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Tron på den egna förmågan, stressen och den framtida 
sysselsättningen bland studerande 

 

Emma Hansson och Camilla Thuné 

 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan tron på den egna 
förmågan och upplevd stress. Syftet med denna studie har varit att 
undersöka sambandet mellan tron på den egna förmågan och upplevd 
stress i relation till tankar om framtida sysselsättning. Deltagarna var 59 
elever vid två gymnasieskolor och 91 studenter vid en högskola varav 
47 var män. En kvantitativ undersökning gjordes i form av enkätfrågor 
från The General Self-efficacy Scale, Perceived Stress Scale och en 
egenkonstruerad skala om framtida sysselsättning. Resultatet visade ett 
signifikant negativt samband mellan tron på den egna förmågan och 
upplevd stress. Regressionsanalysen visade att stress var den mest 
centrala variabeln för tankar om framtida sysselsättning. Resultatet 
stödjer tidigare forskning gällande sambandet mellan tron på den egna 
förmågan och upplevd stress. För framtida forskning skulle det vara 
intressant att undersöka tidigare erfarenheter av arbetsliv och 
arbetslöshet eller att ta med ytterligare en variabel, socioekonomisk 
bakgrund.  

Keywords: self-efficacy, stress, future occupation, students 

 

Inledning  

 

Inom den vetenskapliga litteraturen har tron på den egna förmågan och stress kommit 
att bli ett väl utforskat område och vidden av dess betydelse har blivit uppenbar. Att 
komma ut i arbetslivet eller till vidare utbildning kan upplevas som en stressfylld 
situation och där tron på den egna förmågan kan komma att spela en betydande roll. 

SCB (Statistiska centralbyrån, 2013) rapporterade att ungdomar, 16-19 år, hade 
relativt god hälsa. Vidare rapporterades det dock att alla inte mådde bra, var femte 
flicka och var tionde pojke hade besvär av ängslan, oro eller ångest. Cirka 5.4 procent 
av kvinnor och män i åldersgruppen 16-84 upplevde sig ha dålig hälsa (SCB, 2013). 

Övergången från ungdom till vuxen kan vara en mycket utmanande och stressfull 
tid för vissa individer (Hampel, Meier, & Kummel, 2008). Det har under de senaste 
åren skett en stor förändring på arbetsmarknaden vilket har lett till en ökad efterfrågan 
på individer med längre utbildning. Detta kan vara en faktor till att individer kan 
känna stress och oro inför framtiden (Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap, 2009). Situationen på arbetsmarknaden kan leda till att individer 
känner att de inte har något annat alternativ än att studera vidare.  

Ungdomsstyrelsen (2013) genomförde en studie kring vad unga i åldern 16-29 år 
värderade mest i sina liv. De fann att fast arbete och ekonomisk trygghet var mycket 
viktigt. Vad unga värderar mest kan förklara olika beslut de tar inför framtiden. Vad 
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det gäller vilka som var de viktigaste samhällsfrågorna just nu så svarade 55 procent 
att skola och utbildning var det viktigaste. På andra plats kom frågor som handlade 
om arbetsmarknad och sysselsättning (Ungdomsstyrelsen, 2013). Ytterligare en faktor 
som kan vara stressande för individer är om de upplever att de inte har ett socialt 
nätverk och kontakter omkring sig, vilket idag är en vanlig väg att nå fram till 
potentiella arbetsgivare (Kieselbach, Beelmann, & Traiser, 2002).  

CSN (Centrala studiestödsnämnden, 2013) genomförde en undersökning kring 
studenters ekonomiska och sociala situation i relation till deras hälsa. I 
undersökningen rapporterade 70 procent att de ofta kände sig stressade och 57 
procent kände sig trötta och hängiga. Undersökningen visade även att det fanns 
tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor var mer stressade, trötta, hängiga 
och hade problem med att kunna slappna av (CSN, 2013). Vidare fann de skillnader i 
hur individen upplevde sin studieekonomi beroende på utbildningsnivå. De som 
studerade på eftergymnasial nivå hade en mer positivt bild av sin ekonomi än de som 
studerade på gymnasienivå. Studien visade även på att de som upplevde sin 
ekonomiska situation som dålig även upplevde olika former av hälsobesvär. CSN 
(2013) beskrev att 91 procent av de som studerade såg ljust på sin framtid, det var 
dock vanligare hos kvinnor än hos män. Det fanns även en skillnad i ålderskategorier 
då de som var 25 år eller yngre hade en mer positiv framtidstro än de som var 25 år 
eller äldre. Undersökningen visade även att de som hade studiemedel såg ljusare på 
framtiden än de utan studiemedel.  
 

Tron på den egna förmågan och dess positiva samt negativ effekter 

Self-efficacy är ett begrepp som skapades av Bandura (1997) och definieras som 
individens egen tro på sin förmåga i en viss situation. När en individ ställs inför 
avgörande val i livet och inte är säker på hur den ska gå tillväga för att nå lyckat 
resultat, har tron till den egna förmågan betydelse för hur en individ väljer att agera 
(Bandura, 1997). Det är en subjektiv upplevelse där individen på varje situation gör 
en bedömning av sin prestationsförmåga för att klara av den specifika situationen. Till 
exempel kan en individ känna sig säker vid att tala framför sina studiekamrater men 
mindre säker vid en arbetsintervju. En variation mellan lägre och högre grad av tron 
på den egna förmågan kan alltså förekomma beroende på situationen individen 
befinner sig i samt vad resultatet ska bli. Tron på den egna förmågan och självkänsla 
är två närliggande begrepp och det finns tendenser till att man blandar ihop dem. Där 
av finns det en vikt i att tydliggöra skillnaden mellan dem. Tron på den egna 
förmågan handlar om hur individ bedömer sin förmåga att hantera en situation medan 
självkänsla definieras som hur individen ser och värderar sig själv (Bandura, 1997).  

