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Forskning har visat att vår primära tolkning samt graden av self-

efficacy påverkar hur vi hanterar nya situationer och relaterar även till 

vårt psykiska välmående. Genom vår primära tolkning utvärderar vi 

en ny situation som hotfull, utmanade eller som en förlust.  I 

föreliggande studie var syftet att undersöka hur studenter från det 

beteendevetenskapliga programmet samt socionomprogrammet ser på 

sina möjligheter att få arbete efter avslutade studier kopplat till self-

efficacy och deras primära tolkning av situationen som framtida 

arbetssökande. En enkätstudie genomfördes och det var 122 deltagare 

varav 57 socionomer. Resultatet visade att det inte fanns någon 

skillnad mellan programmen i den primära tolkningen som var 

relaterat till studenternas grad av self-efficacy. Däremot fanns 

signifikanta huvudskillnader mellan de två programmen i den primära 

tolkningen, beteendevetarna kände sig mer hotade inför sin situation 

som framtida arbetssökande. Slutsatsen blev att inga större skillnader 

visades mellan programmen i den primära tolkningen och graden av 

self-efficacy. 
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      Inledning 

När vi ställs inför avgörande val här i livet och inte vet hur vi ska gå tillväga för att nå våra 

uppsatta mål, har tron till vår egen förmåga betydelse för hur vi väljer att agera. Vi agerar 

olika utifrån hur vi ser på oss själva och vilken upplevd grad av self-efficacy vi innehar. 

    Bandura (1997) grundade begreppet self-efficacy och definierar det som en individs tro på 

sin egen förmåga att kunna utföra och organisera sitt handlande till givande utfall. Effekten av 

en individs handlingsförmåga påverkas av hur de själva ser på den. Det finns två typer av self-

efficacy, generell och specifik. Den generella berör hur individen utifrån olika situationer 

anser sig klara av dem rent allmänt medan specifik self-efficacy handlar om tron på den egna 

förmågan utifrån en specifik situation. I en specifik situation har individer med låg self-

efficacy svårt att engagera sig och tror sig inte klara av de problem som situationen kan föra 

med sig. Det gör att individer med låg specifik self-efficacy försöker undvika de problem och 

situationer som anses vara jobbiga eller svåra.  

    Individen bedömer sin förmåga att klara av en uppgift utifrån fyra informationskällor. 

Dessa fyra informationskällor påverkar graden av self-efficacy och kan antingen höja eller 

sänka den. De fyra informationskällorna är tidigare självupplevda erfarenheter, 

modellinlärning, social påverkan samt tolkning av det fysiologiska och psykologiska tillstån-

det. Den informationskälla som anses vara störst och påverkar individen mest är våra tidigare 

självupplevda erfarenheter. När individen ställs inför en ny uppgift tar den fram tidigare 

erfarenheter och prestationer i liknande situationer för att sedan göra en omedveten 

bedömning över hur den kommer att klara av den nya situationen. Detta resulterar i att 

tidigare framgångar och misslyckande är avgörande för hur individen hanterar nya situationer 
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och uppgifter. Positiva erfarenheter från en liknande situation ökar graden av self-efficacy 

medan negativa erfarenheter reducerar graden av self-efficacy (Bandura, 1997). Enligt Pajares 

(2006) är self-efficacy en av de viktigaste faktorerna i individens dagliga liv och utgör 

grunden för personliga prestationer och motivationen inför dem. Graden av self-efficacy 

påverkar även individens psykiska välmående och känslan inför en ny situation (Pajares, 

2006). Det första individen gör när den ställs inför en ny situation är att utvärdera den. En ny 

och betydelsefull situation utvärderas av individens primära tolkning. Individen tolkar 

situationen antingen som hotfull, utmanande eller som en förlust (Folkman et. al., 1986; 

Lazarus, 2000).  
 

