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Abstrakt 

Målsättningen med den aktuella studien var att undersöka hur magister- och masterstudenters 

tilltro till sin studieförmåga påverkades av deras respektive föräldrars utbildningsnivå. 47 

studenter på avancerad nivå fick svara på en enkät som undersökte graden av self-efficacy (SE), 

vilket Albert Bandura (1997) definierade som förmågan att ta sig an en uppgift och slutföra 

den, samt nå ett på förhand uppsatt mål. Enkäten omfattade även information om studenternas 

föräldrars utbildningsnivå, studenternas kön, ålder och studieort. Resultaten visade att 

studenternas SE inte påverkades signifikant av föräldrarnas utbildningsnivå. Inte heller 

studenternas kön, eller studieort hade någon signifikant påverkan på SE. Däremot fanns en 

signifikant negativ korrelation mellan studenternas ålder och SE, vilken visade på att i takt med 

att åldern på studenterna ökade, så minskade deras SE. 

 

Abstract 

The aim of the present study was to examine how the academic confidence among first year 

and second year master students were affected by the students’ parents educational level. 47 

students on advanced level completed a questionnaire examining self-efficacy (SE), a concept 

that Albert Bandura (1997) defined as the level of confidence individuals have in their ability 

to execute courses of action or attain specific performance results. The questionnaire also 

included questions regarding the students’ parents educational level, the students gender, age 

and campus. The results indicated that the students SE in no significant matter were affected by 

the parents’ educational level. Neither did the students gender or campus significantly affect 

their SE. There was a significant negative correlation between the age of students and SE, which 

showed that as the age of the students increased, their SE decreased. 
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Introduktion 

 

Inledning  

Det rådande läget på arbetsmarknaden visar att det finns en brist på personal med relevant 

akademisk utbildning i många branscher och att arbetsgivare får allt svårare att hitta rätt 

kompetens. Exempelvis är det bland personal inom pedagogisk verksamhet, civilingenjörer, 

läkare och psykologer som efterfrågan är som störst och det är utbildad arbetskraft som 

efterfrågas, vilket tydliggörs av att individer utan fullföljd gymnasieutbildning utgör en allt 

större del av de inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2017).

Trots att allt fler väljer att satsa på en eftergymnasial utbildning hoppar var tredje student av sin 

utbildning i förtid, utan att slutföra sina studier. Störst andel avhoppade studenter har 

ämneslärarprogrammet, där mindre än 50% av studenterna fortsätter att studera efter termin 6. 

Minst antal avhoppade studenter har läkarprogrammet, men även där avbryter knappt var femte 

student sina studier under de tre första åren (Universitetskanslersämbetet, 2017). 

Tidigare forskning har visat att första generationens studenter fullföljer sina studier i 

avsevärt lägre utsträckning än studenter vars familjer har en historia av akademisk utbildning. 

Endast 25% av studenter från familjer som saknar tidigare akademisk utbildning avslutar sina 

studier medan 66% av studenter med föräldrar1 med eftergymnasial utbildning2 genomför hela 

sin studietid (Majer, 2009).  

SE är ett av de psykologiska begrepp som är mest forskat om i samband med förutsägelse 

av akademisk prestation hos studenter (Jamil, Farzad, Masud, & Ahmad, 2016) och tidigare 

studier har visat på starka korrelationer mellan SE och akademiskt utfall. Vuong, Brown-Welty 

och Tracz (2010) skriver om första-generationens studenter (FGS) i jämförelse med icke första-

generationens studenter (IFGS) och redovisar att det var högre risker att hoppa av studierna hos 

FGS än hos IFGS. Författarna Yuan, Weiser och Fischer (2016) nämner också signifikanta 

skillnader mellan de två grupperna gällande akademisk framgång. Resultatet visar ett samband 

mellan SE och studieresultat, vilket även Voung et al. (2010) beskriver i sin studie om SE hos 

