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Sambandet mellan akademisk self-efficacy, self-handicapping och 
upplevd stress bland studenter på högskola 

 
Felicia Henriksson och Filip Holst 

 
Stress är vanligt förekommande hos studenter. Tidigare forskning har 
visat att self-efficacy reducerar stress och self-handicapping. Syftet 
med studien var att undersöka sambandet mellan akademisk self-
efficacy, self-handicapping och upplevd stress samt vilka variabler 
som förklarar mest variation i upplevd stress. Deltagarna var 156 
studerande, varav 24 män, på en högskola i Mellansverige. Deltagarna 
besvarade en enkät bestående av Perceived Stress Scale (PSS), 
College Academic Self-efficacy Scale (CASES) samt Self-
handicapping Scale (SHS). Resultaten visade att akademisk self-
efficacy hade ett negativt samband med stress och self-handicapping. 
Däremot hade self-handicapping ett positivt samband med stress. En 
hierarkisk regression visade att både akademisk self-efficacy och self-
handicapping förklarade signifikant variation i upplevd stress och att 
det var akademisk self-efficacy som bidrog mest. Studien bidrar med 
kunskap om studenternas situation och för framtida forskning skulle 
det vara intressant att göra interventionsstudier med fokus på att höja 
akademisk self-efficacy hos studenter.  
 
Keywords: stress, academic self-efficacy, self-handicapping, 
undergraduate students 
 
 

Inledning 
 
En student som ska skriva en tentamen eller inlämningsuppgift kan uppleva stress och en svår 
kurs kan ge känslan att kraven är för höga att klara. Inför tentamen kan upplevelsen av stress 
skapa känslan av att ett misslyckande är i antågande. En student som är stressad och har låg 
tro på sin egen förmåga (self-efficacy) att t.ex. klara av en tentamen kan sätta upp hinder och 
orsaker för att ursäkta ett eventuellt misslyckande. Begreppen self-efficacy, self-handicapping 
och stress har funnits och undersökts under många år (Bandura, 1977; Berglas & Jones, 1978; 
Selye, 1958). De effekter som self-efficacy (Chemers, Hu, & Garcia, 2001), self-
handicapping (Urdan & Midgley, 2001) och stress (Denovan & Macaskill, 2013) har på de 
som studerar på högskola har varit intressant för forskningen. Studenter kan uppleva stress 
under stora delar av sina studier och om deras self-efficacy är hög hanteras stressen på ett mer 
effektivt och hälsosamt sätt (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996; Denovan & 
Macaskill, 2013). Det är troligt att studenter väljer den enkla vägen i samband med svåra 
uppgifter genom att skjuta upp studierna eller skapa hinder och ursäkter för ett möjligt 
misslyckande. Studierna har även visat den värdefulla påverkan som self-efficacy har på 
stress och self-handicapping. Den negativa påverkan som stress och self-handicapping kan ha 
på studenter och sambandet mellan de tre begreppen är viktigt att fortsätta undersöka då 
begrepp som akademisk utbrändhet uppkommit (Walburg, 2014).  
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Self-efficacy 
 
Bandura (2012) beskrev generell self-efficacy som människors tro på den egna förmågan.  
Generell self-efficacy definieras som en individs nivå av tilltro till sin egen förmåga att utföra 
en handling eller nå ett resultat samt möjligheten att påverka utmaningar och händelser i det 
egna livet. Tron på den egna förmågan handlar om en individs bedömning om hur väl det är 
möjligt att planera och utföra de handlingar som krävs i stressfulla situationer som kan 
innehålla oberäkneliga moment (Bandura, 1977, 1982; Schunk, 1982). Upplevd self-efficacy 
har betydelse för hur människor kommer att ta sig an och lyckas med olika utmaningar och 
uppgifter. Ju högre self-efficacy desto bättre utförda prestationer, högre nivå av 
välbefinnande, högre motivation och desto mer troligt att individen kommer att vidhålla sina 
ansträngningar tills de lyckas. Tidigare forskning har visat att män har högre self-efficacy än 
vad kvinnor har (Bergman & Scott, 2001; Buchanan & Selmon, 2008).  
 Enligt Bandura finns det även specifika former som t.ex. akademisk self-efficacy. 
Akademisk self-efficacy definieras som en individs tro på den egna förmågan att fördelaktigt 
utföra akademiska uppgifter som t.ex. en tentamen eller inlämningsuppgift. Akademisk self-
efficacy kopplat till akademisk framgång handlar om studentens egen uppfattning om sin tro 
att klara sina studier (Komarraju & Nadler, 2013). Enligt Bandura (1977, 1982) finns det fyra 
informationskällor som påverkar generell self-efficacy. De fyra källorna är egna erfarenheter, 
andras erfarenheter, verbal övertalning och känslomässigt tillstånd och de kommer nu att 
tillämpas på akademisk self-efficacy. Den första källan, egna erfarenheter, har störst 
inflytande på self-efficacy då den baseras på tidigare bemästringar. Studenter som tidigare 
lyckats bra på uppsatser och tentamen kommer ha en hög tro på den egna förmågan att lyckas 
med kommande tentamen. Studenter som misslyckats på de senaste inlämningarna eller 
tentamen kommer ha en låg tro. Andra personers erfarenheter är också relevanta för self-
efficacy. Att se en annan student som tycks vara jämförbar lyckas med en svår uppgift kan 
leda till en ökad tro att man själv ska klara uppgiften eller tentamen. Det kan även vara 
tvärtom, att se någon misslyckas med en uppgift kan sänka tron på den egna förmågan hos 
den individ som iakttar misslyckandet. Verbal övertalning handlar om att ha socialt och 
verbalt stöd och det används ofta eftersom det är enkelt och lättillgängligt. Verbal övertalning 
kan visas i form av uppmuntran från familj och vänner och används när en individ 
misslyckats med t.ex. en tentamen. Individen kan genom socialt stöd känna att denne har det 
som krävs för att lyckas och därmed försöka klara det på nytt. Banduras fjärde faktor är 
känslomässigt tillstånd. När individen uppskattar sin förmåga förlitar sig denne delvis på sitt 
känslomässiga tillstånd. En individ som har positiva tankar om sig själv och mår bra har högre 
self-efficacy än en individ som har negativa tankar. En lyckad akademisk prestation 
förknippas med en ökad tilltro till den egna förmågan och uppmuntran att ta ett större ansvar 
för att färdigställa en uppgift (Zimmerman & Kitsantas, 2005).  
 Komarraju och Nadler (2013) visade att studenter som har högre akademisk self-efficacy 
är mer benägna att tro att intelligens är förändringsbart och bestäms med hänsyn till deras 
prestationer. De rapporterade även högre studieresultat än studenter med låg self-efficacy. 
Studenter med hög self-efficacy visade högre grad av behärskning av naturliga impulser när 
studierna känns utmanande. De har också visat på starkare disciplin samt motivation att 
genomföra studierna även när de är svåra. 
 Zimmerman, Bandura och Martinez-Pons (1992) fann att studenters self-efficacy avseende 
självreglering (att styra sitt beteende), som att göra anteckningar, läsa litteratur och sätta upp 
mål, påverkas av deras tro på den egna förmågan att ta sig an olika uppgifter. Det påverkar i 
sin tur vilka mål studenterna sätter upp och den slutliga prestationen. Tron på den egna 
förmågan är en produkt av studenternas erhållna betyg. Studiens resultat tyder på att 
studenternas tro på den egna förmågan att själv planera och lägga upp sina studier har en stor 
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inverkan på den akademiska motivationen. Studenter som har hög tro på förmågan att 
strategisk lägga upp sina studier är mer övertygade om att de kommer att klara sina studier 
och åstadkomma en bättre prestation än de studenter som har låg tro på förmågan att planera 
sina studier. Self-efficacy påverkar inte bara studenternas egna målsättningar för studierna, 
utan även hur väl de sedan uppnår målen. Ju högre upplevd tro på den egna förmågan desto 
högre mål kommer studenterna att sätta upp (Bandura, 1992; Bandura & Wood, 1989). 
Tidigare forskning har visat att personer med höga nivåer av self-efficacy har låga nivåer av 
self-handicapping (Gadbois & Sturgeon, 2011). Self-efficacy kan beskrivas som ett skydd 
mot användning av self-handicapping.  
 
