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Högskolestudenters akademiska self-efficacy 
Hur relaterar kön, KASAM och social stöd till studenternas upplevelse av 

studieframgång? 
 

Sara Karlsson och Mariana Lillqvist  
 

Tidigare forskning inom studentliv och studenternas framgång är ett väl 
undersökt område. Könsskillnader, känsla av sammanhang (KASAM) och 
socialt stöd är några av de faktorer som har visats påverka studenternas 
akademiska self-efficacy. Studiens syfte var att undersöka relationen mellan 
kön, KASAM, socialt stöd och studenternas akademiska self-efficacy. 124 
högskolestudenter i Mellansverige deltog genom att svara på en enkät 
bestående av College Academic Self-efficacy Scale, Social Support 
Questionnaire 6 (SSQ6) samt Sense of Coherence scale (SOC-13). Materialet 
analyserades med Pearsonkorrelation, regressionsanalys och t-test. 14.3% av 
variansen i studenternas akademiska self-efficacy förklarades av samtliga 
prediktorer (kön, KASAM och socialt stöd). Män visade sig ha högre 
akademisk self-efficacy än kvinnor. Ett positivt samband hittades mellan 
KASAM och akademisk self-efficacy, samt socialt stöd och akademisk self-
efficacy. Studien har bidragit med ytterligare kunskap om studenternas 
situation. Detta kan leda till förbättrad skolmiljö som ökar studenternas 
akademiska self-efficacy.  
 

Keywords:  academic self-efficacy, sense of coherence, social support, 
gender, college students  
 

 
Inledning 

I dagens samhälle är det inte frågan om viljan att studera vidare utan det är mer en förutsättning 
för att kunna skaffa ett arbete och försörja sig.  Att individer söker sig till högre utbildningar är 
ett fenomen som ökar på grund av konkurrensen mellan individer. Människor söker sig till 
högre utbildning i strävan efter kunskap, vilket karaktäriserar den informations- och 
kommunikationsteknologiska revolutionen (Magnusson & Ottosson, 2003). Den nya 
generationen möter ett större socialt krav på att utbilda sig vidare än den äldre generationen 
gjorde. Tidigare var befolkningen färre och arbetskraften krävde mer fysisk förmåga. I dagens 
samhälle är utbildningsnivån hög. Enligt Statistiska Centralbyråns databas har mer än var tredje 
svensk mellan 25-64 år någon form av eftergymnasial utbildning (Statistiska Centralbyrån, 
2014a). Inför höstterminen 2013 var antalet förstagångssökande till högskolor i hela landet 
134 000 personer (Statistiska Centralbyrån, 2014b). En betydlig ökning under de senaste åren 
kan dessutom förklaras bero på utbildningssystemets tillväxt och den demografiska 
utvecklingen. Av de 134 000 personer som sökte till högskolor och universitet 2013 var 58 
procent kvinnor och 42 procent män (Statistiska Centralbyrån, 2014). Denna studie syftade till 
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att undersöka hur studenternas känsla av sammanhang (KASAM), könsskillnader samt socialt 
stöd påverkar deras upplevda prestation.   
 
 

Self-efficacy 

Self-efficacy är en av komponenterna i Banduras socialkognitiva teori (SCT). Att ha Self-
efficacy innebär att människor utövar medvetet inflytande över sin prestation och dess förlopp 
genom sina handlingar. Self-efficacy syftar till personens förtroende på sin egen förmåga att 
framgångsrikt utföra en uppgift (Bandura, 1997).  Enligt Bandura utvecklas denna förmåga 
utifrån fyra olika informationskällor som individer har tillgång till. Den första är bemästrande 

erfarenhet (enactive mastery experience) som grundas i människors tidigare erfarenheter vilket 
ger grund till att personen bedömer hur en ny situation kommer att se ut. Om individen upplever 
sig ha haft förmåga att lyckas med en uppgift tidigare, kommer det att speglas i hur den 
bemästrar en ny uppgift. Individen själv predicerar tidigare prestation vid liknande situationer 
och vet på så sätt hur den aktuella prestationen kommer att se ut. Indirekt erfarenhet (vicarious 
experience) är när människor genom att observera andras framgång påverkar sina upplevelser 
av att lyckas eller misslyckas med olika uppgifter. Social påverkan eller övertygelse (social 
persuasion) är när människor uppmuntras av sin omgivning att tro på sig själva och att de är 
betydelsefulla. Detta kommer att påverka deras tro på sin egen förmåga att prestera. Fysiskt och 

psykiskt tillstånd (physiological and affective states) är när människor kan bedöma sin egen 
self-efficacy utifrån sina fysiska eller psykiska tillstånd, detta beroende på om de själva 
bedömer sig klarar av det. 
      Om människor tror på att de själva kan styra uppgiftens utfall genom sina handlingar ökar 
sannolikheten att de faktiskt lyckas med uppgifterna. Upplevd self-efficacy avser personens 
föreställningar om sina förmågor att organisera och utföra de åtgärder som krävs för att 
åstadkomma den ultimata prestationen och det förväntade resultatet. Människors övertygelse 
om att de kan sätta upp mål och uppnå dessa mål är avgörande i hur de beter sig, tänker och 
agerar (Bandura, 1997). Om individer har låg self-efficacy och därmed tvivlar på sin förmåga 
att klara av uppgifter och påverka situationer, anstränger de sig mindre i uppgiften och tenderar 
att misslyckas (Fenning & May, 2013). 

