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Nyckeln till self-efficacy 

Beslutsfrihet, stress från föräldrar och optimism under sena tonåren 

 

Hugo Andersson och Anton Lundström 

 

Enligt Bandura (1997) är self-efficacy tron på den egna förmågan att 

slutföra uppgifter och nå mål. Denna studie undersökte sambandet mellan 

upplevd beslutsfrihet under sena tonåren, upplevd stress från föräldrar under 

sena tonåren, upplevd optimism under sena tonåren och self-efficacy. 

Stickprovet på 133 studenter, varav 35 män och två av okänt kön skattade 

sina upplevelser och self-efficacy. En multipel hierarkisk regressionsanalys 

visade att self-efficacy korrelerade positivt med både beslutsfrihet och 

optimism vilket gav stöd för hypotes 1 och 3. Variationen i de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna kunde förklara 12% av variationen i 

self-efficacy. Sambandet mellan hög self-efficacy och hög upplevd grad av 

beslutsfrihet under sena tonåren förklarades som socialt stöd i form av tillit 

från föräldrarna. Sambandet mellan self-efficacy och upplevd grad av 

optimism under sena tonåren förklarades som att optimism ökar prestationen 

och chansen för framgångar. Studien föreslog att föräldrar bör ge sina 

tonåringar beslutsfrihet för att stärka self-efficacy. 

Keywords: self-efficacy, decision making, parental pressure, optimism 

 

Inledning 

Self-efficacy  

Människans förmåga att kontrollera sin omgivning kan vara till både gott och ont beroende på 

vilken nivå av self-efficacy denne besitter. Pajares (2006) nämnde exempelvis hur studenter 

med hög tro på den egna förmågan gällande akademiska prestationer kommer besitta en 

attityd om att klara av skolans utmaningar. Denna attityd ökar individens chans för framgång. 

I kontrast kan låg self-efficacy sänka individens chans för framgång. Hur väl en individ 

kontrollerar sin omgivning styrs därför till stor del av dennes self-efficacy. Bandura (1997) 

skrev att människor styr sina liv utifrån tron på egna förmågan. Self-efficacy definierades som 

tron på den egna förmåga att organisera och utföra de handlingar som krävs för att uppnå det 

önskade resultatet (Bandura, 1997). Schwarzer och Luszczynska (2006) beskrev generell self-

efficacy som en stark känsla av den personliga kompetensen att effektivt hantera en rad olika 

stressfulla situationer.  

Om en individ inte tror  på sin förmåga att nå önskat mål så kommer denne ha lite 

motivation till att anstränga sig. Self-efficacy är därför betydelsefullt för att kunna agera. 
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Bandura (1997) påpekade att kunskap och skicklighet inte är tillräckligt för att kunna utföra 

de handlingar som krävs för att uppnå det önskade målet om det inte finns en stark tro på den 

egna förmågan. Dessutom påverkar self-efficacy vilka typer av handlingar människor väljer 

att utföra, då en individ väljer att genomföra den handling denne tror sig utföra bäst. Self-

efficacy påverkar också hur mycket individen anstränger sig, hur många motgångar denne 

klarar av, hur mycket stress och depression denne upplever från omgivningen och hur högt 

individen uppskattar sin framgång. 

En viktig period i en människas liv är tonåren. Under tonåren introduceras individen för 

nya utmaningar. Bandura (1997) skrev att individen under tonåren måste övergå till rollen 

som vuxen och därför börja fundera över vad denne vill göra med sitt liv. Allteftersom 

tonåringar expanderar sina liv till en större skala så ökar ansvaret. Hur tonåringen utvecklar 

samt använder sig av sin self-efficacy under denna utvecklingsperiod spelar en nyckelroll till 

hur dennes liv kommer att utspela sig (Bandura, 1997). 

 

Banduras fyra informationskällor som påverkar self-efficacy 

 

Bemästrande erfarenheter (eng. Enactive mastery experiences). Denna informationskälla 

är ett tydligt bevis på om en individ har vad som krävs för att lyckas och därför menade 

Bandura (1997) att det är den mest betydande. Erfarenheter av framgångar utvecklar en hög 

tro på den egna förmågan vilket kommer öka individens självförtroende till att utföra liknande 

uppgifter i framtiden. Däremot sänker erfarenheter av motgångar tron på den egna förmågan. 

Om individen inte har utvecklat en tro på den egna förmågan upplevs dessutom 

misslyckanden ännu mer påfrestande. Detta förutsätter att individen subjektivt upplever 

situationerna som framgångar eller misslyckanden. Upplever en individ däremot endast lätta 

framgångar kommer denna att förvänta sig snabba resultat och därför ha svårt för motgångar. 

Att klara av motgångar kräver erfarenhet av att överkomma hinder genom upprepade försök, 

att uppleva motgångar kan därför vara en fördel då det visar att framgångar ofta kräver extra 

ansträngning.  

Observationsinlärning (eng. Vicarious experiences). Tron på den egna förmågan är delvis 

influerat av observationsinlärning vilka uppfattas genom uppsatta mått (Bandura, 1997). Det 

är lättare att bedöma den personliga förmågan utifrån aktiviteter som ger objektiva mått på 

prestationen. Ett sådant objektivt mått kan exempelvis vara förmågan att simma; antingen kan 

du det eller inte. De flesta aktiviteter har dock inga objektiva mått. I dessa fall måste individen 

bedöma sin prestation i förhållande till andra. En student som får 150 poäng på ett prov där 

maxpoäng inte anges skulle ha svårt att bedöma om provresultatet är en bra eller dålig 

prestation utan att jämföra med andra studenters provresultat. Skulle studenten få ett bättre 

resultat än sina klasskamrater skulle dennes self-efficacy öka, men skulle studentens 

provresultat vara sämre än övriga klasskamraters skulle dennes self-efficacy minska.  