 
Self-handicapping 
 
Begreppet self-handicapping (självhandikappning) myntades av Berglas och Jones (1978). De 
beskrev att self-handicappingstrategier har som syfte att styra en framgångsrik prestation till 
individens självkänsla och en misslyckad prestation till omständigheterna. De definierade 
strategierna som varje åtgärd eller val i samband med en prestation som stärker möjligheten 
att ursäkta/rättfärdiga ett misslyckande och acceptera beröm för framgång. Exempel på self-
handicapping är att medvetet få för lite sömn eller inte studera tillräckligt inför en tentamen. 
Huvudsyftet med användningen av self-handicapping är inte att säkerställa misslyckanden. 
Istället är individerna villiga att acceptera ett sannolikt misslyckande om det kan bli 
bortförklarat och vid möjlig framgång få ett ökat värde för självkänslan. Andra studier har 
visat att användningen av self-handicapping kan bottna i en rädsla att misslyckas (Rhodewalt 
& Fairfield, 1991), att det beror på personens personlighet eller sinnesstämning (Alter & 
Forgas, 2007; Bobo, Whitaker & Strunk, 2013) eller för att ge en skyddande effekt (Deppe & 
Harackiewicz, 1996).   

Leary och Shepperd (1986) gjorde en distinktion mellan beteendemässig och 
självrapporterad self-handicapping. Beteendemässig self-handicapping är de handlingar som 
individer använder sig av för att öka sin oförmåga inför ett möjligt misslyckande. Exempelvis 
inte ta sig an utmaningar som riskerar hota individens ego eller medvetet misslyckas med att 
utnyttja faktorer som i förväg skulle anses förbättra prestationen. Självrapporterad self-
handicapping är att använda verbala påståenden om att inneha vissa handikapp som påverkar 
prestationen. Exempelvis ursäkta sin prestation genom att skylla på nervositet. 

Enligt Hirt, Deppe och Gordon (1991) är självrapporterad self-handicapping mindre 
kostsamt än beteendemässiga eftersom den inte nödvändigtvis innebär att sannolikheten för 
framgång blir mindre. Å andra sidan tenderar de beteendemässiga strategierna vara mer 
övertygande och effektiva ursäkter för en dålig prestation, både för individen själv och inför 
andra. Studien stärkte deras hypotes att deltagarna skulle föredra att använda självrapporterad 
self-handicapping. Endast när det inte fanns något annat val använde deltagarna de 
beteendemässiga. Män använder sig i högre utsträckning av self-handicapping än kvinnor 
(Dietrich, 1995; Smith, Sinclair, & Chapman, 2002). Olika studier har visat att män är mer 
benägna att använda sig av beteendemässig self-handicapping än kvinnor (Berglas & Jones, 
1978; Hirt, Deppe, & Gordons, 1991; Zuckerman & Tsai, 2005).   

Zuckerman, Kieffer och Knee (1998) menade att individer skapar olika hinder som sedan 
stör förmågan att lyckas med en uppgift. Personer med hög self-handicapping hade sämre 
akademiska resultat och sämre anpassningsförmåga. Sämre anpassningsförmåga resulterade i 
högre self-handicapping över tid. Zuckerman och Tsai (2005) fann att personer som använder 
sig av self-handicapping över tid fick en lägre nivå av hälsa och välbefinnande, högre nivå på 
negativ sinnesstämning och var mindre tillfreds med den egna kompetensen. De visade även 
högre nivå av självrapporterad self-handicapping och lägre inre motivation.  
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Enligt Urdan och Midgley (2001) är det primära motivet för self-handicapping rädslan att 
misslyckas och framhävda sig själv som korkad eller mindre skicklig än vad individen tror sig 
vara eller vill framstå som inför andra. Deras undersökning visade att self-handicapping 
associeras med låg akademisk framgång, tillbakadragande från skolarbetet i form av att 
engagera sig mindre och en pessimistisk syn på akademisk prestation. Inför en prestation kan 
rädsla uppstå för att misslyckas och ett sätt att handskas med rädslan är att ha något att skylla 
på (Berglas & Jones, 1978; Jones & Berglas, 1978). Att använda self-handicapping i form av 
att t.ex. att få för lite sömn inför en tentamen eller skjuta upp studierna till sista stund kan leda 
till en högre nivå av upplevd stress vilket i sin tur kan leda till ökad ohälsa.  
 