 

Studenterna och akademisk self-efficacy 

Akademisk self-efficacy kan definieras som personens tilltro till sin egen förmåga 
att gynnsamt utföra akademiska uppgifter på en viss nivå (Gore, 2006). Studenternas self-
efficacy anses spela en viktig roll i hur bra studenterna lyckas med studierna och hur de mår 
under studierna. Tidigare undersökningar visade att människor med högre self-efficacy tendera 
att vara mer tåliga, de visar på en bättre återhämtning och dessutom en ökad förmåga att lägga 
fokus på uppgiften (Schwarzer, Mueller & Greenglass, 1999). Däremot kan låg self-efficacy 
förhindra studieframgång genom att individer skapar negativa självuppfyllande profetior om 
sin egen kapacitet och prestation vilket kan påverka deras mående under studietiden (Margolis 
& McCabe, 2006). 
      Det visade sig att self-efficacy hade starka samband med studieresultat och anpassning till 
högskola. Resultat av en studie gjord på studenter i årskurs 1 visade att akademisk self-efficacy 
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var signifikant och starkt relaterad till akademiska förväntningar och studieresultat. Studenterna 
som kom in på högskola och universitet med stor tilltro till sin egen förmåga att prestera, 
lyckades betydligt bättre än de studenter som var mindre självsäkra. Grad av self-efficacy som 
rapporterades under första året vara en stark prediktor för studenternas prestation under 
studietiden (Chemers, Hu & Garcia 2001).                                                                                                                           
      Wood och Bandura (1989) hänvisade till ett hypotetiskt förhållande mellan upplevd self-
efficacy och prestation. Deras analys gav stöd för en socialkognitiv syn på akademisk 
självreglering, där personliga mål spelade en nyckelroll i studenternas betyg. Dessa 
självuppsatta mål ledde till positiva prestationer och positiv självvärdering. Även om det anses 
finnas ett starkt samband mellan self-efficacy och prestation, behövs det mer forskning för att 
förklara hur och varför self-efficacy utövar ett positivt inflytande på studenternas motivation 
att uppnå akademiska mål (Zimmerman, 2000). 
  

KASAM 

KASAM är ett begrepp som Antonovsky (1991) har introducerat, vilket utgår ifrån ett 
salutogent perspektiv. Det innebär att alla befinner sig någonstans mellan hälsa och ohälsa, som 
är två ytterligheter på ett kontinuum. Begreppet består av tre komponenter: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.                                                   
     Begriplighet (Antonovsky, 1991) mäter i vilken utsträckning personer upplever både inre 
och yttre stimuli som något förståeligt. Personer med hög känsla av begriplighet förväntar sig 
att det som händer dem ska kunna gå att förutsägas eller i alla fall kunna förklaras. Situationer 
som händer är inte alltid av positiv natur, men ska ändå vara möjliga att begripa.                                               
      Nästa komponent i begreppet är hanterbarhet (Antonovsky, 1991) som mäter i vilken 
utsträckning människor upplever tillgång till olika resurser, vilka gör det möjligt att möta alla 
de krav som samhället dagligen ställer på individen. Dessa resurser kan vara allt från att ha 
kontroll till att kontrolleras av andra.  Någon med en hög hanterbarhet känner sig inte som ett 
offer i olika situationer och känner inte heller att livet är orättvist.                                                                                                            
     Meningsfullhet (Antonovsky, 1991) är Antonovskys sista komponent och också vad han 
kallar motivationskomponenten i KASAM. Här mäts betydelsen av att vara delaktig, att vara 
närvarande i det förlopp som genererar både öde och dagliga lärdomar. Människor behöver ha 
delar i livet som är betydelsefulla och intressanta, till exempel utmaningar som är värda 
känslomässiga engagemang och investeringar. Antonovskys (1991, sid.46) egen definition av 
KASAM:  

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang. 

  

Studenterna och KASAM 

De flesta som har studerat vet att det kan vara stressigt med studier. Det är inte bara de ständiga 
kraven på att studenterna ska prestera, läsa och skriva tentamen eller uppsatser. Det är också de 
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personliga eller sociala utmaningarna i form av det övriga livet som fortsätter bredvid 
studentlivet och de åtagande studenterna har gjort där. Dock verkar den största stressen 
studenterna känner, ligga i hur utvecklingen av framtiden fortskrider (Lin & Huang, 2013), till 
exempel med tentamen. Bíró, Balajti, Adány & Kósa (2010) har visat att KASAM korrelera 
positivt med hur människor upplever sin hälsa. Studien gjordes bland ungerska läkarstudenter, 
där den psykologiska stressen visade sig vara större än hos den övriga befolkningen när det 
gällde samma åldersgrupp.  
     Torsheim, Aaroe och World (2001) gjorde en studie bland 5000 studenter som visade en 
skillnad mellan studenter med hög KASAM och studenter med låg KASAM. Studenter med 
hög KASAM tenderar att se skolrelaterade krav som mer förståeliga än studenterna med låg 
KASAM. En individ med hög meningsfullhet kommer sannolikt konfrontera situationer med 
en mer positivt inställning och skapa en meningsförståelse över det som inträffar (Antonovsky, 
1991), vilket kan påverka hur högskolestudenterna mår och hur de bemöter svårigheter i sina 
studier. Resultatet från Zielinska-Wieczkowska, Ciemnoczolowski, Kedziora-Kornatowska 
och Muszaliks (2012)  studie om KASAM relaterad till livstillfredsställelse bland 
högskolestudenter signalerade att KASAM är en avgörande faktor för tillfredsställelse i livet.  
Denna tendens observeras även i Ngai och Ngus (2013) forskning där de studerade KASAM i 
relation till familjen och socialt stöd som visar sig ha inverkan på individens livskvalitet.                                  
     Garcia-Moya, Rivera & Moreno (2013) studie gjordes på 13-18 åringar i Spanien, den visade 
att det finns en relation mellan KASAM och socialt stöd. En skolmiljö som är stöttande har en 
betydande roll för hur individer upplever KASAM. Studenter med hög grad av KASAM mår 
bättre och lyckas på så sätt sannolikt bättre med att hantera sin studietid. Studenter med hög 
KASAM förmedlar bättre självförtroende, säkerhet att lösa problem och kan bättre hantera 
möjliga komplikationer under studieförloppet (Cohen, Ben-Zur & Rosenfeld, 2008).  