Bandura (1997) beskrev fyra olika källor till uppfattningen av tron på sin egen 
förmåga: bemästrande erfarenheter, indirekt erfarenhet, social påverkan, fysiskt och 
psykiskt tillstånd. Bemästrande erfarenheter är en av de viktigaste källorna som syftar 
till individens tidigare erfarenheter av att bemästra en situation. Om individen har 
många positiva erfarenheter utav en viss situation som den står inför så kommer 
individen ha en högre grad av tro på den egna förmågan inom den specifika 
situationen. Den andra källan som beskrivs handlar om, indirekt erfarenhet. Om 
individen har sett att en social förebild har lyckats med en liknande situation kan 
också detta påverka individens tro på den egna förmågan. Detta är något som kan ske 
genom en kognitiv representation av förebilden. Den tredje källan handlar om hur 
andra socialt uppmuntrar individen till att prestera inför en viss situation. Föräldrar, 
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lärare med flera, har en betydelsefull roll och en stor inverkan på individens tro på 
den egna förmågan. Den fjärde källan visar på hur fysiskt och psykiskt tillstånd kan 
påverka tron på den egna förmågan. Om individen är negativt inställd, till exempel 
nervös, inför en situation eller positivt inställd, på gott humör, kommer det att ha en 
påverkan på hur individen tror sig klara av den. Bandura pekade på att om individen 
visualiserar ett negativt slutresultat, alltså har låg grad av tron på den egna förmågan, 
kommer det bli problematiskt att på ett adekvat sätt bemöta situationen gentemot om 
individen visualiserat ett positivt slutresultat. Känslor av obetydlighet, otillräcklighet, 
hopplöshet och ångest kan då förekomma hos individen. Vidare menade Bandura att 
individer med hög grad av tron på den egna förmågan ser stressfyllda situationer som 
utmaningar och de bemöter dem med en stark tro att situationen är hanterbar, vilket 
ger en känsla av personlig framgång och minskning av stress. Annan forskning har 
visat på sambandet mellan tron på den egna förmåga och hälsa (Azizli, Atkinson, 
Baughamn, & Glammarco, 2015; Bandura & Schunk, 1981; Karademas & Kalantzi-
Azizi, 2003). Karademas och Kalantzi-Azizi fann att tron på den egna förmågan hade 
inflytande på den psykiska hälsan både direkt och indirekt. De kunde i sin studie se 
att tron på den egna förmågan hade en central roll i stressprocessen och särskilt som 
en del av bedömningsprocessen.  

Stress och dess psykologiska faktorer 

Stress är ett begrepp som myntades av Selye (1978) och definierades då som ” the 
nonspecific response of the body to any demand” (Selye, 1978, s. 55). Den kroppsliga 
reaktionen beskrev Selye genom de tre fraserna som han kom fram till i sina 
undersökningar, vilket kom att kallas The General Adaptation Syndrome (GAS). Den 
första fasen, alarmreaktion, aktiverar det sympatiska nervsystemet och det gäller att 
”fly och fäkta”. Individens puls, blodtryck och blodsocker ökar, musklerna spänns 
och sinnena reagerar stark på vad som sker i omgivningen. I motståndsfasen, som är 
den andra fasen, inträffar ett tillstånd av uppgivenhet och individen gör motstånd. 
Beroende på situation kan påfrestningen upphöra och individen får återhämta sig. 
Produktion av kortisol ökar i denna fas, vilket hjälper kroppen att utstå stressen. I den 
tredje fasen, utmattningsfasen, kan ett tillstånd av psykisk och fysisk utmattning 
uppkomma om inte återhämtningen sker i fas två. Den psykiska och fysiska 
utmattningen kan leda till ledinflammationer, hjärt- och kärlsjukdomar samt 
magtarmsjukdomar. Stress behöver dock inte alltid vara negativt utan det beror på hur 
individen bemöter situationen. Selye menade att stress vid till exempel arbete som är 
resultatinriktat och kräver nytänkande kan vara bra medan arbete som innehåller 
motgångar kan vara rent skadligt. Levi (2001) beskriver också hur stressreaktioner i 
kortvariga situationer kan vara användbara, till exempel vid ett föredrag då individen 
behöver vara skärpt och prestera. Om individen under en längre tid behöver vara 
skärpt och prestera kan det leda till motsatt effekt, det vill säga att individen tappar 
fokus och glömmer bort vad den ska säga eller göra.  

Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet stress genom att peka på den 
transaktionella process som samverkar mellan individ och miljö. Individen gör en 
bedömning av varje stressfylld situation, vad den innebär och hur individen ska klara 
av den. Om individen inte har de resurser som krävs för situationen uppstår stress. 
Lazarus och Folkman pekade på två steg som individen genomgår i processen; primär 
bedömning och sekundär bedömning. Det första steget är den primära bedömningen 
och det är där individen upplever situationen som stressande, positiv eller irrelevant. I 
den sekundära bedömningen, andra steget, värderar individen de olika alternativen 
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som den har och bestämmer utifrån detta hur den ska agera. Dessa bedömningar sker 
sällan medvetet. Om situationen upplevs som stressande så kommer det innebära 
något av följande för individen, (1) skada eller förlust av något värdefullt för 
individen, (2) ett hot som kan ge skada eller förlust eller (3) någon utmaning som 
innebär något positivt i slutändan. Levi (2001) pekade också på en sort samverkan 
mellan individ och miljö. Han menade att stress uppstår när det finns en bristande 
passform mellan vad individen behöver och klarar av samt vad miljön erbjuder och 
kräver av oss. Om en individ avslutat sin utbildning kommer den behöva ett arbete 
men miljön erbjuder kanske inget alls (arbetslöshet), vilket då kan framkalla en stress 
hos individen. Att börja på ett universitet för första gången kan också vara något som 
upplevs stressande för många nya studenter (Dyson & Renk, 2006). Rapporter om 
stress inom populationen studenter ökar stadigt (Steinhardt & Dolbier, 2008). 
Steinhardt och Dolbier visade på konsekvenserna av stress och att det kan leda till 
problem som förändringar i vardagliga vanor som t.ex. sömn, socialt umgänge och 
olika former av aktiviteter. De går även att se en ökning av ångest och depression hos 
de studenter som inte klara av att hantera stressen.  

Det finns två strategier till att bemästra stress (Lazarus & Folkman, 1984). Det ena 
är problemfokuserad bemästringsstrategi, vilket innebar att individen direkt tar tag i 
det problem som orsakar stressen. Det andra är emotionsfokuserad 
bemästringsstrategi, vilket innebar att individen söker socialt stöd hos andra för sitt 
problem för att undvika och distrahera sig från problemet. Kvinnor använder sig mer 
av emotionsfokuserade bemästringsstrategier och män mer av problemfokuserade 
bemästringsstrategier (Dyson & Renk, 2006; Eaton & Bradley, 2008; Lazarus & 
Folkman, 1984). Pritchard och Wilson (2006) fann att under mäns första år på sin 
vidare utbildning ändrade hur de bemästrade deras stress. De ökade sin användning av 
känslofokuserade stilar. Kvinnor fortsatte att använde känslofokuserad stil. 
Brougham, Zail, Mendoza och Miller (2009) undersökte stress hos studenter och fann 
att kvinnor var mer stressade än män samt att kvinnor använde sig mer av 
känslofokuserad bemästringsstrategi än män. Andra studier har också visat att kvinnor 
är mer stressade än män (McDonough & Walters, 2001). McDonough och Walters 
(2001) undersökte betydelsen av könsrelaterad sårbarhet för kronisk stress och 
livshändelser för att förklara skillnader mellan kön i relationer till hälsa. De fann att 
kvinnor rapporterade en högre grad av ohälsa än män på grund av högre nivåer av 
krav och skyldigheter i sina sociala roller. Bacchini och Magliulo (2004) gjorde en 
undersökning på ungdomar vid två typer av gymnasieskolor, en yrkesskola och en 
klassisk gymnasieskola. De fann att kvinnor upplevde högre grad av stress under 
gymnasiet tiden. 