 
Stress 
 
Selye (1958) beskrev den skadliga påverkan som stress kan ha på individen utifrån tre faser. 
Faserna ligger till grund för begreppet det generella adaptionssyndromet och består av 
alarmreaktionsfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. Den första fasen sker i samband 
med att det uppstår hot eller krav på individen. Individen försöker göra en bedömning av 
orsaker bakom hoten/kraven för att sedan kunna välja en reaktionsstrategi. I motståndsfasen 
bemöter individen hoten/kraven och försöker göra motstånd. I denna fas kan påfrestningen 
upphöra beroende på vad det är för situation men det kan också övergå till den sista 
utmattningsfasen. Ett misslyckande i motståndsfasen leder till utmattningsfasen som kan 
innebära trötthet, sömnsvårigheter och magproblem.    

Enligt Lazarus och Folkman (1984) är stress en situation där individen gör en personlig 
bedömning och som består av krav som är för höga för individen att klara av. De beskrev att 
det sker en primär och sekundär kognitiv bedömning hos individen i samband med en oväntad 
händelse. Den primära bedömningen innebär att individen avgör om händelsen ses som hot 
eller skada, för att sedan i en sekundär bedömning avgöra om det går att bemästra hotet. Om 
hotet eller skadan bedöms vara för svåra för individen att hantera uppstår stress. Det kan 
kopplas till studenter inför en tentamen. Det kan skapas en osäkerhet kring den egna 
prestationen som leder till att tentamen ses som hot. Hotet kan upplevas som möjligt att klara 
eller inte. Om upplevelsen är att tentamen är för svår för att klara av kan det leda till stress.  

Tidigare forskning har visat att kvinnor upplever högre nivåer av akademisk stress än vad 
män gör (Misra, McKean, West, & Russo, 2000; Weckwerth & Flynn, 2006). Enligt Walburg 
(2014) är akademisk stress baserad på individens akademiska krav. Denna stress har en 
negativ påverkan på studenters akademiska framgång. Stressen ökar risken för avhopp i 
studierna och sänker deras akademiska engagemang och prestation. Det finns även flera 
studier som har visat att stress har ett negativt samband med motivation och studieresultat 
(Liu, 2015; Pluut, Curseu, & Ilies, 2015; Vogel, Raymond, & Lazarus, 1959). 

 
 

Sambandet mellan akademisk self-efficacy, self-handicapping och stress  
 
Akademisk stress kan kopplas till skolrelaterad utbrändhet (Stoliker & Lafreniere, 2015; 
Walburg, 2014). Walburg beskrev denna utbrändhet som en form av känslomässig utmattning 
(t.ex. ansträngning, kronisk trötthet), cynism (känsla av meningslöshet) och 
personlighetsförändring som sker på grund av en hög nivå av kronisk stress. Utbrändhet hos 
studenter beskrivs som exempelvis höga krav från individen själv eller från andra, vilket kan 
leda till utmattning eller känslor av otillräcklighet. Stoliker och Lafreniere (2015) visade att 
studenter som upplever akademisk utbrändhet hade högre nivå av stress samt att deras 
generella akademiska erfarenhet var sämre. Högre self-efficacy innebär att individen kan 
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hantera stressfulla situationer på ett bättre sätt, det ökar motivationen och gör att individen ser 
stressorer som utmaningar. Self-efficacy minskar risken för akademisk utbrändhet eftersom 
det minskar nivån av upplevd stress. 

Denovan och Macaskill (2013) visade hur studenter hanterade den stress de utsätts för i 
samband med att börja på högskola samt hur stress hänger ihop med self-efficacy. Self-
efficacy har en betydelsefull och positiv påverkan på individens mentala styrka när det 
handlar om att uppnå akademiska mål, hantera stress och anpassa sig till universitetsmiljön. 
Denovan och Macaskill visade även att självkontroll, self-efficacy och hopp tillsammans har 
en positiv effekt på individens förmåga att handskas med samt klara av stress. En student som 
har hög tro på sin egen förmåga att klara studierna har lättare att hantera stress eftersom det är 
direkt kopplat till individens self-efficacy. Känslan av hopp skapas i samband med att 
individen skapar ett mål med sin utbildning och det leder till att hanteringen av motgångar 
och utmaningar underlättas. Studenternas self-efficacy och känsla av hopp påverkar 
upplevelsen och hanteringen av stress och beteendet påverkas till att bli mer positivt inriktat. 
Studenter med högre nivåer av self-efficacy och hoppfullt tänkande visade att de kunde 
förändra och utveckla sin hantering av stress ifall deras tidigare strategier inte längre 
fungerade.  
 Chemers et al., (2001) gjorde en longitudinell studie på studenter som läste sitt första år på 
högskola. De visade att akademisk self-efficacy har ett signifikant samband med akademiska 
förväntningar och akademisk prestation. De visade att akademisk self-efficacy var starkt 
relaterat till studenters drivkraft att stanna kvar i skolan vilket kan kopplas till individers 
akademiska self-efficacy. De visade även att studenter som börjar på högskola och har hög 
akademisk self-efficacy kommer prestera signifikant bättre än de studenter som har låg 
akademisk self-efficacy. Akademisk self-efficacy var starkt relaterat till prestation och 
anpassning, studenternas hälsa och stress samt tillfredsställelse. Resultaten tyder på att 
studenter som har bättre studieresultat upplever mindre stress, samt att hög akademisk self-
efficay har ett samband med lägre nivå av stress. 
 Murray och Warden (1992) kom fram till att studenter som använder sig av akademisk 
self-handicapping studerar mindre och får inte samma framgång som de som inte använder 
self-handicapping. De fann att akademisk self-handicapping är kopplat till negativ 
självvärdering. Det här bottnar i en osäkerhet kring sin egen akademiska förmåga vilket kan 
leda till en tendens att utvärdera sig själv på ett mer negativt sätt. Det här leder till att 
studenten kan börja använda self-handicapping i ett försök att skydda sig själv och sin 
kompetens. Studenter kommer att känna mindre stress om de har en hög self-efficacy och 
därmed ha mindre anledning att använda sig av self-handicapping. Gadbois och Sturgeon 
(2011) visade att studenter med hög akademisk self-handicapping hade lägre akademisk self-
efficacy. De hade även negativa attityder till sig själva som studerande och använde mer 
ytliga inlärningsstrategier. Studenter som får sämre studieresultat hamnar lättare i en ond 
cirkel av negativa tankar om sig själv och sin förmåga att klara av svårigheter i studierna. 
Detta kan leda till att de väljer att använda sig av self-handicapping.  