  

Socialt stöd  

Socialt stöd definieras på många olika sätt utifrån olika perspektiv och forskning. 
Enligt Thoits (1986) är socialt stöd ett förhållande med andra, särskilt med anhöriga eller 
förtrogna, som minskar risken för psykiska problem vid stress. Det är den tillgängliga resurs 
som individen får utifrån, ett hjälpmedel för att klara av en svår eller stressig situation.     Enligt 
Cohen, McGowan och Rose (1984) är socialt stöd de band individer har med andra som är 
betydelsefulla för dem. Detta band fungerar som deras tillgängliga sociala resurser.  
     Enligt House (1981) finns det fyra möjliga typer av stöd. Den första typen är emotionellt 

stöd, vilket innebär till exempel omtanke, tillit och kärlek personer får från sin närmaste 
omgivning. Nästa typ av stöd är instrumentellt stöd som är tjänster och hjälp, det vill säga ett 
praktiskt stöd som individen får från sina närmaste. Den tredje typen av stöd är informerande 

stöd, vilket är när individen får åtkomst till information som kan hjälpa denne att hantera olika 
problem och situationer. Den fjärde och sista typen av socialt stöd är uppskattande stöd. Denna 
typ liknar emotionellt stöd, men i form av bekräftelse, positiv respons och uppskattning från 
andra runt omkring.  

Sarason, Sarason, Shearin och Pierce (1987) använde sig av två andra faktorer, vilka är 
centrala när det gäller socialt stöd i mätinstrumentet SSQ6. Den första faktorn mäter antalet 
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vänner en individ har tillgång till, d.v.s. det tillgängliga nätverket. Den andra faktorn mäter hur 
tillfredsställande personer anser att detta stöd är. 
     Det finns ett gammalt ordspråk av Apokryferna som lyder: ”en god vän är den bästa 
medicinen”. Ordspråket har stöd av House och Kahns (1985) forskning som har undersökt 
socialt stöds betydelse för hälsan, både när det gäller fysisk och psykisk hälsa. Miller och 
Darlington (2002) har visat att vem en individ riktar sig till i behov av stöd, beror på karaktären 
av situationen och problemet. Vissa personer kan erbjuda mer stöd och en bättre typ av stöd än 
andra, utifrån olika förutsättningar. Studien visade dock att de mest betydelsefulla givarna, 
oavsett vilken typ av stöd det gällde, var familjen och de närmaste vännerna.  

 

Studenterna och socialt stöd 

Socialt stöd har visat sig påverka studenternas akademiska self-efficacy. Socialt stöd förbättrar 
alltså studenternas self-efficacy enligt forskning (Lundberg, Mclntire, & Creasman, 2008).  
Studier om socialt stöd och studenter visar att för äldre studenter kommer socialt stöd från 
relationer utanför skolan, från deras familjer och arbeten (Chartrand, 1992). De studenter som 
upplevde sig få mycket stöd ifrån sin partner eller familj kunde bättre hantera akademisk stress 
och de kände sig framgångsrika. Detta gjorde att de lyckades i fler av sina roller, även utanför 
studierna (Dill & Henley, 1998; Lundberg, McIntire & Creasman, 2008).                         
Socialt stöd inom skolan, från andra studenter, tenderar att vara relaterat till skoluppgifter, till 
exempel att studera tillsammans eller att delta i grupparbete.  Att arbeta i små grupper har visat 
sig vara en faktor som kan bidra till att bygga upp både det sociala stödet och studenternas 
akademiska self-efficacy (Wlodkowski, 2003). Det finns forskning (Halamandaris & Power, 
1999) som har visat att socialt stöd är en viktig del för att studenterna ska känna en gemensam 
trivsel och anpassa sig bättre till studentlivet. Studien visar vidare att ensamma studenter, har 
en benägenhet att vara mer oroliga, reserverade och bedömer sig själva ha ett mindre socialt 
stöd.  
 

Könsskillnader i akademisk self-efficacy, KASAM och socialt stöd  
Att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor upplever sin self-efficacy i olika 
sammanhang är ett väl undersökt område. Eagly och Karaus (2002) rapport pekade på att inom 
socialpsykologisk forskning har studier inom ledarskap visat att könsroller grundas i samhällets 
normer och värderingar. Dessa normer skapar stereotyper, vilket gör att kvinnor inte förväntas 
lyckas lika bra som män. Enligt Hackett och Betz (1981) har kvinnor tendens att inte fullt ut 
utnyttja sina individuella förutsättningar i strävan efter en karriär. Enligt Huangs (2013) 
forskning kring studenter och deras akademiska self-efficacy har det visats sig att kvinnor har 
en högre self-efficacy när det gäller språkkunskaper, medan män har en högre self-efficacy när 
det gäller matematik.  