 

Self-efficacys betydelse vid målföreställningar 

Vilka förväntningar individen har och hur den ser på sina chanser att kunna uppnå mål som 

den satt upp spelar stor roll även vid valet av karriär. När individen sätter upp mål inkluderar 

de ofta planer och val som måste göras längs vägen för att kunna uppnå de mål som satts upp. 

En högre grad av self-efficacy gör det lättare att agera och individen bildar sig förväntningar 

som den vet att den kommer att klara av (Vlisides & Mozie, 1994). En individ med högre 

grad av self-efficacy har lättare att arbeta mot mål för att sedan kunna klara av dem (Bandura, 

1997; Vlisides & Mozie, 1994). Upplevd self-efficacy påverkar inte bara individens beteende 

och handlande i olika situationer utan även motivationen (Bandura, 1997). Ledande 

motivationsteorier antar att vid uppsatta mål väljer individen att använda sig av ett beteende 

som den tror kommer att resultera i givande utfall (Deci & Ryan, 2000). I en situation som 

arbetslös har det visat sig att de som fått hjälp med att stärka tron på den egna förmågan blivit 

mer aktiva och motiverade i sin situation som arbetssökande. De arbetslösa som fick hjälp 

med att stärka tron på den egna förmågan fick i större utsträckning snabbare anställning än de 

som inte fick någon hjälp (Eden och Aviram, 1993).  

 

 

Self-efficacys betydelse vid valet av yrkesområde relaterat till kön  

Val av yrkesområde har visat sig ha viss betydelse när det gäller mäns respektive kvinnors 

syn på karriärmöjligheter. Vlisides och Mozie (1994) har gjort en studie som fokuserar på hur 

kvinnors karriärmöjligheter ser ut kopplat till teorier kring self-efficacy.  Könet har inte bara 

visat sig ha betydelse vid valet av karriär utan också hur vi ser på olika yrkesområden och 

vilka karriärmöjligheter som finns i dem. I mansdominerade yrkesområden som teknik och 

industri har det visat sig att män som satsar på en karriär inom dessa områden har en högre 

grad av self-efficacy än kvinnor som söker sig till samma yrkesområde. Detta beror enligt 

Vlisides och Mozie på att förväntningarna ser annorlunda ut beroende på vilket kön som söker 

och att det längre tillbaka i tiden var vanligare att män arbetade och gjorde karriär än kvinnor.  

En av de hypoteser som Vlisides och Mozie utgick från i sin studie är att en lägre grad av 

karriärrelaterad self-efficacy är en viktig faktor till att det är så få kvinnor som väljer att göra 

karriär i mansdominerade yrkesområden. Resultatet visade att kvinnor hade en signifikant 

lägre grad av karriärsrelaterad self-efficacy än män i mansdominerade yrken och en 

signifikant högre grad av karriärsrelaterad self-efficacy i kvinnorelaterade yrken. Männen 

däremot påverkades inte till skillnad mot kvinnorna om det var ett mans- eller 

kvinnodominerat yrke utan visade likvärdig grad av karriärsrelaterad self-efficacy i alla 

yrkesområden som undersöktes (Vlisides & Mozie, 1994). Kön har alltså betydelse för vilken 

tilltro individen har till sin egen förmåga att lyckas inom det yrkesområde som den har valt. 
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Individens psykiska välmående relaterat till den primära tolkningen och stress 
 

När vi ställs inför nya situationer upplevs vissa av dem som svårare än andra och genom en 

kognitiv process tolkar vi hur situationen påverkar vårt välmående. Första steget i denna 

process är individens primära tolkning som den använder när den utvärderar en ny situation 

där något står på spel. Individen utvärderar situationen som antingen hotfull (vilket kan 

innebära oro för framtida skada eller förlust), utmanande eller som en förlust (som tidigare 

inträffat i en liknande situation). Det andra steget i den kognitiva processen, den sekundära 

tolkningen handlar om hur individen utvärderar situationen utifrån att den kan göra något åt 

den. Individen utvärderar om något kan göras för att förbättra eller förhindra den situation 

som den ställs inför samt hur den ska gå tillväga för att lyckas med det.  (Folkman et. al., 