Studenter möter olika krav och utmaningar under sin tid på högskola. Kraven och 
utmaningarna kan komma från dem själva eller från andra. När kraven inte längre 
tillfredsställs, exempelvis vid en underkänd tentamen, kan det leda till lägre nivå av self-
efficacy och högre nivå av stress. Att self-efficacy har ett negativt samband med stress och det 
negativa samband som finns mellan self-efficacy och self-handicapping har beskrivits ovan. 
Det är sannolikt att en individ kommer använda sig av olika medel för att skydda sig själv när 
denne ställs inför motgångar. Användningen av self-handicapping hos studenter ökar i 
samband med missnöje över sina betyg (Eronen, Nurmi, & Salmela-Aro, 1998). Känslor av 
misslyckande, tvivel och uppgivenhet är inte önskvärt. Vid motgångar är det möjligt att just 
dessa typer av känslor växer sig starkare. I universitetsmiljön handlar mycket om prestation, 
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vilket innebär att även motgångar ligger nära till hands. Denna studie kan ge ökad kunskap 
kring studenters situation. Eftersom self-efficacy verkar ha de effekter som tidigare forskning 
visat ökar intresset kring interventioner som tillåter studenter att träna och förbättra sin 
akademiska self-efficacy. Eden och Aviram (1993) skapade en workshop för arbetslösa och 
undersökte möjligheten att träna upp deras self-efficacy. Resultatet visade att av dem som 
medvetet arbetat med strategier för att höja self-efficacy var det 63 % som fick ett arbete. 
Därmed finns möjligheten för högskolor att forma interventioner med syftet att träna upp och 
öka studenters akademiska self-efficacy.  
 
 
Syfte, hypoteser och frågeställning 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan studenternas akademiska self-
efficacy, self-handicapping och upplevd stress. Dessutom var det av intresse att undersöka hur 
mycket av variationen i upplevd stress som kan förklaras av kön, ålder, antal lästa terminer, 
akademisk self-efficacy och self-handicapping. Det har inte bedrivits mycket forskning i 
Sverige där de tre variabler ingår. Fortsatt forskning om studenters stress är viktigt för att 
ytterligare klargöra och ge bidrag för forskningen av skolrelaterad utbrändhet och den 
påverkan som self-efficacy har på studenters upplevda stress (Walburg, 2014). Följande 
hypoteser samt frågeställning undersöktes: 
 
H1: Det föreligger ett negativt samband mellan akademisk self-efficacy och upplevd stress 
(Denovan & Macaskill, 2013). 
H2: Det föreligger ett positivt samband mellan self-handicapping och upplevd stress.  
H3: Det föreligger ett negativt samband mellan akademisk self-efficacy och self-handicapping 
(Gadbois & Sturgeon, 2011). 
F1: Hur mycket av variation i upplevd stress kan förklaras av respondenternas kön, ålder, antal 
lästa terminer, akademiska self-efficacy och self-handicapping?   
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Studiens deltagare bestod av studenter vid en högskola i Mellansverige. Totalt delades 156 
enkäter ut och deltagarna valdes utifrån tillgänglighetsurval. Deltagarna bestod av 24 (15.4 %) 
manliga studenter, 131 (84 %) kvinnliga studenter och 1 (0.6 %) student kryssade i 
alternativet ”Annat/vill inte uppge”. Respondenternas ålder (innan bortfallet) varierade mellan 
18 och 46 år (Mmän = 24.52, SDmän = 4.2; Mkvinnor = 25.35, SDkvinnor = 5.66). Av 156 enkäter 
kunde 127 användas i dataanalysen; 28 enkäter uteslöts från databearbetningen då de inte 
besvarats på ett korrekt sätt (t.ex. kryssat två svarsalternativ eller inte kryssat i något 
svarsalternativ alls) och en enkät uteslöts ur analyser där kön ingick, då respondenten angett 
alternativet ”Annat/vill inte uppge” på frågan om kön. Vilken termin deltagarna läste när de 
besvarade enkäten varierade mellan en (fristående kurs) och åtta terminer. Respondenterna 
läste olika program, bland annat lärarprogrammet och beteendevetenskapliga programmet. 
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Material 
 
Det utformades en enkät med totalt 75 frågor och påståenden uppdelade i fyra avsnitt. Ett 
missivbrev bifogades med varje enkät, där syfte med studien samt de forskningsetiska 
principerna redogjordes. Första avsnittet av enkäten bestod av tre bakgrundsfrågor angående 
kön, ålder och vilken termin de läste när enkäten besvarades. I avsnitt två till fyra användes 
svenska översättningar av tre befintliga mätinstrument.  

Studenternas upplevda stress mättes med hjälp av PSS och har översatts till svenska av 
Eskin och Parr (1996). Skalan mäter mental stress och består av 14 frågor där respondenten 
får uppskatta hur ofta under den senaste månaden hen upplevt olika stressrelaterade problem 
eller moment. Skattningen sker på en 5-gradig likertskala från 0 (aldrig) till 4 (väldigt ofta). 
Sju av frågorna spegelvändes och medelvärdesindex skapades och påvisade Cronbach’s 
Alpha .89. 