Könsskillnader hos studenter är en faktor som har rapporterats påverka även deras grad av 
KASAM och hälsa. Kvinnliga studenter visar sämre förmåga att hantera stress, samt en ökad 
risk för insjuknande i depression, i jämförelse med manliga studenter (Dahlin, Joneborg & 
Runeson, 2005).  Zielinska- Wieczkowska et al. (2012) visade en korrelation mellan 
utbildningsnivå och KASAM hos studenter. Ju högre utbildningsnivå desto högre grad av 
KASAM kunde observeras. Dock fanns det inte samma korrelation mellan kön, ålder eller 
civilstånd med avseende på KASAM hos studenter. 
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Enligt Lundberg et al. (2008) är det kvinnliga studenter som bäst tar tillvara på det 
instrumentella sociala stödet från sina närmaste, vilket leder till att de framgångsrikt kan 
slutföra sina studier. Enligt Wohlgemuth och Betzs (1991) rapporterade kvinnliga studenter 
högre nivåer av socialt stöd, dock även mer stress och fysiska symtom i olika livshändelser än 
de manliga studenterna gjorde. Hale, Hannum och Espelages (2005) studie bekräftar det tidigare 
forskning har kommit fram till; att kvinnor är mer orienterade inom socialt stöd, än män. 
Kvinnor söker upp och använder sig mer av socialt stöd, än vad män gör. De har lättare att 
upprätthålla stödjande relationer och använda det stöd de har tillgänglig i svåra situationer. 
Kvinnor både söker upp och ger stöd, oftare än vad män gör. En annan intressant aspekt i Hale 
et al. (2005) studie är att de kom fram till att kvinnors uppfattning av deras hälsa och 
välbefinnande, påverkas av det stöd de erhåller. Männen uppfattar att deras hälsa och 
välbefinnande kan förklaras mer utifrån fysiska faktorer.  

 

Syfte 

Studien avser att undersöka hur studenterna upplever sin egen prestation i skolan. Syftet var att 
undersöka relationen mellan kön, KASAM och socialt stöd å ena sidan och den upplevda 
akademiska self-efficacy å andra sidan. Detta för att bidra med ytterligare kunskap om 
studenternas situation och på så sätt öka förutsättningarna för studenterna att slutföra sina 
studier, samt att må bättre under studietiden. Denna studie utgick från antagandet att män och 
kvinnor har olika grad av akademisk self-efficacy samt att KASAM och socialt stöd har en 
inverkan på studenternas upplevda akademiska self-efficacy.  
Följande hypoteser samt frågeställning undersöktes:  
H1: Studerande män har högre akademiska self-efficacy än studerande kvinnor. 
H2: Det föreligger ett positivt samband mellan KASAM och akademiska self-efficacy. 
H3: Det föreligger ett positivt samband mellan socialt stöd och akademiska self-efficacy. 
F1: Hur mycket av variation med avseende på akademiska self-efficacy kan förklaras av 
respondenternas kön, KASAM och socialt stöd? 

 
 

Metod 
 

Deltagare  

Totalt delades 124 enkäter ut bland studenter i årskurs två, både på 
marknadsföringsprogrammet och det beteendevetenskapliga programmet som valdes utifrån 
tillgänglighets urval, vid en högskola i Mellansverige. Av dessa enkäter kunde 101 användas i 
dataanalysen. 23 enkäter exkluderades från databearbetningen på grund av att respondenterna 
inte hade besvarat enkäten på ett korrekt sätt. Deltagarna bestod av 25 (24.8 %) manliga 
studenter och 76 (75.2 %) kvinnliga studenter. Respondenternas ålder varierade från 20 till 46 
år (Mmän = 26.16, SDmän = 5.01; Mkvinnor = 25.78, SDkvinnor = 5.79). Respondenterna var 33 
personer från marknadsföringsprogrammet och 68 personer från beteendevetenskapliga 
programmet. 
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Material  

Enkäten bestod av 57 frågor uppdelade i fyra avsnitt. Det första avsnittet innehöll fem 
bakgrundsfrågor. I dessa frågor efterfrågades studenternas kön, ålder, om studenterna är 
uppväxta och bor i samma stad de studerar i, antal människor i deras hushåll samt om de har ett 
förhållande.  Från och med det andra till och med det fjärde avsnittet, användes svenska 
översättningen av tre olika befintliga mätningsinstrument. CASES översatts av en tidigare 
student på författarnas högskola (Andersson, 2014). SOC-13 den förkortad version av skalan 
för mätning av KASAM hämtades ifrån Antonovskys bok (Antonovsky, 1991) och SSQ6 från 
en vetenskaplig artikel (Kennedy, Lude, Elfström & Smithson, 2012). 

 

College Academic Self-efficacy Scale (CASES). 

Akademiska self-efficacy mättes med hjälp av College Academic Self-Efficacy Scale (CASES, 
Owen & Froman, 1988). Instrumentet valdes på grund av att den mäter specifikt hur 
högskolestudenter upplever sin akademiska self-efficacy, inte deras verkliga prestation. Owens 
och Fromans (1988) skala används för att mäta graden av self-efficacy studenterna upplever sig 
ha i utförande av olika akademiska uppgifter.  

Instrumentet består av 33 frågor med svarsalternativ på en 5-gradig Likertskala, där mycket 
är A= 5 och lite är E= 1. Skalan är endimensionell då alla frågor mäter variabeln akademisk 
self-efficacy. Ett medelvärdesindex skapades i SPSS och inga frågor spegelvändes. Exempel 
på några påståenden var ”Att göra noggranna anteckningar under föreläsning”, Att få bra betyg 
i de flesta kurser”, ” Att behärska innehåll i en kurs du inte är intresserad av”. Cronbachs alfa 
var .92.  

