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Self-efficacyoch arbete under studietiden

Simon Jansson och Ludvig Kallin

Tidigare forskning visar att personer som genomgår träning för att öka sin 
self-efficacy har mycket större chans att finna jobb (Caplan, Vinokur, Price 
& van Ryn, 1989; Eden &Aviram, 1993). Denna studie baseras på en 
enkätundersökning gjord på 99 studenter och har som syfte att undersöka 
samband mellan studenters arbete under studietiden och deras nivå av 
generell self-efficacy (GSE). Korrelationsanalysfann inga samband för att 
stödja studiens hypotesom att studenter som arbetar och studerar parallellt 
skulle redovisa högre värden av GSE. Ett positivt samband påträffades
mellan vilja att arbeta och förmåga att klara av tentamina. Resultatet påvisar 
även en tro hos studenter att få arbeten som passar deras 
högskoleutbildning, denna tro kan förutspås till sju procent av GSE och 
antal terminer studerade.

Key words: general self-efficacy, motivation, employment among 
students, work

Inledning

Studien antar att majoriteten av studenter utbildar sig i syfte att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten i sverige är enligt SCB (2014)8 procentoch det kan upplevas svårt för 
studenter att ta sig in på arbetsmarknaden. För att utreda vad som förenklar eller försvårar 
processen till att bli anställd behöver forskning gå djupare in på vilka personliga aspekter som 
påverkar studenters beteenden. Denna undersökning vill ta reda på hur studenters 
arbetsrelaterade beteenden påverkas av self-efficacy, som flertalet gånger påvisats vara en 
viktig komponent i förmågan att bli anställd (Eden &Aviram, 1993). För att förstå studenters 
arbetsrelaterade beteenden så är det centralt att studera sambandet mellan self-efficacy och 
studenters arbetsvanor.Self-efficacy är individens uppfattning av sig själv och synen denne 
har på sin egen potential att genomföra en särskild handling. “The belief in one’s ability to 
perform a task or more specifically to execute a specified behavior successfully” (Bandura, 
1977, p. 192). Individers self-efficacy antas påverka deras val av aktivitet samt hur mycket 
energi och engagemang individen vill tillägna beteendet (Bandura, 1977). Individer med hög 
self-efficacy tenderar att bemöta uppgifter som någonting som skall uppnås eller klaras av 
medan individer med låg self-efficacy tenderar att uppleva tvivel på sin egen förmåga, 
försämrat analytiskt tänkande samt mindre ansträngning i uppgiften (Fenning& May, 2013; 
Zimmerman, Bandura& Martinez-Pons, 1992). Även annan forskning har dragit slutsatsen att 
self-efficacy kan vara det som påverkar beteende hos individer i störst utsträckning 
(Luszczynska, Scholz& Schwarzer, 2005).
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Beteendet som studien menar att undersöka är arbete parallellt med studier för målgruppen 
studenter. Studien antar att många studerar för att få arbete efter examen och även att arbetet 
har med studiernas inriktning att göra. Därför är det intressant att se hur studenters 
arbetsvanor ser ut under tiden som de utbildar sig. Kan det finnas skillnad mellan studenter 
som arbetar parallellt med sina studier och studenter som inte gör det samt i vilket syfte 
studenter arbetar parallellt med sina studier? Denna studie grundar sig i teori kring self-
efficacy för att finna empiriska samband mellan teori, studenter och deras arbetsvanor.

Informationskällor till self-efficacy

Self-efficacy är en socialkognitiv teori som antar att människan lär, inte bara genom att 
försöka nya beteenden, men i höggrad av att se andra utföra eller förklara, för att sedan 
replikera beteenden.Bandura (1977) har skrivit att individers upplevda self-efficacy växer 
fram ur fyra informationskällor; performanceaccomplishments, vicariousexperience, verbal 
persuasion och physiologicalstates. Performanceaccomplishments är den främsta 
informationskällan och är baserad på individens erfarenhet om dennes personliga upplevelser 
av sina prestationer. Vid framgång höjs individens self-efficacy och sänks vid upprepade 
misslyckanden. Upprepade framgångar leder till stark self-efficacy och när man har uppnått 
detta påverkas inte individens self-efficacy av tillfälliga misslyckanden. Många förväntningar 
kommer från att observera andra. Individersself-efficacy påverkas positivt av att se andra 
lyckas och negativt av att bevittna misslyckanden hos andra. Denna informationskälla kallas 
för Vicariousexperience och fungerar starkast när individen observerar någon som liknar 
denne själv. Verbal persuasion innefattar uppmuntran eller nedvärdering från en annan 
person. Generellt så är nedvärderingar mer effektiva att sänka en individs self-efficacy än 
uppmuntrans förmåga att höja. Physiologicalstates eller emotionell arousal påverkas av 
omständigheterna och ökar i stressiga och påfrestande situationer, vilket i sin tur tillsammans 
med omständigheterna, kan påverka personlig kompetens.