Studenternas akademiska self-efficacy mättes med CASES (Owen & Froman, 1988). För 
CASES gjordes en back translation från engelska till svenska. En justering i formulering av 
ett påstående i skalan gjordes. Skalan används för att mäta vilken grad av self-efficacy 
studenterna upplever sig ha när de ställs inför akademiska uppgifter som t.ex. skriva en 
tentamen. CASES består av 33 frågor med svarsalternativ på en 5-gradig likertskala från 1 
(inte alls säker) till 5 (väldigt säker). Inga frågor spegelvändes och ett medelvärdesindex 
skapades. Det uppvisade Cronbach’s Alpha på .93. 

Studenternas self-handicapping mättes med SHS (Jones & Rhodewalt, 1982). För SHS 
gjordes en back translation från engelska till svenska och en justering i formulering av ett 
påstående gjordes. Samtliga påståenden mättes från 0 (håller inte alls med) till 5 (håller 
verkligen med). Fem frågor spegelvändes innan analysen genomfördes och ett 
medelvärdesindex skapades och Cronbach’s Alpha mättes till .71. Forskning av McCrea, Hirt, 
Hendrix, Milner och Steele (2008) har visat att SHS går att dela upp i självrapporterad self-
handicapping och beteendemässig self-handicapping. Ett index skapades för de två delarna 
och index för självrapporterad self-handicapping uppvisade Cronbach’s Alpha .76 medan 
index för beteendemässig self-handicapping visade Cronbach’s Alpha .59, vilket under 
acceptabel nivå .70 (Pallant, 2010).  

Innan datainsamlingen påbörjades provades enkäten på fyra bekanta. Samtliga studerar på 
högskola i Sverige. De fick kartlägga eventuella brister i enkäten, kontrollera om det fanns 
några svårtolkade frågor eller påståenden samt beräkna ungefär hur lång tid det skulle ta att 
besvara enkäten. En synpunkt angående att det kan upplevas som jobbigt att besvara så många 
frågor lämnades, inga justering gjordes.  
 
 
Procedur  
 
Datainsamling skedde vid föreläsningar och genom att tillfråga studenter på högskolan i t.ex. 
korridorer och i kafeterian. Ansvarig lärare för de olika föreläsningarna kontaktades i förväg 
via e-post. Det bifogades en kort presentation och information om studien gavs och klartecken 
att besöka föreläsningen och informera om studien samt dela ut enkäter gavs. Respondenterna 
till studien tillfrågades antingen i början, innan en rast eller slutet av en föreläsning. Enkäterna 
lämnades åter till författarna direkt efter att de besvarat enkäten. Totalt besöktes sju olika 
föreläsningar för datainsamling. Information om studien gavs både muntligt på föreläsningen 
eller vid tillfrågande om deltagande i undersökning och skriftligt via missivbrev. 
Respondenterna informerades om syftet med studien. Respondenterna informerades om att 
deras deltagande var frivilligt och behandlades konfidentiellt och att resultatet från 
undersökningen endast kommer användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Information om studien samt instruktioner om tillvägagångssätt gavs tillsammans med ett 
missivbrev med författarnas kontaktuppgifter för eventuella frågor eller vid intresse att ta del 
av resultatet. Enkäten tog ungefär 10-15 minuter att besvara. Författarna skickade i efterhand 
mail till de ansvariga lärarna vars föreläsning besökts för insamling av data. Bifogat i mailet 
var debriefing som läraren ombads föra vidare till studenterna. För de studenter som tillfrågats 
i korridor och i kafeterian kunde ingen debriefing ges eftersom de var anonyma och inga 
kontaktuppgifter fanns. Ingen ersättning utgavs för deltagande i undersökningen.  
 
 

Resultat 
 
För att testa de tre hypoteserna genomfördes en serie Pearsonkorrelationer. Hypotes ett 
bekräftades; det fanns ett signifikant negativt samband mellan akademisk self-efficacy och 
stress, r(N = 126) = - .53, p < .0005. Likaså bekräftades hypotes två, det fanns ett signifikant 
positivt samband; ju mer self-handicapping desto högre upplevd stress, r(N = 126) = .57, p <. 
0005. Resultatet för hypotes tre visade ett signifikant negativt samband, ju högre akademisk 
self-efficacy desto mindre self-handicapping, r(N = 126) = - .51, p < .0005.  
 Eftersom hypotes två bekräftades, som bygger på self-handicapping och dess hela index, 
genomfördes vidare analyser. Analyserna genomfördes för att se om det fanns ett samband 
mellan upplevd stress och self-handicapping när den är uppdelad i två index, självrapporterad 
och beteendemässig. Analysen visade att det förelåg ett statistiskt signifikant positivt samband 
mellan upplevd stress och självrapporterad self-handicapping. Ju högre upplevd stress desto 
mer självrapporterad self-handicapping, r(127) = .61, p < .0005. Det förelåg inget statistiskt 
samband mellan upplevd stress och beteendemässig self-handicapping. 
 Det fanns ett signifikant positivt samband mellan akademisk self-efficacy och ålder samt 
akademisk self-efficacy och antal terminer lästa på högskola. Ju äldre desto högre akademisk 
self-efficacy, r(110) = .21, p < .05 och ju fler lästa terminer på högskola desto högre 
akademisk self-efficacy, r(123) = .32, p < .0005. Se Tabell 1 för Pearsonkorrelationer, 
medelvärden och standardavvikelserna för samtliga variabler. 
 
