att det är viktigt att kunna finna 
dessa stödrelationer. Dagligt stöd av en partner som finns där för en och delar ens upplevelser 
är positivt. Stress, hälsa och känslomässiga lägen är också något som en partner har god 
inverkan på. Däremot kunde inte Wilson och Gillies (2005) finna något samband mellan de 
individer som hade högt socialt stöd och de som hade låg stress nivå. Stöd från andra 
individer menar Rydén och Stenström (2000) gör att individen känner sig accepterad, omtyckt 
samt att det skapar en trygghetskänsla, att veta att andra finns till hands. I Uchinos et al. 
översikt kunde det konstateras att familjestöd samt emotionellt stöd tenderade att vara det 
mest betydelsefulla stödet av den mångfald av faktorer som socialt stöd inbegriper (Unchino 
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et al., 1996). Dwyer och Cummings (2001) utförde en studie om relationen av self-efficacy, 
socialt stöd och coping strategier med stressnivån hos universitetsstudenter. De fann en 
signifikant positiv relation mellan upplevd socialt stöd från kompisar och emotionell 
fokuserad coping strategi. Detta resultat indikerar att dessa studenter använde sig mer av 
emotionella coping-strategier, exempelvis som att söka upp en person som kan ge mer 
information kring den gällande situationen. Upplevt stöd från andra individer har också visat 
sig ha god effekt på individers självkänsla och välbefinnande. En studie av Karademas (2005) 
talar för att socialt stöd kan förutspå hur nöjda individer är i sina liv, indirekt och direkt 
genom optimism. Ytterligare en god inverkan socialt stöd har är att det ger en känsla av att ha 
kontroll. Det bör dock observeras att socialt stöd inte enbart har goda effekter, exempelvis då 
hjälpen hotar självkänslan (Rydén & Stenström). I Wilson och Gillies (2005) studie visade sig 
socialt stöd inte vara relaterat till mindre stress i övergången till universitetsstudier, detta 
gällande både stöd från vänner och familj. Alla har inte samma förmåga att söka eller 
tillgodogöra sig socialt stöd. Rydén och Stenström) menar att socialt stöd många gånger 
saknas för dem som är i behov av det. Bandura påvisar även han, att det inte är självklart med 
socialt stöd. Stöd måste ofta eftersökas och då krävs en ansträngning samt en förmåga att 
eftersöka det stöd individen behöver (Bandura, 1995).  
 

Socialt stöd och prestation. Med syfte att undersöka miljömässiga, sociala och 
psykologiska erfarenheter hos studenter från Asien och Amerika, kom Gloria och Ho (2003) 
fram till att socialt stöd var den variabel som var starkaste prediktorn till akademisk 
prestation. En positiv uppfattning av universitetserfarenheter var starkast associerad till 
upplevt socialt stöd (från vänner och familj), vilket tyder på att de studenter som har positiva 
erfarenheter är de som upplever att det har socialt stöd från vänner och familj. Socialt stöd 
(från familj) var i Gloria och Ho studie också den starkaste prediktorn av akademisk 
uthållighet. Socialt stöd från vänner och familj var inte associerad med höjd self-efficacy. En 
annan studie av Newby-Fraser och Schlebusch (1997) visade att self-efficacy och socialt stöd 
var signifikant förbundna till akademisk prestation av den typ av coping som var psykosocialt 
influerad.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Många studier rörande self-efficacy har gjorts inom utbildningsområdet. Devonport och Lane 
(2006) studie antydde exempelvis att det finns behov av sociala faktorer såsom emotionellt 
stöd samt gruppinteraktion med andra studenter, hos förstaårs studenter för utveckling av self-
efficacy. Vidare var self-efficacy relaterat till sökande av socialt stöd. Därav kan det finnas 
intresse att se till både self-efficacys och socialt stöds inverkan på att klara sina studier. Syftet 
med den föreliggande studien var att undersöka sambandet mellan studenters self-efficacy och 
sociala stöd och deras betydelse för studieprestation, under den allra första studietiden.  
   Fyra hypoteser ställdes upp: (1) studieresultat (betyg) har effekt på self-efficacy, bra resultat 
höjer medan dåligt resultat sänker efficacy, (2) self-efficacy påverkar prestationen positivt, 
högt self-efficacy ger bra studieresultat, (3) socialt stöd påverkar prestationen positivt, högt 
stöd ger bra studieresultat, (4) det finns ett positivt samband mellan socialt stöd och self-
efficacy, högt self-efficacy motsvaras av högt socialt stöd.  
 