1986; Lazarus, 2000). När individen upplever hot eller krav som den aldrig konfronterats med 

tidigare uppstår det mentala och psykiska tillstånd som kallas stress. Hur individen upplever 

stress och dess uppkomst beror både på interna och externa faktorer i livet (Furnham, 2005). 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) uppstår stress utifrån interaktionen mellan de externa och 

interna faktorerna. Individens förmåga att kunna hantera stress och dess uppkomst är 

avgörande för hur den upplever den, alla är olika och hanterar stress på olika sätt (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

     Det är inte bara den primära tolkningen som har visat sig relatera till individens psykiska 

välmående som även inkluderar stress utan även graden av self-efficacy. I Karademas och 

Kalantzi-Azizi (2003) studie framgick det att graden av self-efficacy påverkar hur individen 

hanterar sitt beteende i stressfyllda i situationer. Studenter med högre grad av self-efficacy 

kände sig utmanade istället för hotade i en examenssituation och de studenter som kände sig 

hotade av examinationssituationen påvisade lägre grad av self-efficacy samt en negativare 

inställning. Den negativa inställningen tillsammans med den låga tron på den egna förmågan 

resulterar ofta i mer upplevd stress och sämre psykiskt välmående (Karademas & Kalantzi-

Azizi, 2003). Till skillnad mot en pessimistisk individ har en optimist positiva värderingar 

kring framtiden och det som komma skall. Optimism byggs upp av en högre grad av self-

efficacy tillsammans med det känslomässiga stödet och enligt Karademas (2006) relaterar det 

till bättre psykiskt välmående. Enligt Nelson, Karr och Coleman uppfattar en optimist många 

av sina vardagliga situationer som mindre krångliga och upplever heller inte samma av grad 

av stress i liknande situationer som en pessimist gör (refererad i Dwyer & Cummings, 2001). 

Individens primära tolkning samt graden av self-efficacy är båda relaterade till individens 

psykiska välmående i olika situationer. En situation som individen tolkar som utmanande och 

positiv förhindrar negativ stress vilket resulterar i att den mår bättre. Individen har lättare att 

hantera en situation där tron på den egna förmågan är hög och den upplevda stressen är låg. 

 
 

Syfte och frågeställningar 

Som tidigare beskrivits har graden av self-efficacy betydelse för hur individen väljer att agera 

vid olika val som den ställs inför i livet. Att vara arbetssökande och välja vilket yrkesområde 

man vill arbeta inom är något som nästan alla ställs inför. Enligt Bandura (1997) ställer sig en 

arbetssökande individ sig mer positivt till sin situation och blir mer energisk i sitt 

arbetssökande vid högre grad av self-efficacy. Ingen forskning har hittats kring utbildningens 

betydelse för graden av self-efficacy kopplat till situationen som framtida arbetssökande och 

känslan inför den. Studiens syfte var därför att undersöka hur studenter som läser på 

socionomprogrammet samt det beteendevetenskapliga programmet såg på sina möjligheter att 

få ett arbete efter avslutade studier kopplat till graden av self-efficacy och deras primära 

tolkning av situationen som de ställs inför som arbetssökande. Båda utbildningarna är lika 
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långa men med två olika examina där socionomutbildningen leder till en tydligare och mer 

specifik yrkesroll genom en socionomexamen. Därför valde jag att studera om det fanns några 

skillnader mellan dessa två program. Resultatet kan bland annat vara intressant för framtida 

studenter som står och överväger mellan att läsa på dessa två program. 

    Studien hade följande frågeställningar; Finns det någon skillnad mellan studenter som läser 

på socionomprogrammet och det beteendevetenskapliga programmet när det gäller deras 

primära tolkning av den kommande situationen som arbetssökande och är detta relaterat till 

skillnader i self-efficacy? Skiljer sig studentens primära tolkning av att klara av att få ett 

arbete efter avslutade studier beroende på kön, ålder och tidigare arbetslivserfarenhet?  
 