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan studiens variabler, medelvärden, standardavvikelser 
Variabler  1 2 3 4 5 6 7 M SD 
1. Stress      1.83 0.58 
2. Akademisk   -.53**    3.59 0.58 
self-efficacy        
3. Self-handicapping .57** -.51**   2.31 0.49 
4. Självrapporterad  .61**   -.53**   2.28 0.81 
self-handicapping 
5. Beteendemässig .17   -.19*   1.95 0.71 
self-handicapping 
6. Kön a  .11   -.14 -.03 .01   -.36** ia ia 
7. Ålder    -.06  .21* -.07 .05   -.12 .02    24.99 5.36 
8. Termin   -.02  .32** -.02  -.05  .08  -.04 .20*  3.41 1.95 

Not. *p < .05, **p < .001. 
a 0 = man, 1 = kvinna 
ia = Icke applicerbart 
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För att besvara hur mycket av variationen i upplevd stress kan förklaras av kön, ålder, antal 
lästa terminer, akademisk self-efficacy och self-handicapping gjordes en hierarkisk multipel 
linjär regressionsanalys (se Tabell 2). I första steget togs bakgrundsvariablerna kön, ålder och 
antal lästa terminer med i analysen men det steget i modellen var inte signifikant (1.5 % 
varians förklarades). I andra steget lades akademisk self-efficacy till vilket förklarade 29.4 % 
variation i upplevd stress, vilket var signifikant (p = .0005). I det sista steget lades self-
handicapping in och det förklarade ytterligare 15.1 % signifikant variation i upplevd stress (p 
= .0005), se resultat i Tabell 2. Resultat för hela modellen visade att den var statistisk 
signifikant F(5, 101) = 17.234, p = .0005. Totalt förklarades 46 % av variansen i upplevd 
stress med hjälp av samtliga prediktorer (kön, ålder, antal lästa terminer, akademisk self-
efficacy och self-handicapping) i modellen.  
 
 
Tabell 2 
Hierarkisk multipel linjär regressionsanalys med stress som beroende variabel 
  Steg 1  Steg 2  Steg 3  
Variabel  βa  β β 
Steg 1: Bakgrundsvariabler      
Könb  .093    .006 .074   

Ålder    -.048  .050  .039 
Termin    -.054  .111  .060 
 
Steg 2:  
Akademisk     -.589**  -.320** 
self-efficacy 
 
Steg 3:  
Self-handicapping      .464** 
 
Modell F  .538     11.433**    17.234** 
R2  .015   .310  .460  
Adj. R2   -.013   .282  .434 
ΔR2  .015   .294** .151** 
ΔF2  .538     43.451**    28.230**     
Not. N = 127. df (steg 1) = 3, 103; df (steg 2) = 4, 102; df (steg 3) = 5, 101 
*p < .05. **p < .001. 
q β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b 0 = man, 1 = kvinna 

 
 
Envägs variansanalyser gjordes för att kontrollera eventuella könsskillnader mellan de 