 

Metod 
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Deltagare 
 
Deltagarna bestod av främst förstaårs studenter (en del har läst innan) vid en högskola i 
Mellansverige. De rekryterades dels från samhälls och beteendevetenskapliga institutionen 
(ISB) och dels från institutionen för biologi och kemiteknik (IBK). Sammanlagt medverkade 
vid första mättillfället 65 studenter i studien efter ett bortfall på 11 personer. Av dessa var 27 
(41.5 %) män och 38 (58.5 %) var kvinnor. Deltagarna var mellan 18 och 42 år (M = 22.78; 
SD = 4.72; Mdn = 21). Vid andra testtillfället medverkade 49 personer (M = 22.92; SD = 5.15; 
Mdn = 21) av de 65 deltagarna från första mätningstillfället. Deltagarna valdes ut genom ett 
tillgänglighetsurval.  
 
 
Material 
 
En enkät användes som bestod av en skala för generell self-efficacy och en skala för socialt 
stöd samt olika bakgrundsfrågor. Vid första mättillfället tillfrågades om deltagarnas ålder, 
kön, civilstånd, om de läst någon kurs förgående termin och utbildningsprogram. I enkäten 
vid mätningstillfälle två fanns en fråga om deltagarna haft mentor eller stödperson vid 
högskolan under den aktuella tiden och om hur många dagar de varit sjuka (oförmögna att 
studera) under den aktuella tiden.   
 Self-efficacy. För att mäta self-efficacy tillämpades Koskinen-Hagman, Schwarter, och 
Jerusalem (1999) generella self-efficacy skala. Exempel på frågor var ”Jag lyckas alltid lösa 
svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt” och ”När problem uppstår kan jag 
vanligtvis hantera dem av egen kraft”. Cronbach’s alpha i totaldatan (mätning ett och två) var 
.93. 

Socialt stöd. För att mäta deltagarnas upplevda sociala stöd användes Berlin social support 
scale, utarbetad av Schwarzer, R., och Schulz, U (2000). Åtta items mätte upplevt stöd och 
fem items i vilken grad en individ aktivt söker socialt stöd. Exempel på fråga av upplevt stöd 
var: ”När jag inte mår så bra visar människor i min närhet att de bryr sig”. Alpha-värdet för 
delskalan i totaldata (mätning ett och två) var .93. Exempel på fråga gällande sökandet av 
socialt stöd var: ”I kritiska lägen föredrar jag att fråga andra om hjälp och råd”. Alpha-värdet 
för delskalan var .83. Itemen på båda skalorna hade svarsalternativen mellan 1 (stämmer inte 
alls) och 5 (stämmer precis). 

Prestation. Deltagarnas prestation mättes genom att registrera deras resultat på två 
tentamina som de utfört under den aktuella tiden1. Eftersom kontinuerliga betygspoäng inte 
var tillgängliga användes tre kategorier på ordinal nivå: Underkänd (1), Godkänd (2) samt 
Välgodkänt (3).  
 
 
Procedur 
 

En högskola i Mellansverige valdes ut. De lärare som undervisade för de aktuella klasserna 
kontaktades för ett godkännande för datainsamling efter lektion. Enkäter med medföljande 
missivbrev delades ut till studenter i samband med tre föreläsningstillfällen. Vid 
mätningstillfälle ett, som skedde i femte studieveckan, delades enkäten om self-efficacy och 
social stöd till studenter. De informerades då att denna mätning kommer att uppföljas med en 
andra mätning samt att deras tentamensresultat kommer att registreras och att deras 
deltagande är helt frivilligt. De som därefter valde att delta med full information om studiens 
                                                 
1 Det förekom även andra uppgifter under den aktuella tiden men resultatet från dessa analyserades inte. 
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syfte och konfidentialitet i databearbetning ansågs ha gett sitt samtycke. Vid mätningstillfälle 
två delades återigen enkäten om self-efficacy och socialt stöd till samma individer som 
besvarat enkäten innan. Mätning två skedde 16 och 17 veckan in i termin ett. För att kunna 
koppla ihop data från de två mätningstillfällen samt länka de till studieresultat var det 
nödvändigt att försöksledaren visste deltagarnas namn. Vid första mättillfället skulle 
studenterna skriva sin första tentamen (prestationstillfälle ett) inom de närmsta dagarna. Vid 
andra mättillfället hade studenterna fått sina resultat från tentamen ett samt tentamen två 
(prestationstillfälle två). De studenter som läst inom IBK hade även fått resultat från tentamen 
tre, medan ISB gruppen inväntade resultat. 