FGS respektive IFGS, vilken visade på liknande resultat. SE visade sig även här ha en stor 

betydelse för hur studenter tar sig an och klarar av sina studier. Forskning visar på att föräldrar 

med höga förväntningar på sina barn i allt större utsträckning tenderar att hjälpa barnen att skapa 

                                                 
1 Begreppet förälder definieras i denna studie som a) biologisk, adoptiv, eller fosterförälder; b) en målsman, c) 

en person som agerar i stället för en biologisk eller adoptivförälder (far- och morförälder, styvförälder osv) som 

barnet lever tillsammans med, eller d) surrogatförälder (Alpert, 2017). 
2 En eftergymnasial högskole- eller universitetsutbildning, minst 3 år med kandidatexamen. 
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förståelse för akademiskt material, för att främja barnens intellektuella utveckling. Däremot kan 

föräldrar som själva inte genomgått någon eftergymnasial utbildning sakna kunskap och 

förmåga att erbjuda samma akademiska hjälp och stöd för sina studerande barn, vilket har visat 

sig vara en orsak till lägre akademisk SE bland studenter (Suh & Flores, 2017). Både Majer 

(2009) samt Yuan et al. (2016) har undersökt och funnit signifikanta resultat som visar att 

föräldrar har en stor betydelse för studenters akademiska prestationer. Dock är det inte bara 

föräldrar och SE som påverkar högre utbildning utan också faktorer så som kultur, etnicitet och 

socioekonomiska förutsättningar. Majer (2009) skriver att tidigare studier visar att etnicitet, kön 

samt inkomst relateras till fler avbrutna studier.  

Då relationen mellan föräldrars utbildningsnivå och studenters SE inte i så stor 

utsträckning blivit studerad syftar vårt arbete till att titta närmare på studenter i vår omgivning 

och huruvida det går att se en eventuell koppling mellan deras SE och utbildningsnivån hos en 

eller två föräldrar. 

  

Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 

 

Self-efficacy 

Bandura (1997) menar att definitionen av SE beskrivs som förmågan att ta sig an en uppgift 

och slutföra den samt nå ett på förhand uppsatt mål. Det handlar därmed om en bedömning av 

den egna förmågan, och ska därför inte förväxlas med självkänsla som handlar om 

bedömningen av ens egna självvärde. Bandura menar även att beroende på vilken syn en individ 

har på sin förmåga att klara av olika typer av situationer så utsätter sig individer för vissa 

situationer i olika utsträckning samt att synen påverkar reaktionen på framgång och motgång 

(Bandura, 1997).   

  

Akademisk Self-efficacy 

Bandura (1997) beskriver att SE har en viktig roll inom utbildning på så sätt att barn med en 

hög upplevd SE presterar bättre än de med en lägre upplevd SE. Individer med en hög 

akademisk SE har dessutom mindre benägenhet att drabbas av prestationsångest. Barn med hög 

akademisk SE presterar akademiskt bättre, vilket också lägger grunden inför kommande studier 

och yrkesliv. En hög SE innebär en hög grad av känsla av kontroll över den egna situationen. 

Sammantaget leder detta till att individer med en hög akademisk SE satsar på att förverkliga 

sina akademiska drömmar, just därför att de vet att de har kontrollen och förmågan att klara av 

det. I en studie utförd av Cassidy (2015) visades vikten av akademisk SE för att studenten ska 
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kunna skapa sig en akademisk motståndskraft, vilket är förmågan att kunna överkomma 

svårigheter i studierna som hade kunnat påverka studieprestationen negativt. Studiens resultat 

visade på att studenter med högre akademisk SE även uppvisade högre akademisk 

motståndskraft.  