Arbetssökandeochself-efficacy

Individers self-efficacy varierar beroende på kontext, det vill säga en individ kan ha en hög 
self-efficacy under vissa omständigheter och lägre under andra (Bandura, 1977). Det finns 
mycket forskning kring olika kontexter för self-efficacy. Bland annat akademisk self-efficacy 
(Fenning& May, 2013), motivation och prestation på arbetet kopplat till self-efficacy 
(Stajkovic&Luthans, 1998) och self-efficacy för fysisk aktivitet (Warner, Schüz, Wolff, 
Parschau, Wurm& Schwarzer, 2014) samt arbetssökandeself-efficacy (Lin &Flores, 2013; 
Liu, Huang & Wang 2014) och karriärssökandeself-efficacy (Nota, Ferrari, Lea, Solberg 
&Soresi, 2007) som båda är relevanta för denna studie. Arbetslivsforskning har skapat 
karriärsökandeself-efficacy, en skala utvecklad för att mäta self-efficacy för arbetssökande 
beteenden (Nota, Ferrari, Lea, Solberg &Soresi, 2007; Solberg, Good, Nord, Holm, et al., 
1994). Liu, Huang och Wang (2014) kom, i sin metaanalys av arbetssökningsingripande, fram 
till att arbetssökning är mer effektivt då individer utbildas för att förbättra deras self-efficacy. 
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I de fall dådeltagarnas self-efficacy förbättrades så ökade chansen för anställning 3.25 gånger 
i jämförelse med kontrollgruppen som inte fått genomgå utbildning. I de fallen då man inte 
förbättrade deltagarnas self-efficacy ökade chansen för anställning endast med 1.73 jämfört 
med kontrollgruppen. Lin ochFlores (2013) kom fram till att informationskällorna verbal 
persuasionoch performanceaccomplishmentär signifikanta prediktorer för ökad 
arbetssökandeself-efficacy. Studien kommer även fram till att performanceaccomplishmentär 
en starkare prediktor än verbal persuasionför att förklara self-efficay. Utöver ingripande för 
att öka self-efficacy, och därmed öka chansen för jobb, så har stöd från familjen påvisats 
påverka både tron på individers karriärssökandeself-efficacy samt deras beslutsfattande 
rörande sin karriär (Nota, Ferrari, Scott, Solberg &Soresi 2007). Samma studie menar att det 
finns ett samband mellan stöd från familjen och obeslutsamhet kring karriären för manliga 
ungdomar som går universitetsförberedande gymnasium. För de kvinnliga ungdomarna i 
studien fann forskningen samband mellan stöd från familjen och karriärssökandeself-efficacy, 
vilket i sin tur var associerat med obeslutsamhet kring karriär.

Self-efficacy påverkar individers tankar, känslor och agerande (Bandura, 1977; Fenning& 
May, 2013). Individer med högre nivå av self-efficacy tenderar att sätta högre målsättningar 
och vara engagerad i dessa, vilket motiverar till att inte ge upp vid bakslag. På grund av detta 
bör förbättrande av self-efficacy vara en viktig del i handledningen när man söker arbete. En 
hög aktivitet i sitt jobbsökande har även det påvisat samband till en hög nivå av self-efficacy
hos individer, och därmed så är beteende under jobbsökande och effektiviteten på denna 
kopplad till individers self-efficacy (Brown, Cober, Kane, Levy &Shalhoop, 2006; Eden 
&Aviram). Det finns även forskning som påvisat att låg self-efficacy kan öka chansen för 
anställning (Saks, 2006) dessa resultat pekade på positiva samband mellan jobberbjudanden 
och anställning med individer som har en låg nivå av self-efficacy. Saks argumenterade för att 
detta tyder på att individer med hög self-efficacytenderar att inte tacka ja till första 
jobberbjudandet utan har en starkare förmåga att fortsätta sökandet för att hitta ett bättre 
alternativ, till skillnad från individer med lägre self-efficacy. Personer med låg self-efficacy är 
i detta fall mer villiga att arbeta med ett jobb som inte motsvarar deras kompetens till fullo 
jämfört med personer med hög self-efficacy. Enligt performance accomplishments så bör en 
individ som presterar bra på arbetet ha en ökad self-efficacy, då bör en individ som presterar 
bra på både arbete och i studierna redogöra för en ännu högre grad av self-efficacy. Forskning 
kring arbetssökande är intressant i studiens sammanhang eftersom någon form av 
arbetssökande rimligtvis måste föreligga arbete för alla studenter som arbetar parallellt med 
sina studier.Forskning inom arbetslöshet påvisar att arbetslöshet starkt kan påverka finansiell 
och psykologisk hälsa hos familjer, samt funnit starka samband till depression, ångest och 
minskad self-efficacy (Liu, Huang & Wang, 2014).