 

Metod 

 

Deltagare 

Undersökningens deltagare var 122 högskolestudenter som läser på det beteendevetenskapliga 

programmet (n = 65, 53.3%) samt socionomprogrammet (n = 57, 46.7%) vid en högskola i 

Mellansverige. Deltagarna var n = 17 män (13.9%) och n = 105 kvinnor (86.1%). Totalt 

80.3% (n = 98) av deltagarna var mellan 19-30 år gamla medan 13.1% (n = 16) var mellan 31-

40 år, de resterande 6.6% (n = 8) var mellan 41-50 år gamla. På frågan om de hade någon 

tidigare arbetslivserfarenhet svarade 95.9% (n = 117) ja och 4.1% (n = 5) nej. Av de 95.9% (n 

= 117) som hade tidigare arbetslivserfarenhet var det 31.1% (n = 38) som hade 

arbetslivserfarenhet inom sitt framtida yrkesområde. Under undersökningstillfället hade 

59.8% (n = 73) av alla deltagare en anställning. Av den totala andelen deltagare hade 61.5% 

(n = 75) någon gång varit arbetslösa. På följdfrågan hur länge de hade varit arbetslösa som 

längst fanns tre bortfall och av de 59% (n = 72) som besvarade frågan var det 31.9% (n = 39) 

som svarade att de hade varit arbetslösa mindre än ett halvår och 27.1% (n = 33) mer än ett 

halvår. Det totala bortfallet av de som avböjde att delta i enkäten blir svårt att besvara 

eftersom att enkäten var frivillig och delades ut i klassrummet, de som valde att inte besvara 

enkäten kunde antingen gå eller sitta kvar beroende på när den delades ut under lektionen. 
 
 

Material 
 

Datainsamlingens mätinstrument var en enkät. På enkätens första sida fick deltagarna besvara 

bakgrundsfrågor som ålder, årskurs, program, tidigare arbetslivserfarenhet och om de hade 

någon anställning när enkäten besvarades. Bakgrundsfrågorna konstruerades av författaren 

själv. På andra sidan följde frågor om self-efficacy och den primära tolkningen utifrån 

etablerade psykologiska instrument.  

     

    Bakgrundsfrågor. På den första bakgrundsfrågan fick deltagarna besvara kön, sedan följde 

tre öppna frågor där de själva fick fylla i ålder, årskurs och vilket program de går. De följande 

tre frågorna fick de besvara frågor angående tidigare och nuvarande arbetslivserfarenhet. På 

den fjärde frågan Har du någon gång varit arbetslös fick deltagarna besvarades genom ja 

eller nej och om de svarade ja fick de även fylla i en öppen följdfråga med antalet år och 

månader som de varit arbetslösa. De sista två bakgrundsfrågorna Hur ser du på dina chanser 

att få ett jobb efter avslutade studier och Hur ser du på dina chanser att få ett jobb inom det 

yrkesområde du utbildar dig i fungerade som kontrollfrågor och besvarades utifrån en 

femgradig likertskala där ett representerade mycket bra och fem mycket dåligt. 
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Kontrollfrågorna fungerade som en överblick kring hur studenterna från de båda programmen 

såg på sin framtida situation som arbetssökande. 

     

    Self-efficacy. För att mäta graden av self-efficacy hos undersökningsdeltagarna användes 

Koskinen-Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999) svenska version av General self-efficacy 

scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995).  I enkätens del som berörde self-efficacy ställdes frågan 

Hur väl stämmer följande in på hur du tänker om dig själv och din kommande situation som 

arbetssökande och efter följde 10 påståenden kring generell self-efficacy tillsammans med en 

fyrgradig likertskala där 1 = tar helt avstånd och 4 = instämmer helt. Vid högre svar på 

likertskalan desto högre grad av self-efficacy. Utifrån svaren delades self-efficacy in i 3 

grupper, låg (0-2.9), medel (2.91-3.3) och hög (3.31-4) grad av self-efficacy. Exempel på 

påståenden från skalan är I oväntade situationer vet jag alltid hur jag ska agera och Vad som 

än händer klara jag mig alltid. Cronbachs alpha för skalan var .90. 