Verbal övertygelse (eng. Verbal persuasion). Bandura (1997) skrev att det är lättare att öka 

sin self-efficacy när man möter hinder, om en för individen betydelsefull person, uttrycker tro 

på ens förmåga. Verbal övertygelse ökar inte self-efficacy under en lång period, men det kan 

stärka självförtroendet förutsatt att komplimangerna är realistiska. En individ som är 

övertygad att denne besitter förmågan att lyckas med en uppgift kommer sannolikt anstränga 
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sig och klara av mer än om denne tvivlar på sig själv. Verbal övertygelse har störst påverkan 

på individer som tror att de genom eget agerande kan nå uppsatt mål. Chambliss och Murray 

(1979) drog slutsatsen att om individen inte uppfattar övertygandet som realistiskt så kommer 

den som försöker övertala att förlora sin trovärdighet och individens tro på sin egen förmåga 

kommer att minska.  

Fysiska och psykiska tillstånd (eng. Physiological and affective states). Fysiologiska och 

känslomässiga tillstånd ger upphov till kroppslig information som påverkar individens 

bedömning av sin förmåga (Bandura, 1997). Sådan information är framförallt relevant vid 

uppgifter som innebär fysisk prestation och stresshantering. I stressfulla situationer tolkar 

individer ofta kroppsliga reaktioner, exempelvis hög puls, som tecken på svaghet. 

Stressreaktioner vid de tillfällen då man inte har kontroll genererar ännu mer stress. Om en 

individ oroar sig för att bli lamslagen i en stressig situation kan motvilliga tankar om 

individens inkompetens och reaktion på stress uppstå. Bandura (1997) menade att detta kan 

resultera i att den upplevda nivån av ångest ökar så mycket att den orsakar den dysfunktion 

individen oroade sig för. När en individ hamnar i en ny situation kommer dennes kroppsliga 

reaktion påverka vilken nivå av ångest denne känner. Kroppsliga reaktioner kan däremot 

innefatta mer än bara ångest, exempelvis trötthet, andfåddhet och smärta. Känslomässiga 

tillstånd påverkar också individens bedömning av sin self-efficacy. Upplevd sårbarhet för 

stressorer ökar nivån och framträdandet av kroppsliga reaktioner.  

 

Upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren 

Bandura (1997) skrev att kognitiva funktioner har stark påverkan på self-efficacy, där 

individer med hög self-efficacy oftast ser möjligheter istället för hinder. Samtidigt har 

individer med låg tro på sin förmåga för beslutstagande svårt att ta beslut såväl som att stå för 

sina beslut. Dessutom menade Bandura (1997) att individens self-efficacy kan förbättras om 

denne får stå inför utmaningar. Ungdomar med låg beslutsfrihet hamnar inte inför 

beslutsutmaningar, då föräldrarna tar beslutet åt dem. Detta innebär även att de med hög 

beslutsfrihet i tonåren upplever starkare socialt stöd i form av större tillit från sina föräldrar. 

Därför borde de med låg beslutsfrihet inte ha samma möjlighet att utveckla self-efficacy som 

tonåringar med hög beslutsfrihet. Det finns dock en möjlighet att de med hög beslutsfrihet i 

tonåren inte upplever detta som ett tecken på tillit, utan snarare som bristande engagemang 

från föräldrarna. 

Beslutsfrihet i sena tonåren innebär i denna studie till vilken grad en individ har fått ta 

beslut på egen hand under åldrarna 15 till 17. Scarr-Salapatek och Williams (1973) beskrev 

hur småbarn till lågt socioekonomiskt ställda ensamstående mammor gjorde stora framsteg i 

kognitiv utveckling när mödrarna gav dem utmaningar. Utmaningarna barnen ställdes inför 

gav dem möjligheten att ta beslut på egen hand. Denna beslutsfrihet uppmuntrade barnen att 

agera och nå önskade mål. Barnen fick själva välja hur de skulle ta sig an utmaningarna och 

vilka effekter de ville producera. Beslutsfrihet under uppväxten är på så vis viktigt för både 

den kognitiva utveckling som för möjligheten att få uppleva framgångar, vilket kan öka 

individens self-efficacy. 

Pajares (2006) beskrev vikten av detta sociala stöd som att ungdomar som strävar efter att 

få kontroll över sin omgivning starkt påverkas av vuxna som antingen kan berömma eller 

bestraffa dem. Detta bygger på teorin om att självet till viss del skapas av vad andra tycker om 
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en (Pajares). En förutsättning för att individen ska utveckla hög self-efficacy är alltså att 

föräldrarna både ser sitt barn som kompetent och att de visar detta.  

Att som ungdom få ta viktiga beslut på egen hand och därigenom uppleva tillit från sina 

föräldrar borde därför kunna generera starkare self-efficacy. Tonåringens beslutsfrihet kan 

exempelvis möjliggöras när föräldrarna uppmuntrar denne till att ta sig an utmaningar. Detta 

uppmuntrande är ett socialt stöd som bevisar för tonåringen att föräldrarna tror på dennes 

kompetens. De utmaningar en tonåring får ställas inför skapar möjligheter för bemästrande 

erfarenheter, där framgångar höjer tonåringens self-efficacy (Bandura, 1997). 

Choi et al. (2012) undersökte vilka variabler som har ett samband med Career Decision 

Making Self-efficacy, vilket uttrycker till vilken grad individer känner självsäkerhet att 

slutföra uppgifter som är relaterade till beslutstagande inom karriären. Ett flertal olika tidigare 

genomförda studier jämfördes för att styrka vilka variabler som har ett signifikant samband. 

Undersökningen visade att stöd från jämlikar korrelerade signifikant med beslutstagande, 

vilket styrker teorin att olika typer av socialt stöd korrelerar med self-efficacy.  