 
Tron på den egna förmågan relaterat till stress  

Relationen mellan stress och tron på den egna förmågan är mycket viktig eftersom 
tron på den egna förmågan att kontrollera sitt agerande, kan relateras till om individen 
känner sig stressad eller inte, i en viss situation (Bandura, 1997). Stress är något som 
kan leda till avvikelser i individens välbefinnande och skapa en ohälsa (Steinhardt & 
Dolbier, 2008). Forskning har visat att stress under en längre tid är något som kan 
leda till sjukdom och ohälsa (Selye, 1978). En individ med låg grad av tron på den 
egna förmågan kan leda till ångest och utge ett hinder för social interaktion, vilket 
vidare leder till att individen inte lyckas skapa dessa betydelsefulla relationer. Att ha 
ett socialt stöd kring sig kan fungera som ett skydd i stressfyllda situationer (Bandura, 
1997). Bandura (1997) beskrev hur individer som uppvisar en låg grad av tron på den 
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egna förmågan har större tendens att bli mer stressade än individer med hög grad av 
tron på den egna förmågan. Individens tro på den egna förmågan påverkar kroppens 
reaktion på stress och därmed också på hälsan, därför kan tron på den egna förmåga 
ses som en hjälp för att motverka stress (Bandura, 1997; Chemers, Hu, & Garcia, 
2001; Karademas & Kalantzi-Azizi 2003; Luszczynska, Gutierrez-Dona, & 
Schwarzer, 2005). Karademas och Kalantzi fann i sin studie att graden av tron på den 
egna förmågan påverkade agerandet som en individ använde sig av i en 
stressfyllsituation. Vid en examinationssituation så upplevde studenter som hade 
högre grad av tron på den egna förmågan detta som utmanande istället för hotande 
vilket studenter med en lägre grad upplevde. Vidare menade de att generellt så 
upplever studenter examinationer mer som hot än utmaning. Tron på den egna 
förmågan har koppling till hur en individ bedömer en situation och därmed vilken typ 
av bemästring individen använder sig av vid upplevd stress. Individer med låg grad av 
tro på den egna förmågan kan komma att använda bemästringsstrategier som kan 
handla om förnekelser eller att individen tar på sig skulden.  Den låga tron på den 
egna förmågan resulterar ofta i mer upplevd stress och sämre psykiskt välmående.  

Hampel, Meier och Kummel (2008) genomförde en studie där huvudsyftet var att 
undersöka effekten av ett förebyggande stresshanteringsprogram i skolan. De fann att 
den upplevda stressen och tron på den egna förmågan förbättrades och därmed den 
gynnsamma effekten av ett förebyggande program för stresshantering. Även andra 
undersökningar har pekat på vikten av att ha stresshanteringsprogram i skolan för att 
förbereda studenterna att kunna hantera det (Allahverdipour, Babaii, Birashk, 
Hidarnia, Moeini, & Shafii, 2008; Romano, 1992; Ross, Neibling, & Heckert, 1999). 
Allahverdipour et al. (2008) fann i sin studie, gjord bland manliga ungdomar från 
gymnasieskolor, ett samband mellan upplevd stress, tron på den egna förmågan och 
psykiskt hälsotillstånd. De menade på att händelser som sker i livet är faktorer som 
interagerar med andra variabler, till exempel tron på den egna förmågan, och kan 
orsaka stress hos eleverna. Personlighet, självkänsla och vilket typ av kontroll man 
känner är också variabler som kan påverka stressen. Vidare ger Allahverdipour et al. 
(2008) förslag till stresshanterings utbildning på gymnasieskolor för att förbättra det 
psykiska hälsotillståndet. Studien var dock begränsad på grund av det homogena 
urvalet. 

I en situation som arbetssökande har det visat sig att de som fått hjälp med att 
stärka tron på den egna förmågan har blivit mer aktiva till att söka arbeten, de fick 
generellt snabbare anställning (Eden & Aviram, 1993). Även i situationer för de 
individer som arbetar är tron på den egna förmågan en viktig personlig resurs för att 
kunna hantera och förebygga stress på arbetsplatsen (Fülleman, Jenny, Brauchli, & 
Bauer, 2015). Självvärdering genom sociala jämförelser kan också ses som ett sätt att 
höja eller försvaga tron på den egna förmågan och på så sätt den upplevda 
stressnivån. Individer som uppfattar att de presterar bättre än andra har en högre grad 
av tron på den egna förmågan än de som uppfattar sig prestera sämre än andra 
(Bandura, 1997). Chemers et al. (2001) påträffade även dem att tron på den egna 
förmågan hade en central roll i hur studenter upplevde stress samt i hur de presterade i 
skolan och framtida förväntningar på prestationer. De visade att studenter som hade 
tillit till sin egen förmåga att prestera fick bättre resultat än dem med lägre tro på sin 
förmåga.  
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Tron på den egna förmågan, stress och dess relation till framtida 
sysselsättning  
 
I dagens samhälle befinner sig ett större antal individer, med olika demografiska 
bakgrunder och utbildningsnivåer, i arbetslöshet (Grossi, 1999). Dagens 
arbetsmarknad kännetecknas av stor konkurrens och innehåller ofta orealistiska 
förväntningar vilket kan leda till stress (Levi, 1990). När en individ ställs inför nya 
situationer i livet upplevs vissa av dem som svårare än andra och hur individen tolkar 
situationen påverkar dess välmående. Studenter som snart är på väg ut i arbetslivet, 
till vidare utbildning eller arbetslöshet kan tolka det som ett hot och en svårhanterlig 
situation.  

Mihyeon (2014) fann i sin studie att individers karriär och förväntningar på 
framgångar i livet är något som både har koppling till familjebakgrund och tron på 
den egna förmågan. Studien visade att familjebakgrunden påverkade individens tro på 
den egna förmågan. Kommunikationen med familjen om förväntningar på 
eftergymnasial utbildning kan bygga en grund för att skapa en stark känsla av tron på 
den egna förmågan som i sin tur påverkar individens karriär och förväntningar på 
framgångar i livet. Luszczynska et al. (2005) undersökte en tvärkulturell jämförelse 
av tron på den egna förmågan och sex andra variabler. De sex variablerna innefattade 
personlighet, välbefinnande, stress bedömningar, sociala relationer och prestationer. 
Resultatet i studien visade att över alla länder (Costa Rica, Tyskland, Polen, Turkiet 
och USA) som undersökts fanns det ett samband mellan tron på den egna förmågan 
och de utvalda variablerna. Till exempel fann de i sin studie att individer som skattade 
högre grad på skalan av tron på den egna förmågan var mer framtidsinriktade än 
individerna som upplevde lägre grad. De menade vidare att tron på den egna 
förmågan var en universell konstruktion. Bandura (2002) ger även stöd till detta och 
menade att tron på den egna förmågan kan ses som något grundläggande som finns 
inom alla individer.  