olika variablerna. Analysen för upplevd stress, akademisk self-efficacy samt self-
handicapping visade att det inte förelåg någon statistisk signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor. ANOVA genomfördes för att kontrollera eventuella skillnader mellan könen för 
beteendemässig och självrapporterad self-handicapping då tidigare studier visat på 
signifikanta könsskillnader. Resultatet visade att män i högre utsträckning använder sig av 
beteendemässig self-handicapping (M = 2.53, SD = 0.74) än vad kvinnor gör (M = 1.84, SD = 
0.66), F(1, 124) = 17.88, p < .0005, η2 = .126. Dock ska det understrykas att index för 
beteendemässig self-handicapping uppvisade ett Cronbach’s Alpha .59, vilket är under 
acceptabel nivå .70 (Pallant, 2010).  
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan studenters akademiska self-efficacy, 
self-handicapping och upplevda stress, samt hur mycket av variationen i studenternas 
upplevda stress som kan förklaras av respondenternas kön, ålder, antal lästa terminer, 
akademiska self-efficacy och self-handicapping. Studiens resultat visar att de tre hypoteserna 
får stöd. Det föreligger ett negativt samband mellan akademisk self-efficacy och upplevd 
stress; ju högre nivå av akademisk self-efficay desto lägre nivå av upplevd stress. Resultatet 
är i enighet med tidigare studier som undersökt relationen mellan stress och self-efficacy 
(Bandura et al., 1996; Chemers et al., 2001; Denovan & Macaskill, 2013). En högre tro på den 
egna förmågan att ta sig an och klara t.ex. en tentamen gör att studenten upplever mindre 
stress. Studenterna känner ingen oro för att misslyckas med en tentamen och kommer därmed 
inte heller att stressa upp sig lika mycket som en student som har lägre self-efficacy. Tidigare 
bemästringar är enligt Bandura (1977, 1982) av betydelse för en persons self-efficacy. 
Studenter som tidigare inte haft några problem att klara sina studier kommer hantera 
stressfulla och oberäkneliga situationer bättre än studenter med lägre self-efficacy. De 
kommer därmed inte känna någon stress över att inte prestera nästa gång de ställs inför en 
utmaning. En student som däremot misslyckats med tidigare utmaningar i skolan kommer 
uppleva stress över att inte kunna hantera den framtida uppgiften. Det kan också tänkas att 
stress har en inverkan på akademisk self-efficacy eftersom den påverkas av situationer som är 
psykiskt eller fysiskt krävande, vilket även visas i tidigare forskning (Bandura, 1977; 
Denovan & Macaskill, 2013). Omvänt kan det också vara att ha en hög tro på sin egen 
förmåga är av vikt för att hantera stressfulla situationer och moment. Regressionen visade att 
akademisk self-efficacy är den variabel som bidrog mest till förklaringen av variationen i 
upplevd stress bland studenter. Det innebär att akademisk self-efficacy har större betydelse 
för upplevd stress bland studenter än vad self-handicapping har. 
 Hypotes två bekräftades, det föreligger ett positivt samband mellan self-handicapping och 
upplevd stress. Studien visade att ju mer self-handicapping desto högre nivå av upplevd 
stress. En orsak till att individer som använder sig av self-handicapping upplever en högre 
nivå av stress kan vara att de skjuter mycket av sina studier framför sig istället för att ta tag i 
dem med en gång. Det kan också vara att studenter som känner sig stressade använder sig av 
self-handicapping för att de känner att de inte hinner med. De ursäktar ett misslyckande med 
att de inte haft tid att studera eller att de haft så mycket annat att göra att skolan fått 
bortprioriteras och använder den upplevda stressen i sig som en ursäkt. Regressionen visar att 
när self-handicapping ökar så ökar nivån av upplevd stress. Analyser genomfördes för att 
undersöka om det även fanns ett samband mellan upplevd stress och self-handicapping när det 
delats upp i två index. Enligt McCrea et al. (2008) går det att dela upp self-handicapping i två 
index, självrapporterad och beteendemässig self-handicapping. Resultatet visade att det 
föreligger ett positivt signifikant samband mellan upplevd stress och självrapporterad self-
handicapping, vilket innebär att ju mer självrapporterad self-handicapping desto högre nivå av 
upplevd stress. Det förelåg inget statistiskt samband mellan upplevd stress och 
beteendemässig self-handicapping, en förklaring kan vara det låga Cronbach’s Alpha .59.  
 Hypotes tre bekräftades, det föreligger ett negativt samband mellan akademisk self-
efficacy och self-handicapping, vilket överensstämmer med tidigare studier (Gadbois & 
Sturgeon, 2011; Murray & Warden, 1992). Det kan vara att self-handicapping kan leda till låg 
self-efficacy, studenter som använder sig av self-handicapping uppvisar sämre studieresultat 
än studenter som inte använder sig av self-handicapping och tror därför mindre på sin 
förmåga att klara av studierna (Eronen et al., 1998; Murray & Warden, 1992; Urdan & 
Midgley, 2001). Det kan kopplas till Banduras (1977, 1982) informationskälla egna 
erfarenheter som bygger på tidigare bemästringar. En student som klarat tidigare utmaningar i 
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skolan har hög tro på sin förmåga att klara kommande utmaningar. Tidigare misslyckanden 
kan vara en orsak till att studenter väljer att på förhand ursäkta ett tänkbart misslyckande. Det 
kan också vara att hög self-efficacy är en hjälp för att inte använda self-handicapping.  
 Resultatet visade att antal terminer lästa på högskola har ett positivt samband med 
akademisk self-efficacy vilket stöds av tidigare forskning (Chemers et al., 2001). Det kan 
förklaras med att ju längre individerna har studerat desto bättre har de blivit på att handskas 
med stressfulla och svåra moment och förmodligen en högre tro på sin egen förmåga att ta sig 
an olika uppgifter. En annan förklaring kan vara att de individer som fått sämre studieresultat 
och har låg self-efficacy valt att hoppa av skolan och därmed inte finns representerade. Det 
kan sättas i relation till Banduras (1977, 1982) informationskälla om tidigare misslyckanden 
och dess påverkan på hur individen kommer ta sig an kommande utmaningar. En student som 
misslyckats gång på gång kommer ha låg tro på sin förmåga att klara sina studier vilket kan 
vara en orsak till att hoppa av skolan. Det kan även vara att studenten sett en annan student 
misslyckas med en tentamen eller uppgift och därmed sänkt tron på sin egen förmåga att klara 
uppgiften eller tentamen.  
 Den främsta styrkan med denna studie är de resultat som framkommit. Det visar att det är 
fortsatt viktigt att undersöka hur akademisk self-efficacy och self-handicapping påverkar 
studenters upplevda stress. En annan styrka är att välkända mätinstrument användes. Av PSS 
fanns det en svensk översättning och den behövde således inte översättas från ett annat språk. 
Back translation från engelska till svenska genomfördes för att kontrollera att 
översättningarna av CASES och SHS blev så bra som möjligt. Enkäten testades på fyra 
bekanta som samtliga studerar på högskola i Sverige för att kontrollera att det inte fanns några 
svårtolkade påståenden och dylikt. En annan styrka är att alternativet ”Annat/vill inte uppge” 
fanns med som svarsalternativ på frågan om kön. En person valde att kryssa det alternativet 
vilket visar att det var ett viktigt svarsalternativ att ha med för de som inte vill identifiera sig 
som man eller kvinna eller av olika skäl inte vill uppge könstillhörighet. En annan styrka är 
att enkäter samlades in både via föreläsningar och på högskolan, vilket ökar 
generaliserbarheten genom att få större variation av antal lästa terminer, kurser och program.  
 En svaghet med studien är ojämn könsfördelning. Syftet med studien var inte att undersöka 
könsskillnader. En jämnare könsfördelning och ett större urval kunde möjliggjort ett mer 