Dessutom skrev Caprara, Scabini och Regalia (2006) om hur self-efficacy starkt influeras 

av relationen mellan förälder och barn. Caprara et al. menade att en individ troligtvis inte 

utvecklar och kvarhåller starka övertygelser om sin self-efficacy, om dessa övertygelser inte 

stöttas i hemmet. Att få uppleva frihet att ta beslut och därigenom tillit från föräldrar borde 

därför kunna generera starkare övertygelser hos individen och resultera i starkare generell 

self-efficacy. Sambandet mellan socialt stöd och grad av self-efficacy har undersökts i tidigare 

forskning (Caprara et al.), men ingen studie angående relationen mellan grad av beslutsfrihet i 

tonåren och self-efficacy kunde finnas.  

 

 

Hur upplevd grad av stress från föräldrar under sena tonåren påverkar self-

efficacy 
 

Shen, Liao, Abraham och Weng (2014) undersökte sambandet mellan unga amerikaner med 

asiatiskt ursprungs yrkesval och stress från föräldrar. Dessutom studerades hur individen 

levde upp till sina föräldrars förväntningar i relation till sitt yrkesval. Studien visade att 

föräldrars stressande på sina barn hade ett samband med såväl vilket yrke barnet väljer, som 

dennes self-efficacy. De individer som upplevde stress från föräldrar hoppades ofta på att 

uppfylla sina föräldrars förväntningar. Då variabeln angående hur individen lever upp till sina 

föräldrars förväntningar hade ett positivt samband med ökad self-efficacy innebar detta att det 

fanns ett indirekt samband mellan hög upplevd stress från föräldrar och hög self-efficacy. 

Shen et al. beskriver även hur föräldrars press till att söka ett stereotypiskt jobb stärker 

individens tro på att denne kommer vara framgångsrik inom dessa yrken. En brist i studien 

var dock att när individen upplevde för stark press, ifrågasatte denne sin kompetens att 

uppfylla föräldrarnas förväntningar, vilket alltså innebar försämrad self-efficacy. En 

undersökning om det direkta sambandet mellan upplevd stress från föräldrar under sena 

tonåren och self-efficacy kunde inte finnas och en studie för att fylla denna kunskapslucka är 

därför berättigad. 

Schunk och Meece (2006) betonade vikten av familjens roll och hemmamiljöns påverkan 

på barnets utveckling av self-efficacy. En miljö som ger barnet utmaningar, uppmuntrar och 

sätter höga, men realistiska mål och där föräldrarna agerar positiva förebilder skapar goda 

förutsättningar för barnet att utveckla sin kompetens. Denna miljö innebär alltså att individen 

upplever stress från sina föräldrar. Att föräldrar stressar sina barn är en viktig komponent för 

att barnen faktiskt ska ta sig an en utmaning, vilket Schunk och Meece även beskrev. En 

tonåring som inte upplever stress eller någon annan motivation till att utföra en uppgift 

kommer sannolikt inte heller utföra den. Stress från föräldrar är alltså viktigt då self-efficacy 
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främst stärks genom att slutföra uppgifter och utmaningar (Bandura, 1997). Det är även 

möjligt att stressen från föräldrarna upplevs som en tro från föräldrarna på tonåringens 

förmåga, vilket stärker individens egen tro på sin förmåga. Schunk och Meece beskrev detta 

som att föräldrarna explicit förmedlar sin tro på barnets förmåga genom uppmuntran 

respektive avrådan från att delta i diverse aktiviteter. 

Shucksmith, Hendry och Glendinning (1995) undersökte hur fyra olika 

uppfostringsmetoder i Storbritannien påverkade barn i deras psykosociala utveckling. 

Uppfostringsmetoderna mättes utifrån hur barnen upplevde sina föräldrar. Den första 

uppfostringsmetoden var den tillåtande, där föräldrarna inte var kritiska till barnets val av 

vänner eller klädsel. Barnet betraktade sin relation till föräldrarna som god. Vidare var 

föräldrarna mindre intresserade av vart barnet befann sig på kvällarna och de påverkade inte 

barnets val av aktiviteter. Den andra uppfostringsmetoden var den så kallade problematiska 

relationer. I denna metod betraktades barnets beteende som ett problem och barnet upplevde 

föräldrarna vara besvikna samt ha för höga krav. Föräldrarna var kritiska mot barnets vänner 

och upplevdes vara mindre stöttande än i de andra uppfostringsmetoderna. Den tredje 

uppfostringsmetoden var den auktoritära. Denna uppfostringsmetod karaktäriserades av att 

föräldrarna hade för höga krav och var kritiska mot barnets val av vänner och klädsel. Barnet 

uppfattade dock föräldrarna som stöttande och hade en god relation med dem. Den som hade 

mest gynnsam effekt sett till barnets välmående och integrering i skolan, den auktoritativa, 

innefattade föräldrar som inte hade för höga krav eller var kritiska mot barnets val av vänner 

och barnet uppfattade föräldrarna som stöttande och intresserade. Vidare var föräldrarna 

intresserade av att veta var barnet befann sig någonstans på kvällarna och de influerade starkt 

vad barnet gjorde på fritiden och barnets val av klädsel. En någorlunda hög nivå av acceptans 

och kontroll gav alltså bäst förutsättningar för barnets positiva utveckling. I kontrast fanns 

alltså uppfostringsmetoden problematiska relationer där både kontroll och acceptans för 

barnet upplevdes som låga, vilket resulterade i negativ psykosocial utveckling. Den tillåtande 

uppfostringsmetoden respektive den auktoritära rapporterades inte ha någon effekt på barnets 

psykologiska välmående. Den auktoritativa uppfostringsmetoden innebar en acceptabel nivå 

av stress från föräldrarna. Därför borde de med hög self-efficacy ha upplevt stress från sina 

föräldrar under tonåren. 