Det verkar troligt att tron på den egna förmågan påverkar i vilken mån individer 
engagerar sig i framtida planering. Planering är en strategi som tillåter individer att 
strukturera och ge uttryck åt kontroll i livet (Prenda & Lachman, 2001). Prenda och 
Lachman fann även att äldre planerade totalt sätt mindre än vad yngre åldersgrupper 
gjorde. Dock var planering inför framtiden något som gav högre grad av 
livstillfredsställelse oberoende av vilken åldersgrupp de tillhörde. Azizli et al. (2015) 
fann i sin studie att individer som planerade för framtiden hade en högre grad av tro 
på den egna förmågan och även högre grad av tillfredställelse med livet. Vidare 
menade de att hur individer visade sin kompetens och kapacitet var ett tecken på 
deras livstillfredsställelse och deras bedömning av framtida konsekvenser. Framtida 
planering producerar känslor av kontroll och beredskap som kan ha inflytande på 
livstillfredsställelse, vilket vidare leder till att de som är mer nöjda med sina liv och 
drar nytta av deras framtidsorienterade inställning fortsätter att engagera sig i framtida 
planering.  Duffy, Douglass och Austin (2015) fann i sin studie på studenter att de 
som kände sig anpassningsbara till sin karriär hade till högre grad akademisk 
tillfredsställelse, vilket till stor del berodde på känslor av kontroll och förtroende för 
ett karriärsbeslut. Känsla av att vara anpassningsbar i en karriär, att ha ett mål i 
framtiden, kan möjliggöra mer tillfredställelse under det nuvarande akademiska livet. 
Vidare menade de på att arbeta med tron på den egna förmågan i skolan, till exempel 
genom att skriva CV och belysa elevernas styrkor, för att hjälpa eleverna att 
genomföra sina yrkesval och minska dess oro kring karriärs beslut. Bacchini och 
Magliulo (2004) fann att ungdomar som gick på en yrkesskola uppfattade större 
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samstämmighet, än gymnasieskola, med vad de gör och vad de kommer att bli vilket 
de menade ger en förbättrad tro på den egna förmågan. Vidare menade de på att 
möjligheten att utvecklas inom den sociala sfären är stor under ungdomstiden, de 
skapar nya sociala relationer och ser ofta detta som en personlig framgång samt 
utveckling vilket ökar tron på den egna förmågan. Om individen på ett framgångsrikt 
sätt kan skapa nya relationer och dessutom har goda familjeförhållanden så kommer 
inte framtiden att se särskilt hotfull ut. De fann även att unga i början av tonårsfasen 
hade en högre tro på sin förmåga än de unga som var i slutet av tonårsfasen, vilket 
kunde bero på att de ökade sin förmåga att reflektera över sina misslyckanden som 
skedde under livets gång.  

Strathman, Gleicher, Boningger och Edwards (1994) fann i sin studie att de 
individer som till stor del är inriktade på framtiden fullföljer i högre grad sina mål. 
Det fanns tydliga individuella skillnader mellan individer och vad det gäller att se till 
konsekvenser av sitt beteende. Individer som fokuserar på långsiktiga konsekvenser 
ser till beteende som lönar sig i längden. De är ofta engagerade och har ett 
problemlösande tillvägagångssätt medan individer som inte bryr sig så mycket om 
framtida konsekvenser ser mer till beteenden som lönar sig i det korta perspektivet 
(Strathman et al., 1994). Detta kan ge stöd från Lazarus och Folkmans (1984) teorier 
om bemästringsstrategier samt Bandura och Schunk (1981) om delmål och 
motivering. Bandura och Schunk beskrev att planering inför framtiden i form av 
delmål också kan öka motivationen hos en individ. De menade att delmål som är 
uppnåeliga och som leder till ett större mål i framtiden är ett bra sätt att skapa 
motivation hos individen. Delmålen gör att individen får en vägledning om vad som 
behöver göras och uppnås i nuläget och får en förståelse för vad som händer här och 
nu. Om målen ligger för långt framåt i tiden kan det leda till att individen tappar 
lusten och motivationen och även känslan av att kunna påverka sin situation i nuläget. 
Delmål kan ses som ett viktigt verktyg för att få insikt om sin egen förmåga och 
effektivitet. Målen hjälper individen att bygga på tron på sin förmåga då den ser en 
utveckling och att kunskapen ökar. Att ha självinsikt om tilltron till sin egen förmåga 
kan påverka individer i hur det väljer att agera, hur mycket de anstränger sig och hur 
länge de håller ut när det ställs inför motgångar, som till exempel stress (Bandura & 
Schunk, 1981). 

 

Syfte och frågeställningar  

Tidigare forskning har visat på ett negativt samband mellan tron på den egna 
förmågan och stress (Karademas & Kalantzi-Azizi, 2003). Vidare hur ett positivt eller 
negativt samband på tron på den egna förmågan kan vara till hjälp för att reducera 
stress (Bandura, 1997; Chemers, et al., 2001; Karademas & Kalantzi-Azizi, 2003; 
Luszczynska, et al., 2005). Syftet med denna studie var att undersöka sambandet 
mellan tron på den egna förmågan och upplevd stress och dess relation till framtida 
sysselsättning. Att börja på högskola/universitet eller att komma ut i arbetslivet kan 
ses som en stressfylld situation för vissa individer. Därför studerades en grupp med 
gymnasieelever och en grupp med högskolestudenter. Studier (Allahverdipour et al. 
2008; Bacchini & Magliulo 2004; Duffy, et al., 2015) har gjorts på både 
gymnasieelever och eftergymnasiala studenter separat, dock finns inte många 
undersökningar kring detta på båda dessa grupper samtidigt. Det är av betydelse att 
undersöka detta för att få kunskap kring tron på den egna förmågan och stress under 
den tiden som individen snart står inför för en förändring i livet. Detta för att kunna 
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förebygga och motverka ohälsa i form av stress under den perioden. Demografiska 
variabler beaktades men endast frågeställningar kring kön och nuvarande 
utbildningsnivå ställdes. Studien grundades på följande frågeställningar: 1) 
Samverkar tron på den egna förmågan och upplevd stressnivå med tankar om 
framtida sysselsättning hos de båda grupperna?, 2) Har låg grad av tro på den egna 
förmågan starkare koppling till hög upplevd stressnivå, än hög grad av tro på den 
egna förmågan?, 3) Finns det en skillnad mellan kvinnors och mäns tro på den egna 
förmågan?, 4) Finns det en skillnad mellan gymnasieelevers och högskolestudenters 
tro på den egna förmågan?, 5) Finns det en skillnad mellan kvinnors och mäns 
upplevda stressnivå?, 6) Finns det skillnad mellan gymnasieelever och 
högskolestudenters upplevda stressnivå?  