 

SOC-13. 

Känsla av sammanhang mäts med den förkortade versionen av Antonovsky’s Sense of 
Coherence scale (SOC-13), vilken enligt skalans grundare inte skiljer sig från den längre 
versionen på 29 items (Antonovsky, 1991). Skalan mäter grad av KASAM i de olika 
dimensionerna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Detta är ett livsfrågeformulär 
bestående av 13 frågor. Alla mäter känsla av sammanhang på en 7-gradig Likertskala, där 
svarsalternativ går från 1 till 7. Höga poäng anger en stark grad av KASAM och låga poäng en 
svag grad av KASAM. Summaindex skapades för begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Antalet KASAM poängen för varje individ kan varierar mellan 13-91. Fyra 
frågor mäter meningsfullhet, fem frågor mäter begriplighet och fyra mäter hanterbarhet. Fem 
frågor var negativt formulerade, alltså spegelvändes (innan index bildades). Exempel på några 
frågor ifrån frågeformulär var ”Har du en känsla av, att du inte riktigt bryr dig om vad som 
händer runt omkring dig?” ”Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och 
inte vet vad du ska göra?”, ”Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan 
kontrollera? I denna studie var Cronbachs alfa .85. 

 
Social Support Questionnaire 6 (SSQ6). 

Socialt stöd mättes med hjälp av Social Support Questionnaire 6 (Sarason et al. 1987). Skalan 
valdes på grund av att deras studie visade att denna skala har både bra validitet och reliabilitet. 
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SSQ6 består av 6 frågor där frågorna delas in i två delar; en a- och en b-del. I a-delen (SSQN) 
ombeds respondenten att skriva antalet personer respondenten har stöd av i olika situationer, 
samt vilken relation de har med personen.  Antalet personer respondenten max kan ange är 9. 
Exempel på frågor: ”Vem accepterar dig helt och hållet, inklusive både dina värsta och sämsta 
sidor? Vem kan du verkligen räkna med som kan få dig att må bättre när du känner dig allmänt 
nere?”. I b-delen (SSQS) ombeds respondenten att skriva hur nöjd denne är med det sociala 
stödet på en 6-gradig Likertskala, där svarsalternativen går från Mycket nöjd (6)  till Mycket 

missnöjd (1).  
Två olika värden beräknades fram, ett för antalet personer respondenterna får stöd ifrån och 

ett för hur nöjda de är med stödet. Det första värdet (SSQN) räknades ut genom att summera 
alla svar i a-delen och dela med 6 (antalet frågor). Detta innebär att summan för a-delen blir 
max 54, vilket delas på antalet frågor som är 6. Detta gjorde att respondenterna kunde få ett 
värde på allt från 0 till 9 som medelvärde på antal personer de får stöd utav. När det gäller det 
andra värdet (SSQS) summerades alla svar i b-delen vilket kunde anges mellan 1 och 6. Detta 
innebär att summan för b-delen blir max 36, vilket delas på antalet frågor, vilket var 6. Detta 
gjorde att respondenterna kunde få ett värde på allt från 1 till 6 som medelvärde när det gäller 
hur nöjda de var med stödet. Cronbachs alfa var .94 för antalet personer (SSQN) och .88 för 
hur nöjd respondenterna var med stödet (SSQS).  
 

Procedur  

Respondenterna till studien tillfrågades antingen i början eller slutet av olika föreläsningar. De 
två olika akademierna som studenterna representerade kontaktades i förväg angående denna 
studie. Författarna informerade om syftet med studien, samt hur undersökningen var tänkt att 
gå till väga. För att försäkra att frågorna var tydligt formulerat testades enkät på 5 studenter två 
veckor före undersökningen. Syfte med detta var att kunna informera akademier och föreläsare 
om hur lång tid det skulle ta att besvara frågorna, samt att få veta om någon fråga var oklart 
formulerat. Föreläsarna kontaktades via mejl och tillfrågades om möjligheten att få komma 
under något av deras undervisnings tillfällen. För att minska eventuella störningsmoment i 
utförandet av undersökningen gjordes datainsamlingen i början eller i slutet av föreläsningarna. 
Information om studien lämnades till respondenterna både skriftligt och muntligt på plats, 
medan enkäterna delades ut. Studenterna informerades vid tillfällena om syftet med studien, 
samt att deltagandet var frivilligt och att det var anonymt (Vetenskapsrådet, 2007). Deltagarna 
tackades efter insamling av data för deras intresse och medverkan, dock erbjöds ingen belöning. 
Information om studien samt instruktioner om besvarande av frågor gavs tillsammans med ett 
kort missivbrev, där bland annat författarnas mejladress fanns tillgänglig för respondenter med 
eventuella frågor eller funderingar angående studien.  

 

Databearbetning 
Bearbetning av insamlad data gjordes i det statistiska dataprogrammet SPSS. Enkäter där frågor 
inte besvarades eller inte besvarades korrekt användes inte i analysen. Vid analysen kodades 
män med 0 och kvinnor med 1. Frågor gällande studieort samt förhållande där svarsalternativen 
var ja och nej, kodades ja med 0 och nej med 1. Innan analysen påbörjades spegelvändes svaren 
på de frågor i SOC-13 som var negativt formulerade, samt att index bildades för CASES, SOC-
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13 och de båda i SSQ6: SSQN och SSQS. För hypotesprövningar användes Pearsonkorrelation 
och t-test. Frågeställning 1 besvarades genom en hierarkisk multipel linjär regressionsanalys 
där kön applicerades i steg 1, SOC-13 i steg 2 och SSQ6 i steg 3, som prediktorer för den 
beroende variabeln akademisk self-efficacy.  