 

 

Upplevd grad av optimism 

 
Scheier, Carver och Bridges (1994) skrev att optimister är människor som tenderar att hålla en 

positiv syn på framtiden. Scheier et al. föreslog hur en generell karaktäriserande tendens bland 

optimister är att de använder problemfokuserade strategier vid problem och om detta inte är 

möjligt använder de istället adaptiv emotionellt fokuserande strategier som exempelvis 

accepterande, användande av humor samt en positiv bild av situationen. 

Tenney, Logg och Moore (2015) utförde flera experiment för att undersöka hur individer 

väljer att använda optimism samt om en optimistisk inställning faktiskt förbättrar prestationer. 

Resultatet stödde deras teori att människor föreskriver optimism som önskvärt och att 

människan tror att en optimistisk inställning kan öka prestationen. Däremot var det otydligt 

om optimism i själva verket var en bidragande faktor till ökandet av prestation då faktorer 

som förmåga och kompetens kan vara större bidragande faktorer. Bandura (1997) antydde att 

en optimistisk tro på sin egen förmåga bidrar till både bättre psykisk hälsa och bättre 

prestationer.  

Glasgow och Arkowitz (1975) fann att socialt oroliga och deprimerade individer var minst 

lika socialt kapabla som socialt aktiva individer. Socialt aktiva individer tenderade däremot 

ofta att bedöma sig själva som mer socialt kapabla än de verkligen var. Denna typ av naiv 
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optimism mellan en individs bedömning av den egna förmågan och faktisk prestation kunde 

enligt Bandura (1989) skapa problem. Detta kan vara problematiskt vid akademiska 

situationer eftersom det enligt Klassen (2006) kunde leda till att studenten förbereder sig 

dåligt samtidigt som individen får en dålig bild om sina styrkor och svagheter. 

Ajzen och Madden (1985) beskrev hur attityder är en del av individens avsikt att utföra ett 

visst beteende. Positiva attityder innebar en starkare avsikt att utföra ett beteende än negativa 

attityder. Enligt Mohanty (2009) präglades ett optimistiskt personlighetsdrag av positiva 

attityder. Ju starkare avsikt desto hårdare förväntas individen anstränga sig vilket ökar 

sannolikheten för att beteendet utförs. Detta går att jämföra med Scheier och Carvers (1985) 

definition av optimism som individens generella förväntan att uppleva goda resultat i livet. 

Därför borde en hög optimistisk attityd påverka individen att anstränga sig ytterligare, vilket 

ökar individens self-efficacy genom bemästrande erfarenheter. 

 

 

Föreliggande studie 

 
Self-efficacy innebär tron på den egna förmågan att slutföra uppgifter och nå mål (Bandura, 

1997). Tidigare forskning har fokuserat på hur socialt stöd korrelerar med self-efficacy 

(Bandura, 1997; Pajares, 2006), men denna studie syftade till att tydliggöra om socialt stöd i 

form av hög beslutsfrihet och hög stress från föräldrar hade ett positivt samband med hög self-

efficacy. Bandura (1997) beskrev att hur en individ utvecklar och hanterar sin self-efficacy 

under tonåren spelar en stor roll för hur dennes vuxenliv blir. Bandura (1997) nämnde även 

hur individer som går in i vuxenlivet med låg self-efficacy upplever sitt liv som fullt med 

svårigheter och deprimerande. För att förhindra att individer hamnar i denna situation är det 

därför relevant att forska om vilka variabler som har ett positivt samband med self-efficacy. I 

hopp om att uppfylla detta fokuserade därför denna studie på att fylla de kunskapsluckor som 

kvarstår efter tidigare forskning. För att begränsa det vida begreppet "socialt stöd" valdes 

därför två inriktningar inom detta ämne ut. Dessa var upplevd beslutsfrihet under sena tonåren 

och upplevd stress från föräldrar under sena tonåren. Då sena tonåren var ett vagt begrepp 

preciserades det som åldrarna 15 till 17 år. Tidigare forskning var motstridig kring ifall det 

finns ett samband mellan optimism och self-efficacy och därför syftade denna studie även till 

att klargöra detta. 

Syfte och hypoteser. Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd beslutsfrihet 

under sena tonåren, upplevd stress från föräldrar under sena tonåren och upplevd optimism 

under sena tonåren hade samband med self-efficacy i vuxenlivet. Dessutom undersöktes 

forskningsfrågan: hur stor del av den totala variationen i self-efficacy kan förklaras av 

variationen i de tre oberoende variablerna efter ålder och kön kontrollerats för? Hypoteserna 

som ställdes upp var följande: 

1. Ju högre grad upplevd beslutsfrihet under sena tonåren desto högre grad self-efficacy 

kommer individen rapportera i ung vuxen ålder. 

2. Ju högre grad upplevd stress från föräldrar under sena tonåren desto högre grad self-

efficacy kommer individen rapportera i ung vuxen ålder. 

3. Ju högre grad upplevd optimism under sena tonåren desto högre grad self-efficacy 

kommer individen rapportera i ung vuxen ålder. 
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Metod 

Deltagare 

I undersökningen tillfrågades 139 studenter varav samtliga samtyckte. Av de 139 enkäter som 

delades ut var tre stycken ej ifyllda och tre stycken var ofullständigt ifyllda och användes 

därför inte. De 133 deltagare som svarade utgjorde 96% av samtliga tillfrågade. Av de 133 

som svarade var 35 män, 96 kvinnor och resterande två besvarade inte frågan om kön. 

Medelåldern för deltagarna var 25.34 år (SD = 5.21), den yngsta deltagaren var 20 år och den 

äldsta var 46 år. Sex deltagare valde att inte svara på frågan om ålder, av dessa var fyra 

kvinnor och resterande två av okänt kön. Deltagarna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval 

från en högskola i en mellanstor stad i Mellansverige. Individerna som deltog ombads svara 

på en enkät innehållande 29 påståenden. Ingen ersättning utgick.  