 

Metod 

 

Deltagare  

En enkät besvarades av 59 gymnasieelever vid två gymnasieskolor i Mellansverige, 
varav 33 kvinnor, 25 män och 1 annat alternativ, samt 91 högskolestuderande vid en 
högskola i Mellansverige, varav 69 kvinnor och 22 män. Totalt var det 102 kvinnor, 
47 var män och 1 var annat alternativ. Sammanlagt tillfrågades 151 elever och 
studenter, en enkät uteslöts då deltagaren inte hade besvarat ett stort antal centrala 
frågor, 150 fullständiga enkäter samlades in. Deltagarna var i åldrarna 18-51 år (M = 
22.13, SD = 5.62). För deltagarna som gick på gymnasiet fanns fyra olika 
inriktningar, samhälle (14.7 %), media (10.7 %), el och energi (8 %), natur och 
djurvård (6 %). Av deltagarna som gick på högskolan studerade de på 
ekonomiprogrammet (35.3 %) och socionomprogrammet (25.3 %). Önskad uppfylld 
utbildningsnivå svarade 66 % kandidatexamen, 16.7 % högre än kandidatexamen, 
12.7 % vet ej, 2.7 % gymnasiet och 3 deltagare uppgav ej något svar. Av deltagarna 
var 92 % födda i Sverige, 7.3 % utanför Europa och 0.7 % i övriga Europa. Av 
deltagarna uppgav 53.7 % bodde hemma hos föräldrar, 24.7 % att de hade eget 
boende och 20.7 % levde med någon annan, antingen som partner eller vän. 
Ekonomisk hjälp var något som 75.3 % av deltagarna hade. Gällande medlem i någon 
förening på fritiden var 50 % av deltagarna det. När det gällde urvalsförfarandet 
valdes deltagarna ut via ett tillgänglighetsurval och tillsammans med enkäten fick de 
ett missivbrev. Kriterierna för deltagarna var att gymnasieeleverna skulle studera sista 
året och att de hade fyllt 18 år samt att högskolestudenterna skulle studera under sitt 
sista år på sin utbildning. Ingen ersättning erbjöds för att medverka i undersökningen 
och deltagarna fick möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet i efterhand.  

Material  

Till grund för undersökningens datainsamling låg en enkät, vilken var baserad på ett 
självskattningsformulär med totalt 30 frågor. Åtta demografiska frågor ställdes samt 
frågorna kring deltagarnas tro på den egna förmågan, stress och framtida 
sysselsättning.  

Demografiska frågor.  Dessa frågor konstruerade författarna själva. På de två 
första frågorna fick deltagarna öppet besvara kön och ålder. Sedan följde ”Vart är du 
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född?” där de fick tre svarsalternativ, Sverige, Europa eller utanför Europa. Den 
fjärde och femte frågan handlade om utbildning och deltagarna besvarade om de gick 
på gymnasiet eller högskolan, sedan fyllde de i en öppen följdfråga om vilken typ av 
inriktning de gick samt vilken typ av utbildningsnivå de ville uppnå. På frågan ”Hur 
ser din boendesituation ut”? hade deltagarna tre svarsalternativ eget boende, bor hos 
föräldrar, bor tillsammans med partner/kompis. De två sista frågorna ”Får du någon 
ekonomisk hjälp?” och ”Är du medlem i någon förening på din fritid?” fanns 
svarsalternativen ja eller nej.  

The General Self-Efficacy scale. En svensk översättning av General Self-Efficacy 
scale (GSE) användes för att mäta den generella tron på den egna förmågan hos 
deltagarna (Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem, 1999). Efter förfrågan fick 
författarna tillåtelse att använda skala i sin undersökning. Leganger, Kraft och 
Røysamb (2000) har visat att denna skala har god validitet och reliabilitet. Skalan 
innehöll 10 påståenden som avsåg att mäta individens tro på den egna förmågan. Ett 
exempel på en fråga var ”Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att 
nå mina mål”, ett annat exempel på en fråga var ”I oväntade situationer vet jag alltid 
hur jag skall agera”. Svarsalternativen angavs på en 4-gradig Likertskala från 1-4 där, 
1= tar helt avstånd och 4 =instämmer helt. Vid högre svar på Likertskalan desto 
större indikator på en högre grad av tro på den egna förmågan. Mätinstrumentet 
visade sig i den aktuella undersökningen ha ett Cronbachs alfa på .86.  

The Perceived Stress Scale. Upplevd stress mättes med inspiration från en svensk 
översättning av The Perceived Stress Scale (PSS). Cohen, Kamarch och Mermelstein 
(1983) utvecklade The Perceived Stress Scale och den översattes till svenska av Eskin 
och Parr (1996). Skalan är en av de vanligaste förekommande skalorna för att mäta 
upplevd stress och var öppen för att användas. I den aktuella studien fanns åtta olika 
frågor, vilka tillsammans mätte deltagarnas allmänna bedömning av upplevd stress 
och handlade om upplevelse, känslor och tankar. Exempel på påståenden var ”Orolig 
och stressad? ”, ”Att du på ett bra sätt kunnat hantera betydande förändringar som 
skett i ditt liv?” och ”Att motgångar har blivit för stora för dig att hantera?” . Av de 8 
påståendena var hälften positivt respektive negativt formulerade. Författarna omvände 
de positiva påståendena. Vid högre svar på Likertskalan desto större indikator på en 
högre upplevd stress. Svarsalternativen som angavs på en 4-gradig Likertskala 
numrerad från 1-4, där 1= aldrig, 2=sällan, 3=ganska ofta och där 4= mycket ofta. 
Mätinstrumentet för självuppskattad stress visade sig i undersökningen ha ett 
Cronbachs alfa på .74.  

Framtida frågor. Författarna konstruerade själva fyra frågor om framtida 
sysselsättning. Frågorna handlade om känslor och tankar. Påståendena var ”Jag 
upplever en oro inför ovisshet kring framtida sysselsättning”, ”Jag har klart för mig 
vad jag ska göra i framtiden”, ”Jag har klart för mig vad jag vill göra i framtiden” och 
”Jag upplever att jag kommer få arbeta/studera med det jag önskar”. Av de 4 frågorna 
var en negativt formulerade och resterande positivt formulerade. Den negativa frågan 
vändes. Svarsalternativen som angavs var på en 4-gradig Likertskala numrerad från 1-
4, där 1= tar helt avstånd och 4= instämmer helt.  Vid högre svar på likertskalan desto 
större indikator på högre grad av tro till framtida sysselsättning. Cronbachs alfa 
visade sig här vara .79.  
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Procedur  