 
 

Resultat 
Hypotes 1 bekräftades då ett ensidigt t-test för oberoende mätningar visade att män hade 
signifikant högre akademisk self-efficacy (M = 3.74, SD = 0.53) än kvinnor hade (M = 3.43, 
SD = SD = 0.60), t(100) = 2.28, p = .0125, ɳ2= 0.06. I detta stickprov gällde att ca 6 % av 
variationen i akademisk self-efficacy beror på variationen i kön.  
 Hypotes två stödjes av en Pearsonkorrelation, där ett positivt samband mellan akademisk 
self-efficacy och KASAM hittades. Ju högre KASAM desto högre tenderade akademisk self-
efficacy vara, r(101) = .28, p < .01. Detta indikerade att det fanns en relation mellan 
respondenternas akademiska self-efficacy och deras känsla av sammanhang, som bekräftar 
studiens hypotes två. Ju mer respondenterna trodde på sin egen förmåga att klara av akademiska 
uppgifter desto högre grad av känsla av sammanhang upplevde dem.  

Hypotes tre stödjes partiellt av en Pearsonkorrelation, där ett positivt samband fanns mellan 
akademisk self-efficacy och SSQS, r(101) = .23, p < .05, men inte mellan akademisk self-
efficacy och SSQN. Detta indikerade att det fanns en relation mellan hur nöjda respondenterna 
var med sitt stöd och deras akademiska self-efficacy. Ju mer tillfredsställda respondenterna var 
med det stöd de fick ju bättre upplevde de sin förmåga att klara av akademiska uppgifter.  Detta 
resultat bekräftade delvis studiens hypotes tre, då socialt stöd består av två delar och endast den 
ena var signifikant. Hypotes två och tre, samt standardavvikelse och medelvärde redovisas i 
Tabell 1.  

Resultatet visade även andra samband som inte prövades i denna studie. Ett positivt 
statistiskt samband konstaterades mellan SSQN och KASAM, r(101) = .36, p < .01, vilket 
indikerade att det fanns en relation mellan antalet personer respondenterna fick stöd av och 
deras känsla av sammanhang. Det vill säga att ju fler personer respondenterna kunde räkna med 
desto högre grad av känsla av sammanhang hade dem. Ett positivt statistiskt samband 
konstaterades också mellan SSQS och KASAM, r(101) = .48, p < .01. Det vill säg att ju mer 
tillfredsställda respondenterna var med det stöd de fick ju bättre känsla av sammanhang 
upplevde de. Ett positivt statistiskt samband mellan SSQS och SSQN hittades, r(101) = .37 p < 
.01. Det vill säga, tillfredställelsen med det stöd respondenterna fick relaterade till antalet 
personer de fick stöd ifrån.
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Tabell 1 
 
Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
             
1.Kön 
 

24.8%/75.2%a iab -          

2. Ålder 
 

25.87 5.58 -.03 -         

3.Studiestad 31.7%/68.3%c iab .10 .05 -        
 
4.Förhållande 

 
64.4%/35.6%d 

 
iab 

 
.29** 

 
.16 

 
-.01 

 
- 

      

 
5. Hushåll 
 

 
2.26 

 
1.23 

 
-.15 

 
-.29** 

 
-.07 

 
-.09 

 
- 

     

6. Kurs 
 

32.7%/67.3%e iab -.05 .26** .07 -.14 -.14 -     

7. KASAM 
 

61.09 11.16 .04 .07 .02 .07 -.14 .10 -    

8. SSQN 
 

4.31 2.25 .15 -.15 .08 .02 .07 .06 .36** -   

9. SSQS 
 

5.55 .64 -.02 -.01 -.03 .00 -.02 -.05 .48** .37** -  

10. Self-
efficacy 

3.50 .59 -.22* .25** .06 -.01 .00 -.13 .28** .10 .23* - 

Fotnot. N = 101. *p <.05, **p <.01, ***p <.001. 
a Män/ Kvinnor, Män kodades med 0 och kvinnor med 1 
b ia: Icke applicerbart 
c Hemstad/ Ny stad, Hemstad kodades med 0 och ny stad med 1 
d Har förhållande/ Har inget förhållande, Har förhållande kodades med 0 och har inget förhållande kodades med 1 
e Marknadsföringsprogram/ Beteendevetenskapliga program, marknadsföringsprogram kodades med 0 och beteendevetenskapliga program med 1 
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För att besvara frågeställning ett, gjordes en hierarkisk multipel linjär regressionsanalys. I steg 
1 lades kön till, i steg 2 lades KASAM till och i steg 3 lades SSQN och SSQS till (se Tabell 2). 
Resultat för hela modellen visade att den var statistisk signifikant, F(2, 96) = 4.018, p =.005. I 
steg 1 förklarade kön 5 % av variansen i akademisk self-efficacy, vilket var signifikant (p = 
.025). I steg 2 förklarade KASAM ytterligare 8.4% i akademisk self-efficacy (p = .001). I steg 
3 förklarade SSQN och SSQN ytterligare 1 % av variansen i akademisk self-efficacy men denna 
ökning var inte signifikant. Totalt förklaras 14.3% av variansen i akademisk self-efficacy med 
hjälp av samtliga prediktorerna (kön, KASAM, SSQN och SSQS) i modellen.  
 