Self-efficacy och studier

Inom en akademisk kontext så har forskning påvisat samband mellan general self-
efficacy(GSE)och gradepointaverage(GPA)som ett mått på akademisk prestation. Här finns 
även påvisade samband mellan nivåer i akademisk self-efficacy och indivers akademiska 
förväntningar och prestationer (Luszczynska, Scholz& Schwarzer,2005). Zimmerman, 
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Bandura& Martinez-Pons (1992) har pekat på att ju mer kompetent en student bedömer sig 
själv att vara desto mer avancerande utmaningar och mål antar man. Studenter med hög self-
efficacy är mer benägna att delta i skolan, jobba hårdare och stannar kvar längre i skolan, 
samt är bättre på att ta motgångar än studenter som tvivlar på sin förmåga (Bandura, 1997). 
Transaktionen mellan studier och arbete har tidigare blivit studerad ur ett self-efficacy 
perspektiv. Saks och Ashforth (1999) undersöker self-efficacy som prediktor för 
anställningsstatus och jobbsökbeteende hos universitetstudenter. Resultatet visar att man 
genom self-efficacy kan förutsäga jobbsöksbeteende och anställningsstatus för 
universitetstudenterna vid examen och fyra månader senare. Studien påvisar även att 
arbetssökandeself-efficacy och självkänsla fungerar bättre som prediktorer för 
arbetssöksbeteenden och dess utfall, genom att använda sig av mer specifika 
jobbsöksmätningar, än att använda sig av mer generella och globala mätningar. Därför menar 
man att det inför framtida forskning är oklokt att mäta global självkänsla eller GSE utan att 
inkludera mätningar för mer uppgiftspecifik jobbsökning. Brown et al. (2006) har visat att 
proaktiva personligheter har signifikant påverkan på studenters framgång i jobbsökande. 
Studien får fram att detta delvis grundas i studenternas jobbsöks self-efficacy och 
jobbsöksbeteende. Dietrich, Jokisaari och Nurmi (2012) undersöker transaktionen mellan 
studier och arbete. Dem drar slutsatsen att deltagare som upplever sina mål med arbetet som 
viktiga och uppnåbara drog fördel av deras syn på sina mål och upplevde mindre stress inom 
dessa områden. Annan forskning inom self-efficacy hos studenter påvisar positiva 
korrelationer mellan förtroende i studenters valda karriärsväg, GSE, akademisk kompetens, 
social acceptans samt arbetskompetens. Precis som tidigare forskning inom en akademisk 
kontext så korrelerade dessa resultat även positivt med GPA (Fenning& May, 2013).

Generell self-efficacy

Andra forskare har gått ifrån Banduras kontextuella syn på self-efficacy och har utvecklat 
General self-efficacyscale (GSE) som har för avsikt att mäta en individs self-efficacy över 
flera kontexter (Luszczynska, Scholz& Schwarzer,2005). Denna syn på self-efficacy är mer 
användbar i forskningssyfte och låter jämföra self-efficacy över många olika områden. 
Arbetssökningsrelaterade beteenden har utforskats även med GSE skalan av bland annat Eden 
och Aviram (1993). Deras forskning påvisar starkt att deltagare som genomgår träning för att 
öka sin GSE har mycket större chans att få anställning. Forskning har även visat flera fall där 
GSE korrelerar positivt med emotion, optimism och arbetstillfredställelse. Negativa 
koefficienter finns mot depression, ångest, stress, utbrändhet och hälsoklagomål (Schwarzer 
& Jerusalem, 1995).

Syfte

Denna studie har i syfte studera sambandet mellan GSE och arbete under studietiden. Det 
finns mycket forskning kring arbetssökande beteenden och self-efficacy (Solberget al., 1994). 
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Även forskning kring transaktionen från studier till arbete hittas (Saks &Ashforth, 1999),men 
författarna finner ingen forskning som fokuserar på studenter och deras arbetsvanor parallellt 
med studier.Det är antaget att motivationen för att arbeta och studera parallellt kan variera 
mellan individer och påverkas av många situationsspecifika faktorer. Faktorer som undersöks 
i studien är studenters ekonomiska situation, vilja att arbeta och prestation i studierna. 
Tidigare forskning var visat starka samband för att personer som genomgår träning för att öka 
sin self-efficacy har mycket större chans att finna jobb (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 
1989; Eden &Aviram, 1993). Det finns även forskning som påvisar att ökad self-efficacy 
positivt kan påverka närvaro på arbetsplatser (Frayne&Latham, 1987). Dessa studier påvisar 
att self-efficacy föreligger anställning och leder till studiens hypotes.

Studenter som arbetar parallellt med sina studier kommer redovisa högre värden av GSE 
jämfört med studenter som inte arbetar parallellt med sina studier.

Metod

Deltagare

Studiens deltagare var studenter valdes genom ett tillgänglighetsurval av studenter vid en 
högskola i Mellansverige (n=102). Av de106 studenter som blev tillfrågade valde fyra att inte 
delta i enkätinsamlingen. Enkäten delades ut under fyra olika föreläsningar inom tre skilda 
utbildningsområden. De tre områdena var psykologi, innovation och ingenjör. Ett mål med 
deltagarurvalet var att få insamlingstillfällen inom så skilda utbildningar som möjligt för att 
bättre kunna generalisera resultatet över målgruppen studenter.På grund av tillgänglighet så 
blev hela 62.8 procent av deltagandet representerat av innovationsstudenter, 18,6 procent var 
psykologi- och ingenjörsstudenter vardera.