Författarna tog kontakt med undervisande lärare vid två akademier vid en högskola 
samt rektorer vid två gymnasieskolor i Mellansverige. Kontaktuppgifter till dessa 
hämtades från respektive skolas hemsida. Via e-post med ett bifogat missivbrev med 
information om undersökningsledarna, undersökningens syfte och de etiska 
principerna tillfrågades om en eventuell utdelning av enkäter. Vid kontakten med 
rektorerna på gymnasieskolorna informerades de även om att deltagarna måste vara 
18 år eller äldre. Efter tillåtelse av respektive undervisande lärare samt rektor, 
genomfördes sedan enkätundersökningen. Vid enkätinsamlingarna på 
gymnasieskolorna var författarna noga med att det endast var deltagare som fyllt 18 år 
som fick medverka i undersökningen. Innan enkätutdelningen i klasserna 
informerades deltagarna först muntligt om vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
(2002) vad syfte var, att deltagandet var frivilligt, anonymt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan samt att materialet kom att behandlas konfidentiellt och 
att uppsatsen kom att publiceras på Diva. E-postadresser fanns även med vid 
eventuella frågor eller om deltagarna ville ta del av resultatet. Hela proceduren för 
varje klass tog cirka 15 min. Informationen vilket studenterna erhöll muntligt innan 
utdelning av enkäter delgavs också skriftligt i form av ett missivbrev, vilket satt som 
ett försättsblad på enkäten. Anonymiteten upprätthölls genom att 
undersökningsledarna väntade utanför klassrummen i cirka 10 min under tiden 
enkäterna fylldes i. Deltagarna ombads lägga enkäterna i en hög framme vid katedern 
som undersökningsledarna sedan gick in och hämtade. Ingen ersättning utdelades till 
respondenterna. Enkäterna fick ett enkätnummer för att sedan föras in i det statistiska 
programmet. En av författarna matade in svaren på datorn medan den andre 
författaren uppgav svaren muntligt. Ett byte skedde mellan författarna efter cirka var 
tjugonde enkät. Svaren på enkäten kodades in och analyserades.  
 

 

Resultat 

 

Fyra olika t-tester utfördes för att besvara frågeställningen om det fanns någon 
skillnad mellan kvinnor och män på variablerna tron på den egna förmågan och stress 
och om det fanns någon skillnad mellan gymnasieelever och högskolestudenter på 
variablerna tron på den egna förmågan och stress, se nedanstående Tabell 1. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan kön och graden av tron på den egna förmågan, 
t(147) = -.16, p > .88, d = 0.02. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad 
mellan kvinnor (M = 2.40, SD = 0.39) och män (M = 2.24, SD = 0.39) på variabeln 
stress, t(147) = 2.30, p < .05, d = 0.41. Resultatet visade en statistiskt signifikant 
skillnad mellan gymnasieelever (M = 2.84, SD = 0.50) och högskolestudenter (M = 
3.09, SD = 0.41) på variabeln tron på den egna förmågan, t(148) = -3.33, p < .05, d = 
0.55. Det visade även en statistiskt signifikant skillnad mellan gymnasieelever (M = 
2.46, SD = 0.43) och högskolestudenter (M = 2.27, SD = 0.35) på variabeln stress, 
t(148) = 2.95, p < .05, d = 0.48.  
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Tabell 1  
Deskriptiv statistik för tron på den egna förmågan och upplevd stressnivå på 
variabeln kön och utbildning. 
 

  Kön            Utbildning  

 Kvinna  Man       Gymnasiet   Högskola 

 

 M       SD M        SD        M       SD  M SD  
  

Trona  2.99     0.44       3.00       0.53       2.84     0.50          3.09 0.41    

Stress  2.40    0.39       2.24      0.39        2.46     0.43          2.27 0.35 

Not. n= 150. a Tron på den egna förmågan.  
*p<. 05 
 
 
För att svara på frågeställningen om det fanns något samband mellan tron på den egna 
förmågan och stress utfördes en Pearsonskorrelation samt deskriptiv statistik, se 
Tabell 2. Där togs även variablerna kön, ålder och framtida sysselsättning med för att 
se om ett samband fanns mellan dessa. Resultatet visade ett statistiskt signifikant 
negativt samband mellan tron på den egna förmågan och stress (r = -.54, p < .001), 
vilket innebar att en hög grad av tron på den egna förmågan kunde relateras till låg 
grad av upplevd stress. 

 
Tabell 2  
Pearsonkorrelation mellan studiens variabler och deskriptiv statistik  
 
Variabler    1    2    3    4    5    M       SD 

1. Kön  
   
2. Ålder -.21*       22.13        5.62 

3. Trona  .01  .23**        2.99        0.46 

4. Stress -.19* -.15 -.54**       2.35        0.40   

5. Framtid b -.03  .26**  .25**  -.35**      2.59        0.70  

Not. n= 150. a Tron på den egna förmågan. b Framtida sysselsättning. Kön: Kvinna = 0, Man = 1. 
* p <. 05 **p<. 001 

Regressionsanalys  

För att undersöka om tron på den egna förmågan, stress, kön, utbildning och boende 
samverkade med variabeln framtid gjordes en standard multipel regression, se 
nedanstående Tabell 3. Här förklarar samtliga variabler 22 procent av variationen i 
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framtida sysselsättning (R2 = .22). Stress bidrar med den mest unika variationen till att 
förklara prediktion på variabeln framtida sysselsättning ( = -.28, p < . 05). Detta 
innebar att graden av upplevd stressnivå påverkade negativt tankar kring framtida 
sysselsättning.  

 

Tabell 3  
Standard multipel regression med framtida sysselsättning som beroende variabel  

    B   SE B    a  sig. 

Tronb       .05     .14     .03     .707   
Stress   -.49         .16             -.28   .003* 
Kön   -.04     .12   -.03   .724   
Utbildning  -.26     .13   -.16   .051 
Boende   .27     .12    .19   .031* 

R2         .22 

Not. n=150 a 
, 

 β anger standardiserade regressionskoefficienter.b Tron på den egna förmågan. Kön: 
Kvinna = 0, Man = 1. Utbildning: Gymnasiet = 0, Högskola = 1. Boende: Föräldrar/Partner/Vän = 0, 
Eget = 1. *p< .05 

 

Diskussion 

 
Denna studie fokuserade på att undersöka sambandet mellan tron på den egna 
förmågan och stress bland två grupper, gymnasieelever och högskolestudenter. 
Studien syftade även till att undersöka om dessa två grupper samt kön skiljde sig åt på 
tron på den egna förmågan och upplevd stress. Hur tron på den egna förmågan och 
upplevd stress samverkade med tankar om framtida sysselsättning hos dessa två 
grupper var dessutom något som undersöktes.  