representativt urval och resultatet kunde därmed haft högre generaliserbarhet. Ingen 
debriefing gjordes efter insamling av enkäter vilket är en svaghet, respondenterna har rätt till 
all information kring studien som de valt att delta i. I denna studie definierades begreppen 
self-efficacy och self-handicapping för deltagarna som tron på den egna förmågan och 
inställning till utmaningar. Tanken bakom var att respondenterna inte i förväg skulle ha en allt 
för tydlig bild av det egentliga syftet med undersökningen eftersom det kunde ha påverkat 
deras svar. Det hade ändå varit önskvärt att berätta för alla som valt att delta i studien om 
begreppens verkliga innebörd och koppling till studiens syfte. I efterhand skickades en 
debriefing till de lärare som höll i klasserna där datainsamlingen skedde. De studenter som 
blev tillfrågade i korridorer och i kafeterian fanns ingen möjlighet att få tag på i och med att 
de var anonyma och ingen kontaktinformation fanns.  
 En del av enkäterna vid det partiella bortfallet kan ha uppstått på grund av antalet frågor.  
De bekanta som svarade på enkäten för att upptäcka eventuella fel och brister berättade att det 
kan upplevas som jobbigt att besvara en enkät som tar lite längre tid. Enkäten tog ungefär 10-
15 minuter att besvara. Slarv kan också vara en förklaring till att vissa frågor hoppades över. 
En del frågor i enkäten kan ses som irrelevanta, exempelvis att alla frågor i CASES inte är 
applicerbara på alla kurser. Detta kan ha gjort att respondenterna fått känslan av att inget svar 
gick att ge. Exempel på en sådan fråga är ”Tillämpa innehållet i en föreläsning till en 
laboration”.  
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 Resultatet kan ses som en indikation för högskolor och universitet att aktivt arbeta för att 
höja studenters akademiska self-efficacy och därmed minska studenternas nivå av upplevda 
stress. Studiens resultat ger ökad kunskap kring studerandes situation och framtida forskning 
rekommenderas kring interventionsstudier med fokus att höja studenternas akademiska self-
efficacy. Eden och Aviram (1993) visade med sin studie att individer kan träna upp sin self-
efficacy. Därmed finns det en möjlighet att det även är applicerbart på studenter. Denna studie 
stödjer tidigare resultat kring sambandet mellan akademisk self-efficacy och stress vilket 
innebär att studenter som höjer sin akademiska self-efficacy kommer uppleva mindre stress. 
Det bör även leda till en minskning av self-handicapping. Det kan också vara intressant för 
högskolor att skapa interventioner mot self-handicapping bland studenter. Exempelvis genom 
att hålla kurser som ger studenterna möjlighet att träna och lära sig nya effektiva 
studietekniker vilket kan förbättra deras sätt att ta sig an olika akademiska utmaningar. Det 
kan höja tron på den egna förmågan att kunna studera tillräckligt inför t.ex. en tentamen och 
minska upplevelsen av stress. Det är svårt att ignorera den positiva effekt som akademisk self-
efficacy har på så vis att det höjer studenternas akademiska framgång och prestation. När en 
student står inför en svår utmaning eller svåra krav, som t.ex. en tentamen, kan akademisk 
self-efficacy vara till hjälp för individen att inte uppleva en ohälsosamt hög nivå av stress. Det 
kan också vara en hjälp att se krav och motgångar som utmaningar som går att klara av. Det 
är studenterna som ska ta del av de här resultaten eftersom det är de som i första hand berörs 
av konsekvenserna av hög stress och self-handicapping och låg akademisk self-efficacy. 
Studenter behöver få kunskap om vad som påverkar self-efficacy för att kunna få ett nytt 
perspektiv kring sitt sätt att studera. Att ändra sina studievanor eller sitt sätt att se på 
utmaningar i studierna kan vara medel för att öka sin self-efficacy. Det kan leda till att många 
som studerar börjar granska sig själva och upptäcker att de använder sig av self-handicapping 
på ett omedvetet sätt. Som att t.ex. inte tro på sin förmåga att kunna lära sig något inför en 
tentamen och därmed välja att inte avsätta lika många timmar om dagen åt att faktiskt studera 
utan istället umgås med sina vänner. Studenter kan inse att de själva eller deras föräldrar 
ställer alldeles för höga krav. Genom att sänka prestationsnivån minskar upplevelsen av stress 
och individen kan lyckas nå kraven, vilket ökar self-efficacy. Tillsammans resulterar lägre 
stress och högre self-efficacy i att individen inte kommer att använda sig av self-
handicapping. Det är betydelsefullt att arbeta med detta för att studenter lättare ska kunna 
undvika att hamna i en negativ cykel där nivån av stress och self-handicapping blir högre 
medan self-efficacy blir lägre.  
 Trots den ojämna könsfördelningen kunde studiens resultat visa signifikanta könsskillnader 
i användningen av beteendemässig self-handicapping. Män använder sig i högre utsträckning 
av beteendemässig self-handicapping än kvinnor. Dock var Cronbach’s Alpha för det 
beteendemässiga indexet lågt, .59, vilket innebär att det resultatet ska tas med försiktighet då 
det är under det acceptabla nivån .70 (Pallant, 2010). Dessa könsskillnader som ligger i linje 
med tidigare forskning (Berglas & Jones, 1978; Hirt et al., 1991; Zuckerman & Tsai, 2005) 
kan innebära ett ökat intresse att undersöka om det även gäller för andra högskolor i landet. 
Går det att finna samma resultat även i andra länder eller skiljer det sig? För den typen av 
studie vore det förmånligt att ha fler deltagare och en jämnare könsfördelning. Om nya studier 
med ett mer reliabelt mätinstrument för beteendemässig self-handicapping visar denna 
tendens även på andra högskolor vore det intressant att undersöka vilka bakomliggande 
orsaker som finns. Tidigare forskning (Hirt et al., 1991) har visat att beteendemässig self-
handicapping är mer kostsamt för individen än självrapporterad, eftersom att självrapporterad 
self-handicapping inte behöver innebära ett misslyckande utan kan vara någonting som 
individen bara säger. Medan beteendemässiga är att individen använder sig av ett beteende 
som innebär att deras oförmåga inför ett möjligt misslyckande ökar (Leary & Shepperd, 
1986). Framtida forskning är av intresse för att undersöka varför de väljer just denna form av 
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self-handicapping. Att arbeta med self-efficacy i skolans värld kan vara betydelsefullt med 
tanke på de samband vi kan se i denna studie mellan akademisk self-efficacy, self-
handicapping och upplevd stress. En mer omfattande studie med ett bredare urval avseende 
kön, fler deltagare, olika högskolor och olika inriktningar kan ge tydligare svar kring orsaker 
bakom samt åtgärder kring studenters stressupplevelse och akademiska self-efficacy. Det är 
extra viktigt då begrepp som akademisk utbrändhet uppkommit och där forskningen är 
begränsad. Tidigare studier visar att akademisk utbrändhet är kopplat till akademisk stress 
(Stoliker & Lafreniere, 2015; Walburg, 2014). Det är därför viktigt att arbeta aktivt med 
studenters akademiska self-efficacy som i sin tur har en påverkan på den upplevda 
stressnivån. Genom att höja studenters akademiska self-efficacy kan nivån av stress minska 
och på så sätt förebygga stress och akademisk utbrändhet. Vilket kan innebära en bättre hälsa 
hos studerande och mindre avhopp från studier. Framtida forskning rekommenderas kring 
akademisk utbrändhet och dess koppling till akademisk self-efficacy för att få en bättre bild 
av studerandes situation och för att se åt vilket håll utvecklingen går. Ökar utbrändhet 
samtidigt som akademisk self-efficacy minskar eller sker det motsatta? Om studenter kan öka 
deras nivå av akademisk self-efficacy kan det resultera i att de presterar bättre och att 
användningen av self-handicapping och deras nivå av stress och ohälsa minskar. 
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