Material 

Enkäten  inleddes med att fråga efter ålder och kön, där kön hade tre svarsalternativ (man, 

kvinna och annat/vill inte uppge). Vidare bestod enkäten av två delar, där den första 

behandlade self-efficacy med hjälp av tio items. Den andra delen handlade om upplevelser i 

tonåren, vilket bestod av tre index varav två innehöll sex items och den tredje sju. 

Self-efficacy. Self-efficacy mättes med tio påståenden. Enkäten nyttjade den svenska 

versionen av skalan för generell self-efficacy. Den hämtades från Löve, Moore och Hensings 

(2011) studie om skalans validitet. Ett exempel på ett påstående ur skalan löd: "Vilket problem 

jag än ställs inför kan jag hitta en lösning". Påståendena besvarades på en fyrgradig skala från 

1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer inte särskilt bra), 3 (stämmer ganska bra) till 4 (stämmer 

helt och hållet), där fyra på skalan innebär hög self-efficacy. Den interna konsistensen 

beräknades i form av Cronbach's alpha vilket var .75. 

Upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren. Upplevd grad av beslutsfrihet under 

sena tonåren mättes med sex items och utformades på egen hand. För inspiration att skapa 

skalan diskuterades beslutsfrihet med flertalet bekanta varav en individ uppgav ha haft låg 

grad av beslutsfrihet under uppväxten. För att göra påståendena så genuina som möjligt 

utfördes rådgivning med denna individ. Utifrån de tonårsupplevelser individen berättade om 

skapades index med påståenden som speglade generell beslutsfrihet. Efter rådgivning och 

pilotstudie skapades följande items: "Under sena tonåren skapade mina föräldrar tydliga 

regler som skulle följas", "Under sena tonåren fick jag ta de flesta besluten på egen hand", 

"Under sena tonåren hade jag frihet att göra som jag ville", "Under sena tonåren tog mina 

föräldrar de flesta besluten", "Under sena tonåren valde mina föräldrar min utbildning", 

"Under sena tonåren fick jag vara ute hur länge jag ville". Påståendena besvarades på en 

femgradig Likertskala från 1 (stämmer mycket dåligt), 2 (stämmer dåligt), 3 (vet inte/har 

ingen åsikt), 4 (stämmer bra) till 5 (stämmer mycket bra), där fem innebar hög beslutsfrihet. 

Utifrån påståendena beräknades ett sammanfattande index utifrån skalan 1 till 5. Detta index 

benämndes som beslutsfrihet. Cronbachs' alpha beräknades för beslutsfrihet som .81. 

Upplevd grad av stress från föräldrar under sena tonåren. Upplevd grad av stress från 

föräldrar under sena tonåren mättes med sju items. Med hjälp av skalan Living up to Parental 

Expectation Inventory (Wang & Heppner, 2002) utformades påståendena till den andra 

oberoende variabeln. LPEI-skalan mäter föräldrars förväntningar och hur individen lever upp 

till dessa Med inspiration från LPEI-skalan utformades följande items: "Under sena tonåren 

stressade mina föräldrar mig till att få bra betyg", "Under sena tonåren stressade mina 

föräldrar mig till att vara ansvarsfull", "Under sena tonåren stressade mina föräldrar mig till 

att inte göra dem besvikna", "Under sena tonåren stressade inte mina föräldrar mig", "Under 



8 
 

sena tonåren stressade mina föräldrar mig till att göra bra ifrån mig i skolan", "Under sena 

tonåren stressade inte mina föräldrar mig till att vara duktig i skolan", "Under sena tonåren 

stressade mina föräldrar mig till att göra dem stolta". Påståendena besvarades på en 

femgradig Likertskala från 1 (stämmer mycket dåligt), 2 (stämmer dåligt), 3 (vet inte/har 

ingen åsikt), 4 (stämmer bra) till 5 (stämmer mycket bra), där fem innebar hög upplevd grad 

av stress från föräldrar under sena tonåren. Utifrån  skalan 1 till 5 beräknades ett 

sammanfattande index. Det sammanfattande index benämndes som upplevd stress från 

föräldrar. Cronbach's alpha beräknades för stress från föräldrar som .85. 

Upplevd grad av optimism under sena tonåren. Upplevd grad av optimism under sena 

tonåren mättes med sex items. Inspiration hämtades från den reviderade versionen av Life 

Orientation Test (Scheier, Carver & Bridges, 1994). LOT-R-skalan används för att bedöma 

generell upplevd optimism hos individen. Till detta index skapades följande sex items för att 

reflektera grad av upplevd optimism i sena tonåren: "Under sena tonåren förväntade jag mig 

vanligtvis det bästa", "Under sena tonåren räknade jag oftast med att något bra skulle hända 

mig", "Under sena tonåren var jag nästan alltid optimistisk gällande min framtid", "Under 

sena tonåren förväntade jag mig vanligtvis det sämsta", "Under sena tonåren räknade jag 

sällan med att något bra skulle hända mig", "Under sena tonåren förväntade jag mig nästan 

alltid att saker och ting blev som jag ville". Påståendena besvarades på en femgradig 

Likertskala från 1 (stämmer mycket dåligt), 2 (stämmer dåligt), 3 (vet inte/har ingen åsikt), 4 

(stämmer bra) till 5 (stämmer mycket bra), där fem innebar hög grad av optimism under sena 

tonåren. Ett sammanfattande index beräknades utifrån skalan 1 till 5. Detta index benämndes 

som optimism. Cronbach's alpha beräknades för optimism som .76. 