Efter att sista enkätdatan var insamlad registrerades tentamenspoängen med hjälp av 
studentexpeditioner och handledaren till denna uppsats, så att deltagarnas anonymitet kunde 
bevaras. Namnlista samt nummerkoden som länkade samman deltagarna med deras data 
lämnades till handledaren och då den återlämnades med betyg till försöksledaren var namnen 
borttagna.  
 
 

 Resultat 
 

Resultaten analyserades i följande steg:. Först utfördes fyra mixed modell variansanalyser för 
att dels studera (1) effekten av prestation vid första tentamen på self-efficacy övertid, (2) 
effekten av self-efficacy vid mätning ett på prestation i tentamen två, (3) effekten av upplevd 
socialt stöd samt (4) aktivt sökande av socialt stöd vid mätning ett på prestation i tentamen 2. 
Sedan räknades interkorrelationer mellan variablerna vid de två mättillfällen.  
 Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelserna för samtliga variabler vid de två 
mättillfällena. Det framgår att alla medelvärden är ungefär samma över tid. 
 
Tabell 1 
Medelvärden (och standardavvikelser) av variablerna i studien.    
 
      
            Mätningstillfälle     
                   ______________________________________________________ 
        n 
Index     1     2       1      2     
 
Self-efficacy  49     49       3.73 (0.61)   3.77 (0.58)    
Socialt stöd   49     49       4.00 (0.68)   3.94 (0.65) 
Tentamen   56     46       2.14 (0.75)   2.15 (0.65)  
Not. Self-efficacy skala samt socialt stöd skala 1 (låg) – 5 (hög); tentamen skala 1-3.  
 
För att studera effekten av prestation vid tentamen ett på deltagarnas self-efficacy över tid 
utfördes en variansanalys (ANOVA) för upprepade mätningar där prestation med tre nivåer 
(U, G, VG) var mellangruppsfaktor och efficacy vid mätning ett och två var inomgruppsfaktor 
(se Figur 1). Inga signifikanta effekter kunde påvisas men Figur 1 visar mönster som antyder 
att, även om efficacy paradoxalt var generellt något lägre hos de med högst tidigare 
prestation, höjer dessa individer sin efficacy något över tid medan de med lägst tidigare 
prestation tenderar att sänka sin efficacy.  
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Figur 1. Deltagarnas self-efficacy på mätningstillfälle ett och två hos de med 
prestationsresultat U, G och VG på tentamen ett. Skalans variationsvidd 1 – 5. 
 
Vidare studerades om self-efficacy vid mätning ett hade effekt på prestation över tid. En 
ANOVA för upprepade mätningar utfördes där efficacy, delat på hög och låg genom 
mediansplit, var mellangruppsfaktor och de två tentamensstillfällen inomgruppsfaktor. 
Analysen kunde inte påvisa någon signifikant effekt och inget tolkningsbart mönster av self-
efficacy på betyg.  

Ytterligare två analyser med mixed modell ANOVA utfördes för att studera huruvida 
upplevt socialt stöd vid mätning ett (delat på hög och låg genom mediansplit) och aktivt 
sökande av socialt stöd vid mätning ett hade någon effekt på prestation över tid. 

En variansanalys för upprepade mätningar kunde inte påvisa någon signifikant effekt av 
upplevd socialt stöd (låg/hög) vid mätning ett på prestation övertid. Figur 2 kan man ändock 
se att de med högt upplevt socialt stöd presterade något bättre både i tentamen ett och två än 
de personerna med lågt upplevt socialt stöd, även om denna huvudeffekt inte var signifikant. 
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Figur 2. Deltagarnas resultat på tentamen vid prestationstillfälle ett och två hos de med högt 
respektive lågt upplevd socialt stöd. Skalans variationsvidd 1 – 3. 
 
Slutligen kunde variansanalys för upprepade mätningar inte visa några signifikanta effekter av 
sökandet av socialt stöd som angivits vid mätning ett på prestation. Dock visar Figur 3 ett helt 
annat mönster än resultatet angående det upplevda stödet. De som rapporterat ett lågt aktivt 
sökande av stöd vid mätning ett presterade högre i första tentamen men sänkte sin prestation 
vid tentamen två. De med högt aktivt sökande av socialt stöd däremot uppvisade oförändrad 
prestation övertid. 
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Figur 3. Deltagarnas resultat på tentamen vid prestationstillfälle ett och två hos de med högt 
respektive lågt sökande av socialt stöd. Skalans variationsvidd 1 – 3. 
 