    

     Primär tolkning. Den primära tolkningen mättes utifrån en svensk översättning av The ap-

praisal of life events scale (ALE; Ferguson, Matthews, & Cox, 1999). Den svenska översätt-

ningen gjordes av tre forskare i psykologi i samband med studien (Kennedy, Lude, Elfström 

& Smithson, 2010). Skalan avser att mäta utmaning, hot och förlust i en stressfylld situation 

utifrån 16 adjektiv. Med hot i denna studie menas något som kan innebära framtida skada 

eller förlust utifrån situationen som framtida arbetssökande, förlust syftar till något som 

tidigare inträffat i en liknande situation. Exempel på ett adjektiv som mäter hot är oroande, 

exempel på förlust är sorglig och exempel på utmaning är spännande. Frågan som ställdes 

inför dessa 16 adjektiv var Hur upplever du din situation som kommande arbetssökande. Efter 

varje adjektiv följde en sexgradig likertskala där 0 = inte alls och 6 = väldgt mycket. 

Cronbachs alpha för de tre indexen var .82 för utmaning, .82 för hotfull och .85 för förlust. 

 
 

Procedur 
 

Den första kontakten tog författaren med programsamordnarna för socionomprogrammet och 

det beteendevetenskapliga programmet på en högskola i Mellansverige. De i sin tur 

informerade om ansvariga lärare inom programmen och hänvisade vidare till dem. De 

ansvariga lärarna informerades sedan via mejl om studiens syfte och om det fanns någon 

möjlighet att få dela ut en enkät bland studenterna på de två olika programmen. Efter lärarnas 

godkännande delade sedan författaren ut enkäterna i fyra omgångar både under lektionstid 

och efter föreläsningarnas slut, svaren samlades in direkt när enkäten var besvarad. Enkätens 

försättsblad bestod av ett missivbrev. I missivbrevets första del presenterades författaren samt 

studiens upplägg och syfte. Vidare informerades studenterna om att deltagandet var frivilligt 

och att resultatet endast kommer att användas i forskningssyfte. De fick även information om 

att svaren behandlas anonymt. Slutligen innehöll missivbrevet kontaktuppgifter till både 

författaren och dennes handledare. Det förekom ingen ersättning vid deltagande. 
 
 

Resultat 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan programmen avseende kontrollfrågorna hur ser 

du på dina chanser att få ett arbete efter avslutade studier samt hur ser du på dina chanser att 

få ett arbete inom det yrkesområde du utbildar dig i. För att analysera detta användes en 

envägs ANOVA för oberoende mätningar. 
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Resultaten från den första frågeställningen Finns det någon skillnad mellan studenter som 

läser på socionomprogrammet samt det beteendevetenskapliga programmet när det gäller 

deras primära tolkning av den kommande situationen som arbetssökande och är detta 

relaterat till skillnader i self-efficacy? Presenteras nedan. 

 

En envägs ANOVA för oberoende mätningar utfördes mellan de två olika programmen för att 

se om det fanns några skillnader i den primära tolkningen som studenterna har av sin framtida 

situation som arbetssökande. Resultatet visade endast signifikanta skillnader mellan 

programmen i variabeln hot F(1, 119) = 6.786, p < .010 och effektens storlek utifrån Cohen´s 

partial eta squared var låg 0.05. Utifrån medelvärdena i variabeln hot visade det sig att de som 

läser på det beteendevetenskapliga programmet (M = 1.42, SD = 0.99) kände sig mer hotade 

inför sin framtida situation som arbetssökande än de som läser på socionomprogrammet (M = 

0.96, SD = 0.97). 