 

Procedur 

Pilotstudie. För att kontrollera enkätens kvalitet genomfördes en pilotstudie. Bryman 

(2011) nämner att en pilotstudie är nödvändig för att både kontrollera frågorna i enkäten och 

säkerställa undersökningen generellt. Pilotstudien genomfördes med individer som inte ingick 

i huvudstudien. Åtta individer tillfrågades att delta i pilotstudien. Efter informerat samtycke 

besvarade deltagarna enkäten. Påståendena i del 2 formulerades till en början som "Under 

tonåren [...]" vilket av deltagarna upplevdes som en alldeles för stor skala och behövdes 

därför begränsas. Då åldrarna 13 till 14 generellt kan uppfattas innebära någorlunda svag 

beslutsfrihet och åldern 18 innebär myndighet och därmed generellt stark beslutsfrihet lades 

fokus på åldrarna 15 till 17.  Formuleringen ändrades därför till "Under sena tonåren [...]". 

För att tydliggöra detta i huvudstudien informerades deltagarna både muntligen och skriftligen 

om denna specificering. Pilotstudien visade även att påstående 13 upplevdes som vag. 

Påståendet ändrades därför från "Under sena tonåren hade jag frihet att göra lite som jag 

ville" till den mer specifika formuleringen "Under sena tonåren hade jag frihet att göra som 

jag ville". 

Huvudstudie. Vid en högskola i en mellanstor stad i Mellansverige valdes fem klassrum ut 

av samtliga. Av de lektioner som hölls i dessa klassrum under en specifik vecka valdes en 

lektion ur respektive klassrum. Därefter kontaktades respektive fem lärare via mail med en 

förfrågan att få dela ut enkäter till deras elever under lektionstid. Av dessa lärare samtyckte 

två. För att erhålla fler deltagare valdes fyra nya lektioner varav tre av de fyra lärarna 

samtyckte. Detta resulterade i en enkätutdelning till sammanlagt fem klasser från tre olika 

program. Lärarna informerades om syfte och tidslängd för enkäten. Innan utdelning av 

enkäter skedde, informerades deltagarna om syftet med studien, samt att deltagandet var 

frivilligt, att enkäterna skulle behandlas konfidentiellt och endast användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Förutom muntligt informerande av de etiska 

aspekterna utifrån Vetenskapsrådet, innehöll även enkäterna ett missivbrev som förklarade 
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dessa, samt de två delarna i enkäten och att enkäten skulle ta 10 till 15 minuter att besvara. 

Efter insamling av samtliga enkäter gavs en muntlig debriefing, som närmare förklarade syftet 

med studien och hypoteserna. Dessutom beskrevs begreppet self-efficacy för deltagarna och 

att ingen enkät skulle bedömas som en enskild person utan endast ses ur ett generellt 

perspektiv. Debriefingen avslutades med ett önskemål om att deltagarna inte skulle berätta om 

enkätundersökningen för andra studenter vid samma högskola. 

 

 

Resultat 

För att undersöka samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

användes Pearson's korrelationskoefficienter.  Dessutom utfördes en multipel hierarkisk 

regressionsanalys för att undersöka den totala variationen som de oberoende variablerna 

kunde förklara. I det första steget lades kontrollvariablerna kön och ålder in. I det andra steget 

lades upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren, upplevd grad av stress från föräldrar 

under sena tonåren samt upplevd grad av optimism under sena tonåren även till. För variabeln 

kön kodades män som 0 och kvinnor som 1. Under detta avsnitt behandlas även samtliga 

utförda analyser, vilket inleds med beskrivande karakteristik. Därefter berättas om 

korrelationer och sist den multipla hierarkiska regressionsanalysen. För deskriptiv statistik 

gällande alla variabler se Tabell 1. Medelvärdena för alla variabler utom ålder och kön kunde 

variera mellan 1 och 5. 

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för beroende och oberoende variabler 

Variabel n M SD 

Ålder 127 25.34 5.21 

Kön 131 ia
 

ia
 

Beslutsfrihet 133 3.70 0.79 

Stress från föräldrar 133 2.54 0.93 

Optimism 133 3.63 0.71 

Self-efficacy 133 3.06 0.35 

Not. ia = icke applicerbart.  

 

Korrelationer. Hypotes 1 fick stöd då ju högre beslutsfrihet deltagaren upplevt under sena 

tonåren desto högre self-efficacy hade denne, r(133) = .14, p < .10 (se Tabell 2). Även 

hypotes 3 fick stöd, r(133) = .20, p < .05. Detta betyder att ju högre optimism deltagaren 

upplevt under sena tonåren desto högre self-efficacy hade denne. Inget stöd hittades för 

hypotes 2. Tabell 2 visar att ju äldre en deltagare var desto högre grad self-efficacy 

rapporterade denne. Dessutom visas att ju äldre en deltagare var desto lägre beslutsfrihet 

uppskattade denne ha upplevt under sena tonåren. Tabell 2 visar även att ju högre grad av 

upplevd stress från föräldrar under sena tonåren en individ rapporterade desto lägre upplevd 

beslutsfrihet under sena tonåren hade denne. Dessutom visas att kvinnor tenderade att 

rapportera högre upplevd grad av stress från föräldrar under sena tonåren än män.  
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Tabell 2 

Korrelationskoefficient för alla variabler 

Variabel 1 2 3 4 5 6 

Kontrollvariabler       

1. Ålder        

2. Kön  .15       

Oberoende variabler       

3. Beslutsfrihet -.18** -.11      

4. Stress från föräldrar  -.04  .12*  -.38***     

5. Optimism  -.08    .01 -.01 -.01    

Beroende variabel       

6. Self-efficacy .18** -.04 .14* -.03 .20**   

Not. *p < .10. ** p < .05. *** p < .01  
Män kodades som 0 och kvinnor som 1. 