Tabell 2 visar Pearson korrelationer mellan variablerna vid de olika mätningstillfällena. 
Det framgår att self-efficacy korrelerare signifikant och positivt med socialt stöd, både som 
totalpoäng och mätta vid de två mättillfällena dvs högt self-efficacy motsvarades av högt 
socialt stöd. Dessa resultat är i enlighet med prediktionen. Det visas vidare (se Tabell 2) att 
både self-efficacy och socialt stöd korrelerade starkt positivt mellan mätningstillfällen; socialt 
stöd framstår dock som mindre stabilt över tid än efficacy. Även prestation på 
tentamenstillfälle ett och två korrelerade signifikant och positivt. Detta innebär att de som 
presterade bra på tentamen ett även presterade bra på tentamen två. Dock fanns inga 
signifikanta samband mellan prestation och self-efficacy angående någon av 
mätningstillfällena. Inte heller kunde några samband påvisas mellan prestation och socialt 
stöd.  
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Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan variablerna i studien 

Index         1         2        3            4            5            6           7         8        9        10 

 
Self-efficacy  
1. Mätning 1     
2. Mätning 2   ,79**     
      
Socialt stöd 
3. Mätning 1   ,29*  ,41**        
4. Sökande 1   ,17  ,16  ,85**   
5. Upplevd 1   ,33*  ,50**  ,92**  ,58**   
6. Mätning 2   ,33*  ,61**  ,60**  ,35*  ,66**    
7. Upplevd 2   ,37** ,65**  ,53**  ,19  ,66**   ,65**    
8. Sökande 2   ,19  ,37**  ,53**  ,49**  ,47**   ,83**    ,55**     
 
Prestation 
9. Tentamen 1  -,26  -,15  ,09  ,08   ,06  -,03     -,04     -,01      
10.Tentamen 2 -,22  -,01  ,02  ,08  -,02   ,07       ,02      ,11    ,80**      
       
Not. Antal deltagare = 49  
* p < .05, ** < .01 
 
 

Diskussion 
 
Denna studie avsåg att undersöka sambandet mellan studenters self-efficacy och sociala stöd 
och deras betydelse för studieresultat under den allra första studietiden. 

Resultaten kunde inte visa signifikant effekt av prestation på self-efficacy över tid kunde 
däremot inte konstateras i den föreliggande studien. Inte heller kunde någon signifikant effekt 
av self-efficacy eller socialt stöd på prestation övertid påvisas. Därmed fick varken hypotes 
ett, två eller tre stöd i studien. Dock framkom vissa intressanta mönster som uppmuntrar till 
vidare studier. Det antyddes bl.a att individer som presterade bra vid första tentamen höjde sin 
self-efficacy något från mätning ett till mätning två medan de med lägst prestation sänkte sin 
efficacy.  
 Vad gäller socialt stöd visade det upplevda stödet ett mönster där individerna med högt 
upplevt socialt stöd presterade generellt bättre än de med lågt socialt stöd. Denna huvudeffekt 
var dock inte signifikant. I resultatet av sökande av socialt stöd kunde ett helt annat mönster 
utläsas; de med låg grad av sökande av stöd lyckades prestera bättre vid mätningstillfälle ett 
än de med hög grad men sänkte sin prestation vid andra mätningstillfället medan de med hög 
grad av sökande av stöd visade likvärdig prestation vid båda mätningstillfällena. 
 Resultaten visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan self-efficacy och 
socialt stöd; ju högre socialt stöd desto högre efficacy. Detta resultat gav stöd åt den fjärde 
hypotesen och var i enlighet med tidigare forskning. Resultat från Devonport och Lanes 
(2006) studie till exempel visade att det fanns ett behov av sociala faktorer och 
gruppinteraktion för utveckling av self-efficacy. 