 

En envägs ANOVA för oberoende mätningar utfördes även för att studera om det fanns några 

skillnader i graden av self-efficacy mellan de som studerar på det beteendevetenskapliga 

programmet och socionomprogrammet. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan 

de två olika programmen F(1, 120) = 0.21, p > .886. Det fanns heller inga signifikanta 

skillnader i graden av self-efficacy beroende på om deltagarna hade en nuvarande anställning 

eller ej F(1, 120) = 3.235 p > .75. Medelvärdena visade dock att de som hade en nuvarande 

anställning när undersökningen utfördes (M = 3.16, SD = .44) hade en något högre grad av 

self-efficacy i snitt än de som inte hade någon anställning (M  = 3.01, SD = .41). 

 

En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar utfördes för att studera om det fanns skillnader 

mellan studenterna på de två olika programmen i den primära tolkningen och om skillnaden i 

sådant fall berodde på skillnader i self-efficacy, se Tabell 1. Ingen signifikant 

interaktionseffekt fanns mellan programmen och graden av self-efficacy kopplat till den 

beroende variabeln primär tolkning. Det fanns däremot en statistisk signifikant huvudeffekt på 

variabeln self-efficacy kopplat till den primära tolkningen och effektens storlek var stor 

utifrån Cohen´s partial eta squared .235. En huvudeffekt visade sig även på variabeln program 

kopplat till den primära tolkningen men effektens storlek var betydligt mindre här än i 

variabeln self-efficacy, partial eta squared visade en medeleffekt på .048.  

 

Tabell 1 

Tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar 

 

Program                1          1.898                      1.898                       5.860            .017 

Self-efficacy                2          11.436                    5.718                       17.658          .000 

Self-efficacy*              2          1.322                      0.661                       2.042            1.34 

program 

Beroende variabel, primär tolkning. 

 

Resultaten från den andra frågeställningen, Skiljer sig studentens primära tolkning av att 

klara av att få ett arbete efter avslutade studier beroende på kön, ålder och tidigare 

arbetslivserfarenhet? Presenteras nedan.  
 

                                     df:         Sum of squares:    Mean squares:        F                   p                                                 
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För att se om det fanns några signifikanta skillnader i den primära tolkningen beroende på de 

fyra ålderskategorierna samt kön användes även här envägs ANOVA för oberoende 

mätningar. Resultatet visade inga signifikanta skillnader beroende på ålder. Det fanns heller 

inga signifikanta skillnader mellan könen och den primära tolkningen av situationen som 

framtida arbetssökande. För att se om det fanns några signifikanta skillnader i den primära 

tolkningen beroende på tidigare arbetslivserfarenhet användes en envägs ANOVA för 

oberoende mätningar. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i den primära tolkningen 

beroende på om deltagarna någon gång haft ett arbete. Däremot fanns det signifikanta 

skillnader i den primära tolkningen och variabeln förlust, ifall de hade tidigare 

arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde de utbildar sig i. Resultatet visade att de som hade 

tidigare arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde de utbildar sig i (M = .94, SD = 1.04) 

känner mindre förlust inför sin framtida situation som arbetssökande än de som inte har någon 

erfarenhet (M = 1.32, SD = .97), F(1, 119) = 4.748, p < .031. Effektens storlek utifrån 

Cohen´s partial eta squared var låg, 0.04. 

 

Diskussion 

Denna studie fokuserade på att undersöka om det fanns någon skillnad mellan studenter  

som läser på socionomprogrammet och det beteendevetenskapliga programmet när det  

gäller deras primära tolkning av sin framtida situation som arbetssökande och om detta  

är relaterat till skillnader i self-efficacy. Studien syftade även till att undersöka  

om studenternas primära tolkning av att klara av att få ett arbete efter avslutade studier  

skiljer sig beroende på program kön, ålder och tidigare arbetslivserfarenhet. 

     Av resultatet att tolka fanns det inga större skillnader mellan programmen i den primära 

tolkningen och graden av self-efficacy. Det enda signifikanta resultat som visade sig var att 

beteendevetarna kände sig mer hotade inför situationen som framtida arbetssökande än 

socionomerna men att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt relaterat till graden 

av self-efficacy. Däremot visade det sig att det fanns en signifikant huvudeffekt mellan den 

primära tolkningen och graden av self-efficacy över de båda programmen. Detta förstärks 

genom Karademas och Kalantzi-Azizi (2003) studie där det framgick att graden av self-

efficacy påverkar vårt välmående och hur vi hanterar vårt beteende i stressfyllda i situationer. 