Av deltagarnahade 43.6 procent studerat mellan noll och två terminer på högskola och 56.4 
procent hade studerat tre eller fler terminer. I studien deltog 40 män och 62 kvinnor. I 
enkäterna har det förekommit vissa interna bortfall. Tre deltagare hade inte fyllt i tillräckligt 
med information på frågorna för GSE och kunde således inte jämföras med de övriga 
deltagarnas svar. Dessa tre bortfall var samtliga kvinnor och var mellan 22-26 år. Efter dessa 
bortfall blev studiens totala deltagare 99 varav 40 män och 59 kvinnor. Sporadiska interna 
bortfall hittades bland insamlad data och leder till att vissa analyser kan variera på antal 
deltagare, dessa bortfall var dock inte genomgående och riskerar inte att snedvrida studiens 
resultat. Medelåldern för deltagarna i studien var 24 år, majoriteten av deltagarna var mellan 
20-24 år ochåtta var över 30 år.

Material

Enkäten utvecklades med syftet att få fram en uppskattning av deltagarnas self-efficacy och 
benägenhet att arbeta. Enkäten hade även avsikt att samla in demografiska data om 
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urvalsgruppen med frågor som kön, civilstånd, antal barn samt data som kan tros påverka 
sambandet mellan self-efficacy och benägenheten att arbeta.
Enkätens första del bestod av en kort genomgång av studiens syfte, att undersöka studenters 
arbetsvanor och deltagarnas rättigheter i samband med deltagande. Här stod även en kort 
presentation av författarna samt kontaktuppgifter som deltagarna kunde använda vid 
funderingar eller ifall de ville ta del av resultatet.
I den andra delen av enkäten så mättes deltagarnas self-efficacy med GSE skalan. En 
exempelfråga är ”Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt.” 
och har fyra svarsalternativ som kodades 1-4: Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Instämmer 
delvis och Instämmer helt.GSE för varje individ är en summerad poäng av svarsalternativen 
som varierar mellan 10 och 40 poäng. Samtliga frågor för att mäta self-efficacy är 
konstruerade på samma sätt. GSE frågorna är kopierade från en svensk översättning av GSE 
skalan (Koskinen-Hagman, Schwarzer& Jerusalem, 1999). Vi har på grund av rättigheter inte 
tillåtelse att bifoga mer än en fråga från GSE skalan.Cronbach´s Alfa för GSE i studien var 
0.79.
Den tredje delen av enkäten bestod av kontrollfrågor för att finna samband mellan olika 
arbetsvanor och deltagarnas GSE. Deltagarna fick med två frågor ta ställning till om de 
arbetar eller har arbetat parallellt med studierna. Svarsalternativen på dessa två frågor 
varierade mellan tre alternativ som kodades 0-2: “Nej.”, ”Ja, deltid.” och ”Ja, heltid.”. En 
annan fråga lät deltagarna svara på huruvida de vill arbeta parallellt med studierna med fyra 
svarsalternativ kodade som GSE frågorna. Tanken med denna fråga var att se om arbetet 
upplevdes som påtvingat eller frivilligt. I en fråga så fick deltagarna förmedla hur många jobb 
de sökt det senaste året.
En fjärde del av enkäten innehöll mer personliga frågor som exempelvis kön som var kodade 
man 0 kvinna 1.Deltagarnas födelseår efterfrågades för kvotdata. Tre frågor i enkäten var 
avsedda att mäta hur deltagare upplever sin ekonomiska situation och kodades som GSE 
frågorna. Frågorna kring stöd är konstruerade för att skapa ett index för mer reliabel analys,
indexet var summan avstödfrågornas data. Svarsalternativen var kodade som GSE frågorna 
ochCronbach’s Alfa för frågorna kring stöd var 0.86. Två frågor menade att samla in data 
kring studenternas prestation i studierna, enkäten frågade ifall deltagare brukade klara 
tentamina samt hemtentamina utan komplettering och var kodade som GSE frågorna. Andra 
variabler som författarna ansåg kunde påverka resultatet var ifall deltagarna får komplettera 
sina skoluppgifter och deras förhoppning på framtida arbete som matchar deras utbildning. 
Dessa två frågor var kodade som GES frågorna. En fråga om hur lång tid deltagarna har 
studerat hade svaralternativen <1, 1-2, 3-4, 5-6, 7+ terminer studerade. Dessa var kodade 0-6.