 

 

Regressionsanalys med self-efficacy som beroende variabel. Den första modellen 

innehållandes kön och ålder i regressionsanalysen var inte signifikant, F(2, 124) = 2.309, p > 

.05, ns (se Tabell 3). Ålder var dock en signifikant prediktor för self-efficacy, p < .05. Den 

andra modellen var däremot signifikant, F(5, 121) = 3.169, p < .05, r
2
 = .116. Detta innebär 

att modell två förklarade 12% av variationen i self-efficacy utifrån variationen i de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna. De tre oberoende variablerna kunde alltså signifikant 

förklara ytterligare 8% av variationen i self-efficacy, F(3, 121) = 3.644, p < .05. Av de fem 

variablerna i modellen var tre stycken signifikanta: ålder (p < .01), beslutsfrihet (p < .05) och 

optimism (p < .05). Av dessa tre variabler korrelerade optimism starkast med self-efficacy, 

sedan ålder och sist beslutsfrihet.  

 

 

Tabell 3 

Två modeller för prediktion av self-efficacy (n = 133) 

  Steg 1   Steg 2 

Variabel β t Sig.  β t Sig. 

Steg 1: Kontrollvariabler         

Ålder .19 2.10 .04  .24 2.75 .01 

Kön  -.07  -.75 .46   -.06   -.71 .48 

Steg 2: Prediktorvariabler        

Beslutsfrihet     .21 2.17 .03 

Stress från föräldrar        .06    .67 .50 

Optimism     .22 2.55 .01 

Modell F 2.31  3.17** 

R
2 

  .04    .12** 

ΔR
2 

     .08** 

Not. β anger standardiserade regressionskoefficienter. 

df (Steg 1) = 2, 124; df (Steg 2) = 5, 121. 

 ** p < .05. *** p < .01 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd beslutsfrihet under sena tonåren, 

upplevd stress från föräldrar under sena tonåren och upplevd optimism under sena tonåren 

hade samband med self-efficacy i vuxenlivet. Dessutom undersöktes forskningsfrågan: hur 

stor del av den totala variationen i self-efficacy kan förklaras av variationen i de tre oberoende 

variablerna efter ålder och kön kontrollerats för? 

Denna studie har framförallt klargjort sambanden mellan self-efficacy och de två 

oberoende variablerna: upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren respektive upplevd 

grad av optimism under sena tonåren. Det positiva sambandet mellan self-efficacy och 

upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren kan förklaras på olika sätt. Hög beslutsfrihet 

skulle kunna vara en metod för föräldrar att visa socialt stöd i form av tillit. Denna tillit 

förmedlar en uppfattning från föräldrarna att barnet är kompetent till att ta eget ansvar. Utifrån 

teorin om att individens bild på sig själv skapas av andras uppfattningar, borde därför 

individen internalisera känslan av att vara kompetent (Pajares, 2006). Även Caprara et al. 

(2006) beskriver hur en individ troligtvis inte utvecklar och kvarhåller starka övertygelser om 

sin self-efficacy, om dessa övertygelser inte stöttas från föräldrarna. Således borde tilliten från 

föräldrarna, i form av hög beslutsfrihet, resultera i hög self-efficacy. Vidare kan sambandet 

även förklaras utifrån Banduras (1997) teori om att self-efficacy kan förbättras genom att 

individen får stå inför möjligheten till framgångar. Erfarenheter av framgångar utvecklar en 

hög tro på den egna förmågan vilket kommer öka individens självförtroende till att utföra 

liknande uppgifter i framtiden. Hög beslutsfrihet innebär fler möjligheter till framgångar, 

därför borde de med hög upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren ha större möjlighet 

att utveckla sin self-efficacy.  

I syftet om att klargöra sambandet mellan optimism och self-efficacy fann denna studie 

stöd för ett positivt samband mellan de två. Alltså är det önskvärt att ha en optimistisk 

inställning då detta kan öka individens tro på sig själv och därmed individens prestation. Detta 

skulle kunna kopplas till en av de fyra huvudsakliga informationskällorna som påverkar self-

efficacy, nämligen fysiska och psykiska tillstånd (Bandura, 1997). När en individ har en 

optimistisk syn på ett problem upplever denne inte situationen som stressfull och 

frammaningen av motvilliga tankar uppstår inte. Tack vare denna optimistiska inställning kan 

därför individen undvika den kroppsliga reaktionen, vilket i sig leder till en högre nivå av 

self-efficacy. Eftersom den kroppsliga reaktionen styr vilken nivå av ångest individen känner 

vid nya situationer kan en optimistisk inställning förhindra en icke-önskvärd reaktion. Den 

nivå av ångest individen upplever skapas dock främst utifrån hur individen tolkar sina 

kroppsliga reaktioner. En annan möjlig förklaring till sambandet är vad Ajzen och Madden 

(1985) beskrev som attitydens påverkan på individens beteende. Då ett optimistiskt 

personlighetsdrag innebär positiva attityder och därmed en starkare gynnsam bedömning av 

beteende, ökar detta individens ansträngning vilket ökar chansen för fler framgångar. Dessa 

framgångar ökar self-efficacy genom vad Bandura (1997) benämner bemästrande 

erfarenheter. 

Hypotes 2 som inte fick stöd var: ju högre upplevd stress från föräldrar under sena tonåren 

desto högre self-efficacy. En möjlig förklaring till detta är att det inte handlar om hur mycket 

stress en tonåring utsätts för, utan att det snarare handlar om hur många utmaningar denne får 

ställas inför och hur väl den lyckas med dessa. Denna variabel hade däremot ett signifikant 

negativt samband med upplevd grad av beslutsfrihet under sena tonåren. Detta innebär att ju 

högre grad av upplevd stress från föräldrar under sena tonåren desto lägre upplevd 

beslutsfrihet under sena tonåren. En förklaring till detta negativa samband kan vara att när 

individen upplever mycket stress från föräldrarna upplever denne sig inte ha frihet att ta beslut 

på egen hand. En individ som exempelvis stressas till att göra bra ifrån sig i skolan borde inte 
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uppleva samma beslutsfrihet gällande sin utbildning som en individ med mindre upplevd 

stress.  