Graden av tron på den egna förmågan och den upplevda stressnivån. Utifrån 
frågeställningen om det finns ett samband mellan tron på den egna förmågan och 
upplevd stress visade resultatet ett negativt signifikant samband mellan tron på den 
egna förmågan och upplevd stress. Vilket innebar att ju lägre självskattad tro på den 
egna förmågan desto högre upplevd stressnivå. Den aktuella studien visade att högre 
självskattad tro på den egna förmågan ledde till lägre upplevd stressnivå. Detta gav 
stöd till författarnas första frågeställning, om låg grad av tro på den egna förmågan 
hade starkare koppling till hög upplevd stressnivå, än hög grad av tro på den egna 
förmågan. Tidigare studier har visat på en relation mellan tron på den egna förmågan 
och stress (Azizli, et al., 2015; Bandura, 1997; Bandura & Schunk, 1981; Karademas 
& Kalantzi-Azizi, 2003). Detta kan stärkas genom Bandura (1997) som menade att 
relationen mellan tron på den egna förmågan och stress är viktig. Tron på den egna 
förmågan genom att kunna kontrollera sitt agerande kunde i sin tur påverka om 
individen kände sig stressad eller inte. Tron på den egna förmågan är något som kan 
ses som en hjälp för att motverka stress (Bandura, 1997; Chemers, et al., 2001; 
Karademas & Kalantzi–Azizi, 2003; Luszczynska, et al., 2005). Det kan tänkas att 
dessa elever/studenter använde sig av vad Lazarus och Folkman (1984) beskrev som 
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problemfokuserade bemästringsstrategier. De tog direkt tag i problemet som orsakade 
stressen. Detta skulle kunna innebära att deltagarna genom att ha fått erfarenheter och 
därmed stärkt sin tro på sin egen förmåga under studietiden lärde sig att hantera sin 
stress på ett problemfokuserat sätt. 

Resultatet visade även på ett positivt samband mellan ålder och tron på den egna 
förmågan, vilket innebar att ju äldre individen var desto högre självskattad tro på den 
egna förmågan. Detta skulle kunna kopplas till bemästrande erfarenheter som 
Bandura (1997) beskrev som en av de viktigaste källorna. Individer som var äldre kan 
ha hunnit samla på sig flera positiva erfarenheter av att bemästra en situation och där 
av en högre grad av tron på den egna förmågan. 

Tron på den egna förmågan och variabeln kön. Utifrån frågeställningen om det 
fanns någon skillnad mellan kvinnors och mäns tro på den egna förmågan visade 
resultat på att ingen skillnad fanns mellan kön på tron på den egna förmågan. Det 
kunde vara tänkbart att tron på den egna förmågan är något som alla har oberoende 
kön. Bandura (2002) menade på att tron på den egna förmågan var något 
grundläggande inom alla individer. Vilket även kunde sträckas av Luszczynska et al. 
(2005)  som menade på att tron på den egna förmågan var en universell konstruktion. 
Det kunde även vara så att eleverna och studenterna i denna undersökning hade 
många bra sociala förebilder och att deras lärare samt föräldrar socialt uppmuntrade 
dem till att prestera i en viss situation, vilket Bandura (1997) beskrev som två olika 
källor till tron på den egna förmågan.  

Upplevd stressnivå och variabeln kön. Utifrån frågeställning om det fanns någon 
skillnad mellan kvinnors och mäns upplevda stressnivå visade resultatet på en 
skillnad mellan kvinnor och män på stress. Av att utläsa från medelvärden visade de 
att kvinnor hade högre grad av stress än män. Detta kunde stödjas från tidigare 
forskning som har visat på att kvinnor är mer stressade än män (Bacchini & Magliulo 
2004; Brougham, et al., 2009; McDonough & Walters, 2001). Att kvinnor var mer 
stressade kunde vara för att de använde sig av mer emotionsfokuserade 
bemästringsstrategier än män (Dyson & Renk, 2006; Eaton & Bradley, 2008; Lazarus 
& Folkman, 1984). Det kunde även tänkas vara så som McDonough och Walters 
(2001) fann i sin studie att kvinnor hade högre krav och skyldigheter i sina sociala 
roller och var där med mer stressade.  

Gymnasieelevers och högskolestudenters tro på den egna förmågan och stress. 
Utifrån frågeställningar om tron på den egna förmågan och upplevd stressnivå skiljde 
sig mellan gymnasieelever och högskolestudenter visade resultatet på att tron på den 
egna förmågan skiljde sig mellan gymnasiet och högskolan, samma gällde för stress. 
Medelvärdena visade att högskolestudenter hade en högre grad av tron på den egna 
förmågan än gymnasieelever samt att högskolestudenter var mindre stressade än 
gymnasieelever. Detta kunde återigen tänkas bero på Banduras (1997) källa, 
bemästrande erfarenheter. Högskolestudenter var äldre och kunde tänkas ha mera 
positiva erfarenheter av att bemästra svåra situationer som innehöll stress och därmed 
en högre tro på den egna förmågan. Det skulle även kunna varit så att de som 
studerade på högskolan hade en större självinsikt om tilltron till sin egen förmåga 
vilket kunde ha betydelse för hur de hanterade stressfyllda situationer under 
studietiden. Detta kunde ge stöd från Bandura och Schunk (1981) som menade på att 
ha självinsikt om tilltron till sin egen förmåga kunde påverka individen i hur den 
valde att agera. Att högskolestudenter upplevde en lägre stressnivå kunde relateras till 
det Duffy et al. (2015) fann i sin studie på studenter. De som kände sig 
anpassningsbara till sin karriär hade till högre grad akademisk tillfredsställelse, vilket 
till stor del berodde på känslor av kontroll och förtroende för ett karriärsbeslut. Att 
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högskolestudenter hade högre grad av tro på den egna förmågan kunde tänkas 
förklaras med att de gick in med en hög tro på sin egen förmåga när de valde 
programmet och att de visste vilka förväntningar samt mål de hade med utbildningen. 
Att högskolestudenterna hade högre grad av tron på den egna förmågan är något som 
inte gick i linje med det Prendas och Lachmans (2001) studie. De fann att äldre 
planerade mindre än vad yngre åldersgrupper gjorde. Planering och tron på den egna 
förmågan var något som kunde kopplas ihop med livstillfredsställelse. Även Bacchini 
och Magliulo (2004) fann att unga i början av tonårsfasen hade högre grad av tro på 
sin egen förmåga än de som befann sig i slutet av tonårsfasen. En förklaring till detta 
skulle kunna tänkas vara att deltagarna i den aktuella studien var något äldre och 
därmed kommit ur fasen som Bacchini och Magliulo (2004) beskrev som en ökning 
av reflekterande över misslyckanden.  

Det kunde även tänkas att gymnasieeleverna precis haft ett eller skulle ha ett 
examinationstillfälle och därmed upplevde en högre stressnivå. Karademas och 
Kalantzi (2003) menade att studenter med låg tro på den egna förmågan upplevde 
examinationer mer som hot än utmaning.  