Barn som i ung ålder har en hög akademisk SE har en högre SE gällande mer avancerade 

yrken exempelvis inom medicin och vetenskap. På liknande sätt som med akademisk SE kan 

barn med hög social SE istället söka sig till yrken av mer vårdande och omhändertagande 

karaktär (Bandura, 1997). En studie av MacPhee, Farro och Canetto (2013) undersökte 

akademisk SE hos studenter som är underrepresenterade inom flertalet huvudämnen såsom 

naturvetenskap och matematik. På dessa utbildningar är bland andra kvinnor och studenter med 

låg socioekonomisk status underrepresenterade. Dessa studenter hade vid början av sina studier 

lägre upplevd akademisk SE medan deras resultat inte var lägre i jämförelse med andra. Efter 

att dessa studenter genomgått ett mentorprogram under sin studietid, avslutade de sina studier 

med högre akademisk SE än innan. Studien visade därmed att stöd till underrepresenterade 

studenter inom liknande studieområden kan vara gynnsamt för att höja akademisk SE.  

I valet av eftergymnasiala studier är det inte alla blivande studenter som har en idé om 

sitt framtida yrke, vilket kan vara ett hinder för deras akademiska prestationer. Kombinationen 

av att studenter varken är säker på sina yrkesmässiga val eller är förberedda för sina kommande 

utbildningar riskerar att leda till att studenterna inte slutför sina studier. Akademisk SE är 

därmed viktigt för att studenterna ska bilda mål om sina framtida yrkesliv (Bandura, 1997), 

samt att det skapar en akademisk motståndskraft som kan vara en bidragande faktor för att 

studenterna ska slutföra sina utbildningar (Cassidy, 2015). 

 

Social Cognitive Theory 

Banduras social-kognitiva teori handlar om att ett beteende kan förvärvas genom att observera 

beteendet hos någon annan, samt vilka konsekvenser som beteendet medför. Men inte bara 

genom att individen själv härmar och sedan lyckas eller misslyckas, utan hen måste göra ett 

avvägande som, beroende på beteendets lönsamhet, avgör huruvida ett beteende är värt att ta 

till sig från första början. Teorin menar att lära ett beteende genom att observera kräver 

uppmärksamhet, att det blir ihågkommet, att det finns en fysisk möjlighet till att återskapa 

beteendet samt att det finns en motivation till att vid något tillfälle uppvisa det. Det är en teori 

som är nära kopplat till SE, då motivationen är avgörande för huruvida ett beteende faktiskt 

etablerar sig (Holt et al., 2015). Sawriti, Creed och Zimmer-Gembeck (2014) skriver om att 

föräldrars karriärförväntningar påverkade vad deras barn strävade efter att arbeta med, både 
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direkt och indirekt genom barnens SE och förväntade resultat. Swariti et al. (2014) studie visade 

att föräldrar påverkar barns karriärsträvan på olika sätt. Dels genom att tydliggöra vilka 

förväntningar som finns och dels genom att bidra till att barn utvecklar resultatförväntningar. 

Det vill säga att föräldrar genom barns SE bidrar med kunskap om vad de ska förvänta sig av 

resultatet.  

 

Socioekonomiska skillnader 

Den socioekonomiska faktorn och familjepåverkan spelar roll för barnets akademiska mål och 

hur hen ser på sitt framtida yrkesliv. Både den socioekonomiska statusen och stödet från 

föräldrar är viktigt för att främja barnets akademiska prestationer. SE kan också se olika ut 

beroende på den kulturella bakgrunden, där det finns en skillnad mellan individualistiska och 

kollektivistiska kulturer (Bandura, 1997) 

I en studie av Grodsky och Riegle-Crumb (2010) utreddes ifall det är möjligt att barn till 

föräldrar med en akademisk utbildning i högre utsträckning ser utbildning som en självklarhet, 

i jämförelse med de barn som har föräldrar som saknar akademisk utbildning. Studien visade 

bland annat på ett positivt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och sannolikheten att 

barnet kommer skaffa sig en akademisk utbildning. Den socioekonomiska aspekten är även en 

bidragande faktor till utvecklandet av SE i barndomen. Dock leder inte en hög socioekonomisk 

status automatiskt till en högre SE hos barnet, utan föräldrarna måste ta vara på dessa 

förutsättningar och använda dem till fördel för barnets utveckling. Bandura understryker att 

föräldrarna har en viktig roll i barnets utveckling av SE, vilken beror av utvecklingen av sociala 

och kognitiva färdigheter. Utvecklingen av de sociala och kognitiva färdigheterna gynnas i sin 

tur av föräldrar som exempelvis är uppmärksamma på barnets kommunikativa beteende 