Ålder hade ett positivt samband med self-efficacy. Detta innebär att ju äldre en individ är 

desto högre grad self-efficacy besitter denna. Bandura (1997) skriver att äldre individer har 

mer erfarenhet av att utöva kontroll över olika delar av livet, vilket gör det enklare att hantera 

nya situationer. En annan möjlig förklaring till denna korrelation är att samtliga äldre 

studenter i undersökningen besatt hög self-efficacy då de tagit beslutet att återigen studera. 

Hade de haft låg self-efficacy hade de sannolikt inte valt att vidareutbilda sig. Därför ska detta 

samband betraktas med försiktighet då resultatet endast speglar studenter.  

Ålder korrelerade dock negativt med beslutsfrihet. Detta innebär generellt att ju äldre 

deltagaren var desto lägre beslutsfrihet uppskattade denne ha upplevt under sena tonåren.   

Detta samband var oväntat och svårt att förklara. En spekulation kan vara att samhället och 

normen för hur barn ska uppfostras har förändrats där de äldre deltagarna helt enkelt hade 

mindre beslutsfrihet under sena tonåren än de yngre deltagarna.  
Det fanns en tendens till ett positivt samband mellan kön och upplevd stress från föräldrar 

under sena tonåren. Då kvinnorna kodades som ett högre värde än männen innebär detta att 

kvinnor rapporterade högre grad av upplevd stress från föräldrar under sena tonåren. Detta 

samband var ej väntat och därför genomsöktes litteratur efter ett möjligt svar. Währborg 

(2002) skriver hur studier har bekräftat könsskillnader i upplevelser av stress, där kvinnor 

oftare utvecklar relationsrelaterad stress. Währborg menar att kvinnor därför upplever mer 

familjestress än män. Dock var könsfördelningen i denna studie inte jämn och vid fler erhållna 

män hade denna tendens inte nödvändigtvis existerat. 

Generaliserbarhet. Generaliserbarheten i denna studie är ytterst begränsad. En brist i 

denna studie är att urvalet inte skett slumpmässigt. Dessutom råder det tvivel angående ifall 

stickprovet kan representera studenterna vid den högskola undersökningen genomfördes. De 

program som tillfrågades dominerades av kvinnor. Detta resulterade i en underrepresentation 

av det manliga könet. Stickprovets medelålder behöver nödvändigtvis inte stämma överens 

med populationens. Då majoriteten av deltagarna läste första året kan medelåldern för 

stickprovet vara lägre än medelåldern för populationen. Samtidigt är det möjligt att de 

erhållna medelvärdena i stickprovet är representativa för populationen, men då skillnaderna 

mellan stickprovet och populationen kan vara stora är resultaten i denna studie inte 

nödvändigtvis generaliserbara.  

 

 

Begränsningar 

 
Begränsningarna i denna studie är många. Eftersom studien mätte upplevelser under sena 

tonåren fick deltagarna utgå från sina minnen om sin sena ungdom. Smith och Kosslyn (2008) 

nämner flera snedvridningar som kan påverka minnet. En av dessa är belief bias som 

beskriver hur personliga värderingar undermedvetet påverkar minnen till att stämma överens 

med individens förväntningar. Smith och Kosslyn beskriver även consistency biases, vilket är 

snedvridningar om att individens attityder är konsekventa över tid. Den sista snedvridningen 

som nämns är reconstructive memory, vilket beskriver hur individen snarare rekonstruerar det 

förflutna än återhämtar det. Detta innebär att individens värderingar och kunskaper idag kan 

påverka minnet av upplevelser i tonåren. Förutom svårigheten att minnas tillbaka till sena 

tonåren blev deltagarna dessutom instruerade att fokusera på perioden då de var 15 till 17 år. 

Dessutom är orsaksriktningarna i denna studie ej självklara. Hög self-efficacy skulle kunna 

påverka minnena till en tro att ha upplevt hög optimism respektive hög beslutsfrihet under 

sena tonåren. En annan begränsning handlar om huruvida frågebatterierna mäter det de hade 

avsikt att göra. Gällande de oberoende variablerna går det att diskutera huruvida 
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formuleringarna och ordvalen i enkäten var optimala. Skalan som användes för att mäta self-

efficacy har dock bevisats vara en reliabel indikator på upplevd generell self-efficacy (Löve, 

Hensing & Moore, 2012). Dessutom erhöll alla skalor i enkäten ett Cronbach's alpha som var 

över den standardiserade godkända nivån för reliabilitet (Pallant, 2013). 

 

 

Framtida forskning och slutsats 
 

För att undvika de snedvridningar minnet kan orsaka skulle en longitudinell studie vara 

önskvärd. Denna studie skulle vid första mätningstillfälle undersöka tonåringar i åldern 15 till 

17 år gällande de oberoende variabler som använts i denna studie. Vid senare 

mätningstillfällen skulle den beroende variabeln self-efficacy mätas. Detta skulle innebära 

större reliabilitet eftersom deltagarna inte behöver minnas tillbaka i tiden. 

Resultaten i denna studie pekade mot att det inte handlar om hur mycket stress en tonåring 

utsätts för, utan snarare om hur många utmaningar denne får ställas inför och hur väl den 

lyckas med dessa. Framtida forskning skulle därför kunna undersöka möjligt samband mellan 

self-efficacy och upplevd grad av utmaningar tonåringar ställts inför. En framtida studie om 

hur hög self-efficacy barn med överbeskyddande föräldrar generellt har vore också intressant. 

Resultaten i denna studie tyder på att föräldrar bör ge sina tonåringar beslutsfrihet för att 

stärka deras self-efficacy.  
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