 
Tabell 2 
Regressionsanalyser för akademisk self-efficacy 

  Steg 1  Steg 2  Steg 3 
Variabler βa SE β SE β SE
  

Steg 1 
Kön -.306* .134 -.323* .129 -.319* .131 
Steg 2 
KASAM   .015** .005 .012* .006
  
Steg 3 
SSQN     .004 .028 
SSQS     .099 .103 
F-värde 5.198*  7.565**  4.018** 
df  1,99  1,98  2,96  
R2  .050  .134  .143 
∆R2 .050*  .084**  .010 

Fotnot. N =101. *p <.05, **p <.01, ***p <.001. 
 
 

 
 

Diskussion  
Hypotes ett bekräftades då manliga studenter hade högre akademisk self-efficacy än kvinnliga 
studenter hade. Resultatet visade även stöd för Hypotes 2 och Hypotes 3  då det fanns ett positivt 
samband mellan KASAM och akademisk self-efficacy, samt mellan socialt stöd och akademisk 
self-efficacy. Regressionsanalysen visade att alla prediktorerna (kön, KASAM, SSQN och 
SSQS) kunde tillsammans förklara 14.3% av variansen i akademisk self-efficacy. Dock 
förklarade inte variablerna SSQN och SSQS som lades till i steg 3  signifikant variation.  

Den här studien undersökte studenternas akademiska self-efficacy i relation till kön i 
avseende på allmänna akademiska uppgifter, vilket skiljer sig från tidigare forskning där 
skillnaden specifikt visade sig mellan kön på avseende av språkkunskap och matematik (Huang, 
2013). En studie visar att kvinnliga studenter med högre nivå av socialt stöd presenterade bättre 
akademiska self-efficacy i jämförelse med de som hade låg nivå av socialt stöd. Socialt stöd från 
familj och vänner kan påverka dessa studenter att fortsätta med sina studier (Chartrand, 1992). 
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Rapporten ger ytterligare stöd för att kvinnor är mer beroende av socialt stöd och utnyttjar detta 
i större utsträckning genom att kvinnor oftare söker sig till andra när de har svårigheter. 
Schwarzer et al. (1999) forskning däremot visar att män har betydligt mer akademisk self-
efficacy än vad kvinnor har. Detta beror på att kvinnor anpassar sig till de roller som finns i 
samhället som säger hur en kvinna ska vara. Kvinnor förväntas inte uppnå lika höga positioner 
i samhället som män gör, vilket visar att kvinnor inte tror lika mycket på sig själva enligt 
Schwarzer et al. (1999). Kön är enligt Dahlin et al. (2005) en faktor som har inverkan i 
människors grad av KASAM. I deras rapport visar sig kvinnliga studenter ha högre grad av 
stress än manliga studenter. Detta innebär att kvinnors grad av hanterbarhet skiljer sig från 
manliga studenter, vilket kan påverka deras prestation i skolan. Ytterligare forskning visar inte 
något samband mellan kön och akademisk self-efficacy (Chemers et al., 2001). I den här studien 
har ett samband funnits, dock kan resultatet bero på att det var fler kvinnor än män i stickprovet. 
En bättre fördelning mellan könen skulle vara önskvärd i framtida forskning genom att till 
exempel vända sig till program med fler manliga studenter. 

Beträffande relationen mellan KASAM och akademisk self-efficacy har Cohen et al. (2008) 
hittat ett samband mellan variablerna, där studenter med högre KASAM presterar bättre. 
Kristensson och Öhlund (2005) har i deras studie kommit fram till att gymnasiestudenterna som 
presterade sämre hade betydligt lägre grad av KASAM och coping resurser. Detta resultat har 
kunnat bidra till Antonovskys teori om att de salutogena resurserna (begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet) spelar en viktig roll i hur människor hanterar dagliga stressorer. Den här 
studien gjordes bland högskolestudenter, resultatet av denna undersökning visade liknande 
resultat, där ett positivt samband mellan KASAM och akademisk self-efficacy kunde 
observeras. Detta innebär att studenter som har högre grad av KASAM tenderar att uppleva att 
de presterar bättre i utförandet av skoluppgifter. Zielinska-Wieczkowska et al. (2012) visade i 
sin studie en relation mellan att vara högutbildad och att ha en hög grad av KASAM. Det vill 
säga, ju högre utbildade desto högre KASAM har individerna. Ingen relation mellan ålder, kön 
och civilstånd observerades i förhållande till KASAM. Torsheim et al. (2001) redogjorde för att 
studenter med hög KASAM är mer villiga att se skolrelaterade krav som begripliga, än de 
studenterna med låg KASAM, vilket kan ha inverkan på deras prestation. Forskning inom 
studenternas liv har visat att KASAM har inverkan på människors välmående. Personer med 
högre KASAM kan bättre hantera stress och på så vis förmodligen lyckas bättre med sina studier 
(Bíró et al., 2010). Detta stödjer den här studiens hypotes om att KASAM relaterar till 
akademisk self-efficacy. Dock har den föreliggande studiens intresse syftat på att undersöka 
studenternas egen uppfattning av sin prestation, inte om deras faktiska prestation på högskola. 