Procedur

För att undersöka forskningens hypotes med en kvantitativ metod så skapades en enkät för att 
samla in data kring deltagares GSE och arbetsvanor. Deltagare hittades genom att leta efter 
högskoleföreläsningar där enkäter kunde delas ut. Ett mål med datainsamlingen var att få så 
brett urval som möjligtdär studenter läser olika utbildningar för ett mer generaliserbart 
resultat. När lämpliga föreläsningar hittats använde sig författarna av mejlkontakt med 
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föreläsarna för att ställa förfrågan om att genomföra enkätundersökning under föreläsningen. 
När de gav samtycke för deltagande bestämdes tidpunkt för utdelning av enkäten. Det blev 
totalt fyra olika tillfällen enkäten delades ut på, med nya deltagare vid varje tillfälle. Vid varje 
tillfälle så presenterades studiens syfte och deltagarnas rättigheter i studien. Rättigheterna som 
togs upp var i linje med Vetenskapsrådets etiska principer (2002) för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning och dessa betonades tydligt både i den muntliga presentation 
och skriftligt i början av enkäten. Deltagarna blev då upplysta om att deltagandet var frivilligt 
och kanavbrytas när som helst samt att deras uppgifter kommer att behandlas anonymt av 
författarna och endast i forskningssyfte. På enkäten fanns även kontaktuppgifter till 
författarna som deltagarna kunde höra av sig till vid funderingar eller för att ta del av 
resultatet. Deltagarna ägnade ungefär fem minuter på att besvara enkäten. En debriefing från 
forskarna var inplanerad men då deltagare som blev klara med enkäten tidigt lämnade 
föreläsningssalen innan de övriga deltagarna var klara så avstod forskarna från detta. En för 
tidig debriefing skulle potentiellt kunna skada resultatets validitet, medan en för sen 
debriefing endast skulle nått fram till en ytterst liten del av deltagarna. Författarna ansåg 
attdatainsamlingen utom rimligt tvivel inte påverkar deltagarna nämnvärt och således är en 
debriefing förkastbar. Enkäterna samlades in på plats.

Databearbetning

GSE för varje individ är ett index baserat på 10 frågor och varierar mellan 10-40 poäng. 
Envägs ANOVA visade inga signifikanta skillnader mellanarbete deltid eller heltid i GSE, 
Därför kategoriserades deltagare som jobbade eller hade jobbat under studietiden både heltid 
och deltid i en kategori (1) och studenter som inte jobbat parallellt med studierna grupperades 
i en annan (0), detta benämns som arbete index och 66 procent av deltagarna uppgav att de 
arbetade eller hade arbetat parallellt med sina studier. 

Variablerna i datainsamlingen analyserades först med Pearson korrelationer för att se vilka 
samband som var signifikanta, detta resultat kan utläsas ur Tabell 1. Män var i analysen 
tilldelade värdet noll och kvinnor värdet ett. Inga signifikanta skillnader mellan kön i någon 
variabel påträffades dock, som kan avläsas i Tabell 1. Deltagares uppleva stöd är också ett 
index som är summan av stödfrågorna i enkäten.Ett intressant statistiskt signifikant resultat av 
en multipel regressionsanalys redovisas också i syfte att påvisa GSEs samt längd på 
studietidens påverkan på tro på framtida jobb som passar utbildningen.

Resultat

Medelvärdet för GSE var 3.00 med en standardavvikelse på 0.36 Det är vanligt att 
medelvärden för GSE är runt 2.9 (Schwarzer & Jerusalem, 1995). 
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Tabell 1
Pearsonkorrelationer mellan variablerna i studien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 .79
2 -.12 .86
3 -.10 .00
4 .03 -.04 -.08
5 .07 -.14 -.06 .16
6 -.07 -06 .03 -.09 .20*
7 .08 .11 -.03 -.10 .03 .11
8 .10 .20* -.15 -.03 -.10 .03 .11
9 -.13 -.04 .05 .05 -.04 .12 .15 .02
10 .18 .02 .04 -.08 -.06 .00 -.12 -.05 .17
11 .11 -.08 .14 .20* -.06 -.38** -.15 -.05 -.05 .17
12 .08 -.35** -.04 .12 .43** -.09 .12 -.12 .17 .08 -.01 .70
13 .15 -.11 -.17 -.10 -.03 .01 -.01 .61** .29** .04 -.15 .10
Not. 1.GSE index (1-4); 2. Stöd index (0-6); 3. Studiemedel (0-3); 4. Sökta jobb (0-3); 5. Vill 
arbeta (1-4); 6. Klara tenta (1-4); 7. Kön (0-1); 8. Antal barn (0-3); 9. Antal terminer (0-4); 
10. Arbete efter examen (1-4); 11. Pågående kurs (1-4); 12. Arbete index (0-1); 13. Ålder;
Cronbach’s alfa i diagonalen. * p< .05, ** p< .01.