(Bandura, 1997). En studie av Eilertsen, Lillevik Thorsen, Hasmo Holm, Bøe, Sørensen och 

Lundervold (2016) som undersökte sambandet mellan socioekonomisk status och kognitiv 

förmåga visade på att föräldrars utbildningsnivå var en bidragande faktor till barnets 

utvecklande av de kognitiva färdigheterna. Studien visade även på att den kvinnliga respektive 

manliga föräldrarnas utbildningsnivå påverkade utvecklandet av olika kognitiva förmågor hos 

barnet. 

 

Könsskillnader  

Keshavarz och Mounts (2017) undersökte den manliga förälderns påverkan på flickors och 

pojkars SE i Iran och om denna kunde ha påverkats av bland annat förälderns utbildningsnivå. 

Studien fann att den manliga föräldern som hade en mer auktoritär stil bidrog till högre SE, 
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främst hos sönerna. Resultatet visade även att utbildningsnivån hos den manliga föräldern hade 

en positiv påverkan på intresset för sitt eller sina barns utbildning. Studien utfördes i Iran, vilket 

är en starkt kollektivistisk kultur. Föräldraskap och könsroller är faktorer som skiljer sig mellan 

kulturer och män respektive kvinnors agerande som föräldrar kan därmed skilja sig mellan 

individualistiska och kollektivistiska kulturer (Keshavarz & Mounts, 2017). 

SE kommer enligt Bandura (1997), till viss del hemifrån, exempelvis av föräldrars 

förväntningar på sina barn, vilka skiljer sig mellan könen. Exempelvis anses skolan, trots 

marginella skillnader i akademiska resultat, vara mer utmanande för flickor än för pojkar. 

Flickor har generellt en tendens att nedvärdera sina förmågor medan pojkar gör det motsatta, 

vilket är ett beteende som kommer av föräldrarnas förväntningar.  Lärare tenderar även att 

kritisera flickor och pojkars resultat på skilda sätt. Vid ett icke tillfredsställande studieresultat 

kritiseras flickors intellektuella förmåga i motsats till pojkarna vilka får kritik för deras 

bristande motivation. Inom eftergymnasiala studier uppger män att de inte känner någon 

skillnad i upplevd SE gällande traditionellt manliga respektive kvinnliga yrken, medan kvinnor 

upplever sig ha lägre SE inom de traditionellt manliga yrkena (Bandura, 1997). 

 

Inlärningssvårigheter 

Inlärningssvårigheter såsom ADHD och dyslexi upptäcks ofta tidigt i skolgången, baserat på 

barnens prestationer. Barnen har nödvändigtvis inte lägre IQ än andra barn men presterar sämre 

än andra jämnåriga, vilket är ett tecken på att barnet har en inlärningssvårighet (Belsky, 2016). 

Tidigare studier har även visat på att studenter med inlärningssvårigheter har ett mindre 

fördelaktigt utgångsläge i den akademiska världen. Inlärningssvårigheter kan yttra sig som 

exempelvis inlärd hjälplöshet och ofta har dessa individer en lägre akademisk SE jämfört med 

de studenter som inte har en inlärningssvårighet (Hen & Goroshit, 2014). 

 

Expectancy Theory  

Motivation är en grundläggande faktor för att individer ska kunna ta sig an och slutföra 

uppgifter, vilket är särskilt viktigt gällande akademisk prestation (Alderman, 2008; Ogden, 

2012). En annan teori som behandlar vad som driver akademisk prestation är Victor Vrooms 

Expectancy Theory, vilken menar att motivation kommer från en kombination av hur attraktivt 

det uppnådda resultatet är för individen, samt hur troligt det är att individens handlingar 

kommer att leda till dessa resultat (Locke, Bobko & Motowidlo, 1986). Detta innebär att 

studenters motivation till akademisk ansträngning beror på om de uppfattar att ansträngningen 

faktiskt kommer leda till högre prestation. Förväntansteorin består av tre begrepp som 
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tillsammans ska förklara hur individer motiveras. Delarna benämns som Expectancy, som 

beskrivs som hur stark individens förväntan är att handlingen kommer ge önskat resultat. 