Tron på den egna förmågan, stressen och den framtida sysselsättningen. Utifrån 
frågeställningen om tron på den egna förmågan, upplevd stressnivå och den framtida 
sysselsättningen samvarierade visade resultatet på en samvariation mellan tron på den 
egna förmågan, stress och framtida sysselsättning. Här togs även kön, utbildning och 
boende med i samvariationen. Det visade på att stress var den variabeln som bidrog 
mest till tankar om oro kring framtida sysselsättning. Deltagarna kunde känna en stor 
press och höga krav på utbildning och arbetslivserfarenhet från dagens 
arbetsmarknad, vilket kunde leda till stress. Levi (1990) beskrev hur dagens 
arbetsmarknad kännetecknas av stor konkurrens och att den innehåller orealistiska 
förväntningar. Det kunde vara tänkbart att elever och studenter som snart var på väg 
ut i arbetslivet eller för att studera vidare kunde tolka det som ett hot och en 
svårhanterlig situation. Även variabeln boende bidrog till tankar om framtida 
sysselsättning. Den största andelen av deltagarna bodde hos föräldrar eller 
tillsammans med någon annan vilket kunde kopplas till Mihyeon (2014) studie. 
Mihyeon menade att individens karriär och förväntningar på framgångar i livet var 
något som hade koppling till familjebakgrund och tron på den egna förmågan. Det 
kunde tänkas att studiens deltagare hade en god kommunikation med sina familjer om 
dess förväntningar på karriär och framgångar i livet, vilket i sin tur kunde ha lett till 
att en individ byggt en grund för en hög känsla av tro på den egna förmågan och på 
sätt minskat oron för framtida sysselsättning. Det skulle även kunna kopplas till 
Bacchini och Magliulos (2004) studie där eleverna och studenterna hade goda 
familjeförhållanden vilket ledde till att framtiden såg mindre hotfull ut. Att deltagarna 
kände en stress inför framtida sysselsättning kunde kopplas till Bandura och Schunks 
(1981) studie om mål och motivation. Det kunde tänkas att framtiden låg för långt 
framåt i tiden vilket kunde leda till att individen tappade lusten och motivationen och 
även känslan av att kunna påverka sin situation i nuläget. Möjligt var även att 
deltagarna kände en ovisshet om framtiden och där av avsaknaden av att kunna 
planera, vilket i sin tur kunde leda till stress. Azizli et al. (2015) menade på att 
planering inför framtiden producerar känslor av kontroll och att vara förberedd, som 
kunde leda till mer tillfredställelse i livet. Planering inför framtiden var något som 
gav högre grad av livstillfredsställelse oberoende av åldersgrupp (Prenda & Lachman, 
2001).  

Sammanfattningsvis kunde slutsatsen dras att ha en hög tro på sin förmåga inför en 
situation var av värde för att hantera stress. Omvänt skulle det också tänkas vara så att 
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stress påverkade en individs tro på den egna förmågan då den kunde påverkas 
psykiskt eller fysiskt av en stressfylld situation. Bandura (1997) beskrev psykiskt och 
fysiskt tillstånd som en av källorna till tron på den egna förmågan. Hur en individ 
tänkte kring framtida sysselsättning samvarierade med tron på den egna förmågan, 
stress, kön, boende och utbildning där stress var den mest unika bidraget. Att ha 
stresshanteringsprogram i skolor har visats vara ett sätt att förbereda elever och 
studenter till att hantera stress (Allahverdipour et al., 2008; Hampel et al., 2008; 
Romano, 1992). Mindre stress skulle kunna leda till högre välbefinnande och 
förbättrad hälsa hos individer, vilket i sin tur skulle generera till mindre negativa 
tankar om framtida sysselsättning.  

Skalorna som användes i studien påvisade alla ett gott resultat genom Cronbachs 
alfa, vilket stärkte undersökningens reliabilitet och tillförlitlighet. Cohens d visade på 
måttlig effekt vilket även kan ses som en styrka i den aktuella studien. Antalet 
deltagare i undersökningen var tillräckligt stort för att kunna besvara 
frågeställningarna och lämplig metod användes, vilket stärkte undersökningens 
interna validitet. Författarna valde en standardiserad multipel regression för att se 
vilka variabler som samverkade mest på variabeln framtida sysselsättning. Detta för 
att ingen teori fanns kring vilken variabel som hade störst samverkan. Efter att ha 
testat att ta bort kön, utbildning och boende variablerna valdes modellen där samtliga 
variabler var med, då den visade högst samvariation. Två t-test valdes att genomföras 
istället för en tvåvägs ANOVA detta för att författarna ville belysa skillnader mellan 
variabler och inte interaktionseffekter. Det som kunde hota reliabiliteten och 
validiteten var social önskvärdhet och olika former av svars bias samt psykologiska 
försvar. Att svara ”instämmer helt” på något som en individ inte kände sig klara av 
var något som kunde vara känsligt eftersom den då erkände något. Istället kunde 
tänkas att individen gav ett oärligt svar. Eleverna och studenterna visste vad enkäten 
mätte vilket kunde eventuellt ha drivit upp medelresultaten samt är även möjligt att 
deltagarna använt sig av social önskvärdhet och därmed påverkade resultaten. 
Deltagarna kunde även ha blivit störda av saker då de fyllde i enkäterna vilket borde 
tänkas på. För att minska risken för respondent bias användes omvända frågor i 
skalorna för stress och framtid. Ett tillgänglighetsurval gjordes, författarna tog de 
klasser där undervisande lärare respektive rektor gav tillåtelse att dela ut enkäterna, 
detta borde tas i beaktning gällande den externa validiteten och generaliserbarheten 
för hela populationen gymnasieelever och högskolestudenter. Det kunde lämpa sig 
bäst att generalisera undersökningen till individer med liknande förutsättningar. 
Elever och studenter med liknade demografiska bakgrunder i kombination med 
liknade typer av inriktningar och studier. Det kunde tänkas skilja beroende på vilken 
typ av gymnasieskola samt högskola individen studerade på. Skillnader mellan tron 
på den egna förmågan och stress kunde tänkas förekomma beroende på om individen 
läste på en mindre eller större gymnasieskola eller högskola. Möjligt är även att 
inriktning på utbildning kan vara av betydelse samt hur arbetsmarknaden ser ut. 

Denna undersökning har replikerat och förstärkt vad tidigare forskning visat 
gällande tron på den egna förmågan och stress. Tron på den egna förmågans relevans 
för uppkomsten av upplevd stress visar vikten i att detta bör uppmärksammas. Då 
denna studie visade på att gymnasieelever har lägre tro på den egna förmågan och 
högre upplevd stressnivå än högskolestudenter vore det tänkbart att redan i tidiga 
skolår införa stresshanteringsprogram där individen får stärka tron på sin egen 
förmåga. För framtida forskning skulle det vara fördelaktigt att ha en större variation 
av gymnasier respektive högskolor samt en jämnare fördelning av elever och 
studenter, detta för att få en större generaliserbarhet. Det skulle vara intressant att 



 

 

16

undersöka tidigare erfarenheter kring arbetslivserfarenheter samt arbetslöshet för att 
se om dessa faktorer har en påverkan på tankar kring framtida sysselsättning. Kan till 
exempel tidigare erfarenheter av arbetslöshet ge upphov till högre grad av oro för 
framtida sysselsättning? En annan vinkel är att ta med ytterligare en variabel, 
socioekonomisk bakgrund för att se om detta har en större inverkan på framtida 
sysselsättning än tron på den egna förmågan och stress. Till exempel om en individs 
förälders utbildningsnivå leder till ökat krav eller stöd för vidare utbildning? 
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