Studiens huvudhypotes fick inte stöd då korrelationen mellan GSE index och Arbete index
inte var signifikant.Korrelationsanalysen visar dock att det finns ett positivt, statistiskt 
signifikant,samband mellan vilja att arbeta och förmåga att klara av tentamina. Detta betyder 
att deltagare i studien som uppger att de vill arbeta tenderar även att uppge att de brukar klara 
tentamina vid första tillfället. Vidare så påvisar korrelationsanalysen ett negativt samband 
mellan arbete under studietiden och deltagarnas behov av stöd från annat håll. Resultatet 
pekar på att studenter som arbetar upplever, eller får, mindre stöd från hemmet. Resultatet av 
korrelationsanalysen påvisar även ett positivt samband mellan antal barn som studenten har 
samt mängden stöd hemifrån som deltagaren upplever sig behöva, även detta samband är 
signifikant. Resultatet visar att behovet av stöd sänks när studenten arbetar och ökar när 
studenten har barn. Ytligare korrelationer som kan utläsas ur Tabell 1 påvisar samband mellan 
arbete index och vilja att arbeta hos studenter. Studenter som upplever sig vilja jobba gör även 
det i större utsträckning jämfört med studenter som inte vill det.

En multipel regressionsanalys av variablerna GSE och antal terminer studerade på 
högskola för att förklara variansen i tron att få arbete som passar deltagarnas utbildning ger ett 
signifikant resultat F(2, 95) = 3.546,R2 = .069,p< .05. GSE och antal studerade terminer kan 
förklara 7 procent av variansen i tron på att få arbete som passar utbildningen. Deltagare som 
studerat längre tenderar även att uppge en större tro på att få jobb inom området för 
studierna.92 procent av deltagarna i studien instämde till att de kommer få arbeten som passar 
deras högskoleutbildning.

Diskussion

Resultatet visar inga signifikanta skillnader för att stödja studienshypotes; Studenter som 
arbetar parallellt med sina studier kommer redovisa högre värden av GSE jämfört med 
studenter som inte arbetar parallellt med sina studier. Tidigare forskning har påvisat att ökad 
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nivå av GSE leder till högre chans att få jobb (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 1989; Eden 
&Aviram, 1993; Liu, Huang& Wang, 2014). Studien antog därför att det skulle vara större 
chans att deltagare som redovisade högre värden av GSE skulle vara mer villiga att arbeta 
parallellt med sina studier, detta eftersom dessa studenter påvisar en större tro på sin egen 
förmåga att t.ex. klara av sina studier och sitt arbete parallellt. Nuvarande undersökning testar 
ett samband som tidigare inte är undersökt. Därför kan denna forskning inte uttrycka sig om 
att tidigare forskning har dragit felaktiga resultat, men författarna anar att det råder en skillnad 
i syn på arbete hos studenter och arbetslösa som har som mål att få jobb. Det är viktigt att 
notera att en stor del av deltagarna i denna studie var nya inom högskolestudier, hela 40 
procent av deltagarna uppgav att de studerat mindre än två terminer på högskola och hade 
därmed inte haft lång tid att kunna arbeta parallellt med studierna eller hade lång tid kvar av 
sin studietid. Resultatet visar dock att GSE ochantalet studerade terminer signifikant kan
förklara en liten del av variationen i tro på att få jobb som passar utbildningen. Studenter som
har studerat under en längre tid har en högre tro på att studierna kommer leda till ett arbete 
inom det studerade området. Förhoppningen på arbete som kan relateras till studierna bör öka 
med studerad tid eftersom deltagare antagligen inte vill känna att deras studietid är 
bortkastad.I samband med Saks (2006) undersökning så kan vi ana att deltagare med högre 
GSE samt högre tro på att få jobb inom området för studierna har större chans att fortsätta 
söka arbete i linje med utbildningen även om de får chans till anställning inom ett annat 
område. Den låga medianåldern (Md= 23) (m = 24) hos deltagarna sänker chansen att de har 
eller har haft arbete innan studierna. En bättre grupp av deltagare skulle inte nödvändigtvis 
vara äldre, men studerat längre. Deltagarnas låga ålder påvisar dock att det är vanligt att 
studenter är unga, i de kurser som undersökts, och förmodligen så blir jobb viktigare ju äldre 
individer blir. Dock så finner denna studie inte samband mellan ålder och vilja att arbeta hos 
studenter. Det kan vara så att många studerande också ser studierna som ett arbete, vilket kan 
leda till att studenter inte vill ha ännu ett arbete parallellt med studierna. Denna tes samt 
kunskapen att resultatet för nuvarande studie inte överensstämmer med tidigare forskning 
kring arbetssökande (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 1989)låter forskarna tro att det en 
skillnad mellan synen på arbete mellan studenter och arbetslösa.

Studiens resultat pekar på att det finns ett samband mellan viljan att arbeta och förmågan 
att klara av tentamina. Fenning och May (2013)har funnit resultat som pekar på att individers 
säkerhet på sin egen karriärsinriktning korrelerar positivt med akademisk kompetens och 
arbetskompetens. Nuvarande forskning påvisar inga signifikanta samband mellan arbete efter 
examen och deltagares förmåga att klara tentamina (akademisk kompetens). Men nuvarande 
studies resultat pekar på att deltagare som studerat längre har högre tro på sin 
karriärsinriktning och visar högre förhoppningar på att få arbete som passar deras utbildning.