Även om det inte fanns någon signifikant skillnad i graden av self-efficacy mellan de två 

olika programmen så av medelvärdena att utläsa hade beteendevetarna något lägre grad av 

self-efficacy i snitt och kände sig även mer hotade inför situationen som framtida 

arbetssökande. För att dra en parallell utan att hänvisa till att det stämmer i den föreliggande 

studien så kom Karademas och Kalantzi-Azizi fram till att studenter som hade högre grad av 

self-efficacy kände sig utmanade istället för hotade i en examenssituation och de studenter 

som kände sig hotade av examinationssituationen påvisade lägre grad av self-efficacy samt en 

negativare inställning. Enligt Karademas och Kalantzi-Azizi leder en negativare inställning 

och en lägre grad av self-efficacy till ett sämre psykiskt välmående, vilket kanske kan förklara 

de få skillnader som fanns i den primära tolkningen mellan studenter på de två programmen. 

   Vlisides och Mozie (1994) studie visar att både förväntningar och mål är viktiga byggstenar 

vid valet av karriär och att individer med högre grad av self-efficacy bygger upp 

förväntningar som de vet sig klara av. Den relativt höga grad av self-efficacy bland 

studenterna som deltog i föreliggande studie kan kanske därför förklaras av att de gick in  

med en stark tro på sin egen förmåga när de valde program samt att de fortfarande är väl 

medvetna om vilka mål och förväntningar de har med utbildningen. Deras mål och 

förväntningar tillsammans med graden av self-efficacy kommer att spela en betydelsefull roll 

i hur deras framtida situation som arbetssökande kommer att se ut och resultera. I en specifik 

situation som i den här studien berör framtida arbetssökande har den relativt höga grad av 
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self-efficacy stor betydelse för hur studenterna kommer att hantera situationen som 

arbetssökande. Den höga grad av self-efficacy gör att de förmodligen inte kommer att undvika 

situationen som arbetssökande utan kommer att våga bemöta den och försöka lyckas få ett 

arbete. 

    Resultatet av den primära tolkningen visade att det inte fanns några skillnader mellan de 

manliga och kvinnliga studenterna i hur de tolkade sin framtida situation som arbetssökande. 

På grund av den sneda fördelningen mellan män och kvinnor är det svårt att generalisera  

detta resultat. Den sneda fördelningen av kön beror förmodligen på som  

det framgick i Vlisides och Mozies (1994) studie att kvinnor hellre väljer ett kvinnodominerat 

yrkesområde när de vill göra karriär, detta är relaterat till deras tro på sin egen förmåga.  

För att stärka detta resonemang hade det varit intressant att även  

studera graden av self-efficacy mellan de manliga och kvinnliga studenterna.  

    Den viktigaste och mest betydelsefulla informationskälla som påverkar vår tro på den egna 

förmågan i nya situationer är enligt Bandura (1997) våra tidigare självupplevda erfarenheter. I 

den föreliggande studien framgick det att tidigare arbetslivserfarenhet hade betydelse i  

den primära tolkningen av situationen som framtida arbetssökande. De studenter  

som hade tidigare arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde som de utbildade sig i kände 

mindre förlust inför sin framtida situation som arbetssökande än de studenter som  

inte hade någon erfarenhet. Eftersom tidigare positiva erfarenheter gör att tron  

på den egna förmågan stärks resulterar detta i att vi får lättare att hantera liknande situationer  

i framtiden. Därför går det att anta att de studenter som har tidigare arbetslivserfarenhet  

inom det yrkesområde som de utbildar sig i känner sig tryggare och vet vad  

som komma skall, de har tidigare prestationer att plocka fram när de senare ska kliva  

ut i arbetslivet igen. Eftersom det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan graden  

av self-efficacy och den primära tolkningen kan det även antas att tidigare arbetslivserfarenhet  

påverkar graden av self-efficacy hos studenterna, återigen finns en relation mellan graden av 

self-efficacy och den primära tolkningen av situationen.  