Antydan i studien att de som presterade bra ökade sin efficacy vid nästa tillfälle, medan de 
lågt presterande minskade den stödjer Banduras teori. Enligt Bandura påverkas en individs 
self-efficacy bland annat utav tidigare erfarenheter (mastery experience). Följaktligen skulle 
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de studenter som presterar bra vid första tentamen påverkas positivt på så sätt att deras 
självförtroende och chanser för bra presteration ökar även vid andra tentamen. Enligt hans 
teori påverkas vi av tidigare erfarenheter och beroende på om dessa är positiva eller negativa 
så ökas respektive minskas en individs efficacy. Multon et al. (1991) belyste i sin studie att 
det inte enbart är positivt med att ha hög self-efficay utan att det ibland även kan vara 
negativt. Det resultatet i den föreliggande studien att prestationen generellt var något bättre 
hos de med låg self-efficacy skulle kunna tala just för detta, att det inte alltid är bra med hög 
efficacy. Därmed skulle det kunna tänkas att de med hög efficacy känner sig så pass säkra, så 
att de avsätter mindre tid för sina studier, medan de som känner sig osäkra avsätter mer tid. 
Denna studie kunde dock i motsats till Multon et al. (1991) studie inte bekräfta relationen 
mellan self-efficacy och akademisk prestation. Även andra studier har bekräftat en motstridig 
bild. Gore (2003) kunde till exempel inte bevisa att akademisk self-efficacy skulle kunna 
förutsäga akademisk prestation. Gore (2006) skrev att relationen mellan akademisk self-
efficacy och prestation berodde på vilket sätt som self-efficacy uppmätts. Detta skulle 
eventuellt kunna vara en möjlig förklaring till att det finns motsägande resultat över huruvida 
akademisk self-efficacy påverkar prestation. Trots detta kunde Multon et al. studie som 
innefattade varierade metoder och designer som tidigare nämnt bekräfta relationen. 
Luszczynska och Gutiérrez-Doňa (2005) och den föreliggande studiens resultat säger emot 
varandra trots att samma generella self-efficacy skala tillämpas. 

I motsats till Gloria och Ho (2003) vilka kunde påvisa att socialt stöd var den starkaste 
prediktorn av prestation, gick det inte i den föreliggande studien att utläsa någon effekt av 
socialt stöd på prestation. Även om någon signifikant effekt av sökandet av socialt stöd inte 
kunde påvisas på studieprestation, fanns en antydan i datan att de som mindre aktivt söker 
stöd vid första mätningstillfället presterar högre vid första tentamen, men sänker sin prestation 
betydligt vid andra tentamenstillfället. Rydén och Stenström (2000) belyser att alla individer 
inte har samma förmåga att söka socialt stöd. Bandura (1995) menar, att det är viktigt att 
individer har förmåga att finna stödrelationer för att de ska få stöd vid behov. Detta skulle 
kunna vara en möjlig förklaring till varför de som mindre aktivt söker socialt stöd sänker sin 
prestation. De eftersöker inte stödrelationer och på så sätt avsaknar de stöd när det behövs. 
Gore (2006) belyste vikten av att studenter får feedback (både i akademiska och sociala 
termer). 
   Vissa mönster framkom i den föreliggande studien som är i linje med hypoteser och  
tidigare teori samt empiriska resultat. Att dessa resultat inte var signifikanta kan delvis bero 
på det låga antalet deltagare och att bortfallet i den andra mätningen var relativt stor. Andra 
metodologiska begränsningar var att generell self-efficacy uppmättes och inte specifik. Om 
self-efficacy skulle ha anpassats till det aktuella området (akademiska) hade resultaten 
eventuellt sett annorlunda ut. En ytterligare tänkbar begränsning i studiens metod är att 
prestationsdatan var på ordinal nivå. Om prestationsdatan varit kontinuerlig hade resultatet 
och de funna mönstren kunnat bli starkare. Tidpunkten för när mätningarna skedde kan tänkas 
ha påverkat deltagarna. Mätningstillfälle ett skedde några dagar innan första tentamen, vilket 
kunnat påverka deras upplevda self-efficacy. Något annat som kan ha inverkat är att endast 
tentamen resultat tagit med som prestations resultat, och inte inlämningsuppgift och 
laboratorium rapporter. Möjligt är att individers tenderar att prestera bättre eller sämre 
beroende på vilken tentamens form som tillämpas och på så vis är det inte säkert att endast 
resultat på sals tentamen ger en rättvis bild av studenternas prestation. En fördel i studiens 
metod är att upprepade mätningar utförts, dvs. samma individer följts övertid. Ett visst stöd av 
datans tillförlitlighet kan fås genom att alla variablerna visade hög stabilitet över tid och höga 
alphavärden. 

Den föreliggande studien bekräftade tydligt sambandet mellan socialt stöd och self-
efficacy men kunde inte påvisa relationen mellan self-efficacy, socialt stöd och studieresultat 
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även om intressanta mönster framkom. I framtida studier vore det av intresse att replikera 
studien och då med ett större antal deltagare, fler prestationstillfällen, specifik self-efficacy 
skala (akademisk) samt med kontinuerliga värden från tentamensresultat.  
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