Variabeln akademisk self-efficacy i relation till socialt stöd har Wohlgemuth och Betzs 
(1991) behandlat i sin studie, där kvinnliga studenter rapporterat ett större behov av socialt stöd 
än manliga. Detta antyder att socialt stöd är en viktig faktor i högskolestudenternas liv, särskilt 
hos kvinnliga studenter. Resultatet redogjorde för att kvinnor som upplever lite stöd från sin 
familj inte har samma styrka att hantera stress. Däremot kan de som upplever sig få mer stöd 
hantera det bättre. Enligt Wohlgemuth och Betzs har kvinnliga studenter högre nivåer av socialt 
stöd i jämförelse med manliga, men kvinnorna förefaller uppleva mer stress i olika livshändelser 
än de manliga studenterna. Detta antyder att kvinnors låga förmåga att hantera situationer så 
som stress kompenseras med att de kan söka stöd och hjälp hos andra. Gore (2006) antyder att 
studenterna behöver återkoppling till sina prestationer både från sitt sociala nätverk i skolan och 
utanför skolan. Detta gör att studenterna som kan dela med sig av sina misslyckanden och 
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framgångar med andra mår bättre och på så sätt presterar bättre. Dill och Henley (1998) 
rapporterar att studenternas upplevelse av att vara framgångsrika relaterar till det sociala stöd 
som de får från sin partner eller familj. Denna relation hittades i den här studien där det viktigaste 
för studenterna var hur nöjda de var med det stödet de hade, inte hur stort deras sociala nätverk 
var.  Det vill säga att ett positivt samband mellan SSQS och akademisk self-efficacy 
observerades. Däremot iakttogs inget samband mellan SSQN och akademisk self-efficacy.  

Zimmermans (2000) undersökning visar att self-efficacy är en prediktor för framgång i 
studierna, det är också avgörande för att förbättra studenternas lärande metoder. Gores (2006) 
rapport om akademisk self-efficacy kan användas för att predicera högskolestudenternas 
akademiska prestation och uthållighet. Gore menar att det är under första terminen på högskolan 
som studenterna bygger upp sin akademiska self-efficacy. Detta stödjer den här studien där 
studenterna under andra året, rapporterade sig ha hög akademisk self-efficacy.   

En av styrkorna med studien var att Cronbachs alfa på alla skalorna var hög, trots ett 
begränsat antal deltagare, vilket signalerar att skalorna har bra reliabilitet. En annan styrka var 
att mätinstrumenten testades i förväg, vilket gav författarna en inblick i hur instrumentet skulle 
fungera i verkligheten. Vidare har just denna kombination av variabler i samma utsträckning 
inte tidigare testats enligt författarnas litteraturundersökning. Det vill säga att kön, KASAM och 
socialt stöd har inte tidigare analyserats samtidigt i relation till akademisk self-efficacy.  

En svaghet med studien var att antalet deltagare anses begränsa undersökningsförmåga att 
generalisera resultatet. Orsaken var tidsbrist i arbetsutförandet, samt svårigheter att få deltagare. 
Studenterna skriver sina uppsatser och tentamen före sommaruppehållet, vilket gjorde att några 
föreläsare inte var villiga att offra föreläsningstid till undersökningen. Ett större antal deltagare 
skulle ses som önskvärt till framtida forskning. En annan svaghet var att andra variabler som till 
exempel kulturell bakgrund inte analyserats. Detta skulle kunna ha inverkan i studenternas 
akademiska self-efficacy. Människor från olika kulturer kan förstå och uppleva KASAM och 
socialt stöd i relation till deras akademiska self-efficacy annorlunda. Ålder är ytterligare en 
variabel som studien inte har tagit hänsyn till på grund av en åldershomogen studiegrupp. Trots 
att studiens resultat har visat ett signifikant samband mellan ålder och akademisk self-efficacy, 
var inte studiens syfte att undersöka detta samband. Resultat har visat sig i tidigare forskning 
där ålder kan ha effekt i det studerade ämnet (Chartrand, 1992; Dill & Henley, 1998). På grund 
av det, är ett förslag till framtida forskning att ta hänsyn till högskolestudenternas olika bakgrund 
och ålder i relation till de övriga variablerna som använts i denna studie.  

Avslutningsvis har studien gynnat syftet med att observera hur kön, KASAM och socialt stöd 
relaterar till studenternas akademiska self-efficacy. Grundad i tidigare forskning, har den här 
studien visat att samtliga variabler kan påverka den beroende variabeln akademisk self-efficacy. 
Studien har vidare bidragit med kunskaper som kan leda till förbättringar i skolmiljön genom 
att hjälpa studenter att öka sin akademiska self-efficacy. Resultatet visar en relation mellan 
akademisk self-efficacy och tillfredsställelsen med socialt stöd. Ett sätt att stötta studenterna att 
bygga upp sin akademiska self-efficacy är att uppmuntra delaktighet, sätta in fler grupparbeten 
och instruera föreläsarna att ge mer konstruktiv feedback. Enligt Bandura bygger människor upp 
sin self-efficacy bland annat genom indirekt erfarenhet, där individer få ta del av hur andra 
tidigare har lyckades i olika situationer (Bandura, 1997). Genom att samlas i grupper och 
samarbetar, delar individer med sig av sina erfarenheter, vilket kan hjälpa andra att lära sig olika 
strategier för att lyckas. Social påverkan är en annan källa till self-efficacy där individen 
uppmuntras av sin omgivning att tro på sig själv (Bandura, 1997). I skolan kan detta uppnås 
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genom att föreläsare uppmärksammar varje enskild individ och ger respons.  Dessa åtgärder kan 
möjliggöra studenternas belåtenhet i relationer i skolan, vilket leder till ökad akademisk self-
efficacy.  
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