    Av resultaten att tolka tycks det inte funnits några större skillnader i den primära  

tolkningen och graden av self-efficacy beroende på vilken examen studenterna får  

efter avslutade studier. Däremot fanns det en generell relation mellan graden av self-efficacy 

relaterat till studenternas primära tolkning och välbefinnande. Flera forskningsresultat har 

visat att vid lägre grad av self-efficacy mår vi sämre generellt och när vi mår sämre påverkar 

det tron på vår egen förmåga ytterligare, det hänger ihop och det gäller att försöka skapa sig  

positiva förväntningar inför framtiden.   
 

 

Metodkritik  
 

Skalorna som användes i studien är redan väletablerade mätinstrument och alla påvisade ett 

gott resultat genom Cronbachs alpha, detta stärker undersökningens reliabilitet och tillförlit-

ligheten ökar. Antalet deltagare i undersökningen var tillräckligt stort för att kunna besvara 

frågeställningarna och lämplig metod användes, vilket stärker undersökningens interna 

validitet. Den externa validiteten sänks dock på grund av de resultat som är relaterade till kön 
och ålder, dessa resultat blir svåra att generalisera eftersom fördelningen i variablerna var så 

sned.  

    Den sneda fördelningen mellan könen beror förmodligen på att det är två 

kvinnodominerade utbildningar. Detta borde ha tänkts på vid formuleringen av den andra 

frågeställningen. Ett alternativ för att lösa den sneda fördelningen i variabeln kön hade varit 

att jämföra två program med jämn könsfördelning eller byta ut ett av de kvinnodominerade 

programmen mot ett mansdominerat program. Detta alternativ hade dock passat bättre om 
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fokus hade legat på skillnader mellan könen och inte som i detta fall mellan programmen. Det 

totala bortfallet i undersökningen var svårt att beräkna och för att undvika detta problem bör 

enkäterna ha räknats innan de delades ut och sedan jämförts med hur många som valde att 

besvara den.      

    När det kommer till den teoretiska delen skulle det kanske funnits mer teori kring 

examenstitelns betydelse för studenternas framtida situation som arbetssökande men 

författaren kunde inte finna någon relevant forskning kring detta, eventuellt beror det på att 

det finns en kunskapslucka inom detta område. Det kan även vara så att de utbildningens 

omfattning och examen inte spelar så stor roll för studenternas self-efficacy och primära 

tolkning av situationen som framtida arbetssökande, möjligen är tidigare livserfarenheter och 

djupare faktorer mer betydelsefulla för tron på den egna förmågan.  

    Valet av analysmetod diskuterades med handledaren vilket resulterade i att olika ANOVOR 

istället för t-test utfördes, anledningen till detta var att ingen skillnad skulle ges i resultatet 

mellan de olika metoderna. Valet av den statistiska metoden styrdes av att undersökningen 

avsåg att mäta skillnader och inte samband mellan olika variabler. De olika ANOVOR som 

utfördes gav svar på frågeställningarna.   

 

 

Fortsatt forskning  
 

En sådan här forskning vore intressant att följa upp. Det vill säga undersöka hur det faktiskt 

gick sen, om graden av self-efficacy och den primära tolkningen av situationen påverkat 

förmågan att få arbete efter avslutade studier. Det vore även intressant att studera antalet som 

fått arbete efter avslutade studier beroende på vilket program de gick och hur de såg på sina 

chanser att få arbete under den tid de studerade. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka graden av self-efficacy relaterat till situationen som framtida arbetssökande när 

studenterna är i början på sin utbildning och i slutet av den. Det vore intressant att se om det 

sker några förändringar över tid och om de är positivt relaterade eller ej.   
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