Den nuvarande studien visar på samband mellan hur många barn studenten har och hur 
mycket ekonomiskt stöd hemifrån denne upplever sig behöva. Detta är ett samband som 
upplevs relativt logiskt då man med barn ofta har högre utgifter och mycket tid går till att ta 
hand om barnen, men det påvisar ändå att studenter med barn känner att de behöver och får 
mer stod än studerande utan barn. Inget signifikant resultat kan utläsas i samband mellan 
arbete och antal barn.

Den nuvarande studien visar på skillnad mellan studenter från olika kurser i prestation på 
tentamina och antal sökta arbeten. Men resultatet bör inte ses som pålitligt eftersom 
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deltagarantalet från de olika kurserna var väldigt varierande, mellan 36 individer i största 
gruppen och endast 19 i den minsta.Studiens påvisade samband mellan vilja att arbeta och 
arbete under studietiden kan ha flera förklaringar. Antingen så leder en stark vilja att arbeta 
till arbete. Eller så känner de som har arbete att de vill arbeta parallellt med studierna just 
eftersom att de gör det. Sambandet som föreligger är enligt författarna inget häpnadsväckande 
i psykologiska sammanhang. Ålder och antal barn samt ålder och antal terminer på högskola 
redovisar även de starkt signifikanta resultat, vilket inte var överaskande. 

Kritisk granskning

Bandura (1997;1977) ses ofta inom forskning som grundaren av self-efficacy. Mycket 
forskning inom området refererar till Banduras arbete och skulle framtida forskning 
lyckaspåvisa brister med teorin så sjunker validiteten för en mängd omkringliggande 
forskning och teorier. Bandura tar upp att individers bedömning av sin egen self-efficacy är 
mycket beroende på situation och flera mätinstrument för kontextuell self-efficacy har 
utvecklats (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 1989; Gist, Schwoerer& Rosen, 1989). Till 
denna studie så väljs GSE eftersom den är mest generaliserbar, men lider av lägre validitet än 
ett instrument för specifik eller kontextuell self-efficacy(Locke &Latham, 1990). Däremot så 
är GSE ett välanvänt och beprövat mätinstrument med hög reliabilitet (Luszczynska, Scholz& 
Schwarzer,2005). Författarna hade som avsikt att välja deltagare från fyra föreläsningar som 
var inom helt skilda utbildningar. Men då några av föreläsarna som kontaktades i början inte 
ville samarbeta i kombination med begränsad tid blev det två föreläsningar som är inom 
samma område. Dessa två var inom innovation, men det var två olika årskurser och 
inriktningar inom innovationsutbildningen. Författarna anser att detta inte påverkar studien 
nämnvärt eftersom deltagarna är studenter, men en studieinriktning blev därmed markant 
överrepresenterad. Författarna hade från början planer på att ha en debriefing efter att 
studenterna fyllt i enkäten och då förklara att studiens syfte utöver arbetsvanor även är att 
mäta self-efficacy. Detta blev dock svårt att genomföra då vissa deltagare var ivriga att lämna 
föreläsningssalen eftersom enkätutlämningen skedde i slutet av föreläsningstiden. Deltagarna 
tog dessutom olika lång tid på sig för att fylla i enkäten. 

Performanceaccomplishment föreslås som en stark prediktor för self-efficacy(Bandura, 
1997; Lin & Flores, 2013) Nuvarande studie visar inga resultat som påvisar att deltagare som 
sökt många jobb och lyckats få jobb har högre GSE än deltagare som visar på många sökta 
jobb men utan att arbeta. Vi kan anta att många bakslag skulle sänka deras GSE. Studien var 
designad att vara fokuserad på endast en frågeställning och hypotes för att ha en tydlig 
inriktning och kunna dra konkreta slutsatser från ett specifikt resultat. Flera frågor i enkäten 
skulle med fördel ha mätt mål och synen på arbete hos deltagarna för att kunna dra skarpare 
slutsatser kring hypotesen.

Den kontextuella synen på self-efficacy, förklarad av Bandura (1977), ger upphov till en 
stor mängd potentiella self-efficacy skalor (Liu, Huang, & Wang, 2014; Nota, et al., 2007; 
Solberg et al., 1994).Detta gör jämförelser mellan olika sorters self-efficacy forskning diffus 
eftersom en situationsvariabel är att förvänta i de flesta psykologiska kontexter och är ingen 
anledning till att göra en ny skala för self-efficacy i varje situation. GSE skalan kan ses som 
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ett försök att skapa detta. Framtida forskning kring self-efficacy bör ha som mål att utveckla 
teorin för self-efficacy så att den blir mer konkret. Att dela upp self-efficacy i olika kontexter 
förgrenar teori inom området när forskningen egentligen borde konvergera mot resultat som 
kan lätt kan jämföras med varandra. Argumentet kan göras att kontexten är så otroligt central 
för self-efficacy så att variationen i self-efficacy varierar mer i kontext för individer än mellan 
individer. Men i det fallet kan man fråga sig om self-efficacy är en bra teori för att förklara 
verkligheten. Saks och Ashforth (1999) argumenterar för en kontextuell syn på self-efficacy. 
De menar att en specifik undersökning av self-efficacy i en kontext kan förklara den 
kontexten bättre än en generell undersökning av self-efficacy i samma kontext. Även 
Schwarzer och Jerusalem (1995) argumenterar för att undersökningar bör samla in data för att 
få en uppfattning av kontexten. Författarnas forskning brister i att frågorna kring self-efficacy 
inte vinklatsför en specifik kontext. UndersökningensdataförGSEvar opåverkad för att öka 
reliabilitet samt för att lättare kunna jämföra resultaten med andra studier som också endast 
använder sig av GSE. Detta val av metod kan ha negativt påverkat chansen för signifikanta 
sambandsresultat.

Enkätkritik

En pilotstudie hade låtit författarna rätta till många problem som uppkommit av hur enkäten 
var konstruerad. Frågor kring deltagarnas mål med studierna eller under studietiden skulle 
kunna bidra till kopplingen mot tidigare forskning om arbetssökande och self-
efficacy(Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 1989; Eden &Aviram, 1993; Liu, Huang& 
Wang, 2014) eftersom deltagarna i dessa undersökningar hade ett tydligt mål att finna arbete, 
vilket inte fanns i nuvarande undersökning. Prestation i studierna var menad att mätas med två 
frågor med en fråga om salstentamen och en fråga om hemtentamen, men många deltagare 
svarade att de inte gjort någon hemtenta och på så sätt bedömde författarna att resultatet skulle 
kunna bli missvisande om data togs med i resultatet. Eftersom mängden insamlade enkäter per 
kurs var så varierande, mellan 19 insamlade enkäter vid ett tillfälle och 36 vid ett annat, så blir 
en jämförelse för icke-reliabel för att kunna uttrycka skillnader mellan de olika 
insamlingstillfällena. Studiens resultat skulle också dragit fördel av frågor kring deltagarnas 
upplevda behov av att jobba parallellt med studierna.

Hur enkätens svarsskalor var utvecklade problematiserade generering av index mellan 
vissa frågor i formuläret och detta ger resultatet av dessa frågor lägre reliabilitet. Tidigare 
forskning tar upp att ökad self-efficacy leder till högre målsättningar vilket nuvarande studie
borde tagit större hänsyn till och samlat in mer data kring, detta genom frågor som behandlar
deltagarnas mål med arbete och studier (Dietrich, Jokisaari& Nurmi, 2012; 
Zimmerman,Bandura& Martinez-Pons, 1992).

Författarna hade som mål att få enkäten så kort och koncis som möjligt, vilket deltagarna 
verkade uppskatta. Fler frågor hade gjort den längre. Däremot så kunde vissa frågor i enkäten 
bytts ut, då de ändå inte gav intressanta resultat för syftet och hypotesen för studien, för att 
hålla nere längden på enkäten men ändå få in mer intressant data. 
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Framtida forskning

Framtida forskning inom området studenter som arbetar parallellt med studierna drar fördel av 
att uppskatta kontextuell self-efficacy. Föreslagsvis akademisk self-efficacy för att se om 
deltagarnas tro på sin prestation i studiesammanhang kan påvisa samband till arbete. Även en 
datainsamling av studenters self-efficacy inom arbetssammanhang kan komma att vara 
intressant för att se om samband mellan akademisk self-efficacy och arbetsrelaterad self-
efficacy kan påvisas, förslagsvis tar framtida forskning in data kring båda kontexter.Framtida 
forskning bör även ta upp mål med studierna och arbete, detta då tidigare forskning tar upp att 
ökad self-efficacy leder till högre målsättningar (Zimmerman, Bandura& Martinez-Pons, 
1992). Författarna begränsade denna forskning kraftigt på grund av uppsatsens omfattning. En 
större forskning gör rätt i att leta efter deltagare från olika universitet och se denna forskning 
som en förundersökning. Författarna anser att fortsatt forskning inom området vore nyttigt då 
self-efficacy flertalet gånger påvisats vara en viktig komponent i förmågan att bli anställd 
samtidigt som arbetslösheten i samhället är hög och många studenter upplever det svårt att ta 
sig in på arbetsmarknaden. Då studierna har i huvudsakligt syfte att få studenter in på 
arbetsmarknaden anser författarna att det är centralt att gå djupare i vad som bäst möjliggör 
detta. Ytterligare aspekter som framtida forskning kan undersöka är kopplingen till 
depression, om studenter som arbetar parallellt med studierna tenderar att påvisa lägre grad av 
depression än studenter som inte gör det. Detta skulle kunna grunda sig i forskning kring 
arbetslöshet av Liu, Huang och Wang (2014). Forskningen gör även rätt i att undersöka 
välmående i samband med arbete och studier separat för analys. 
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