Instrumentality som beskriver vad sannolikheten är att handlingen kommer generera önskat 

resultat och Valence, vilket beskrivs som graden av attraktion individen känner för det aktuella 

området och det potentiellt uppnådda resultatet (Geiger & Cooper, 1995). 

I vår studie skulle således Valensen motsvaras av graden av motivation till akademisk 

prestation vilken i sin tur är en produkt av hur stark förväntan studenten har på att en ambitiös 

akademisk insats leder till ökad akademisk prestation, samt hur attraktiv akademisk framgång 

är för studenten. Valens, det vill säga attraktionen studenten känner för att förbättra sin 

prestationsförmåga, har visat sig vara den enskilt starkaste prediktorn för studenters verkliga 

prestationsförmåga (Geiger & Cooper, 1995). Andra studier har också visat att studenter är mer 

benägna att fatta beslut baserade på upplevd attraktion till ett gynnsamt resultat, än den 

förväntade sannolikheten att faktiskt uppnå resultatet. De aktiviteter som ger det mest 

gynnsamma resultatet är också de som skapar en tillfredsställelse genom självuppfyllande 

snarare än påtagliga belöningar (Bandura, 1997). Det finns alltså likheter mellan Banduras SE 

teori och Vrooms förväntansteori i att de båda grundar sig i individens tro på att kunna prestera 

ett beteende och att konsekvenserna av beteendet i sig resulterar i önskade eller oönskade 

resultat (Locke et al., 1986; Plante, Théorêt, & O’Keefe, 2012). Albert Bandura presenterade 

2001 en studie som visade att studenter inte bedömde alternativ inom områden där de hade låg 

SE som värda att överväga, oaktat hur attraktiva resultaten tedde sig. SE avgjorde alltså inom 

vilka områden studenter kom att hålla sig. Hade individen hög teknisk SE höll hen sig inom de 

tekniska områdena och övervägde inte områden hen inte trodde sig behärska. 

 

Utbildningsnivå 

Synen på utbildning har stora socioekonomiska och kulturella skillnader beroende på var i 

världen den bedrivs. Den främsta skillnaden handlar om när en individ anses vara mogen nog 

att lämna föräldrahemmet för att börja sitt vuxna liv, vilket också ofta är då individer börjar 

studera vid högskola eller universitet. Den västerländska synen på utbildning är och har länge 

varit att vidareutbildning är en förutsättning för ett bra liv i vuxen ålder (Belsky, 2016). Idag är 

dock är synen på högskole-och universitetsutbildning annorlunda än den var för 15 år sedan. 

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) som jämförde antal och fördelning av 

studerande vid Sveriges högskolor och universitet mellan läsåret 2003/2004 och 2012/2013 

fanns det en skillnad. Den största skillnaden var att nya studenter blivit allt yngre, 60 procent 

av de nya studenterna var under 22 år, samt att det skett en minskning totalt sett till antal nya 
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studenter (SCB, 2014). En annan rapport som kartlade nya studenter och deras föräldrars 

utbildningsnivå läsåret 2015/16 fastslog att det fanns ett samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och andelen nya studenter. Det fanns en överrepresentation av studenter vars 

föräldrar hade en högre utbildning, det vill säga minst tre år på högskola eller universitet. 

Sambandet mellan nya studenter och föräldrars utbildningsnivå gällde båda könen, dock var 

kvinnliga nya studenter överrepresenterade då män och kvinnor hade samma utbildningsnivå 

(SCB, 2016a). I Sverige är det idag fler som är högutbildade än som är lågutbildade och 

anledningen kan vara den ekonomiska krisen under 1990-talet samt utbildningssystemets 

utveckling som gjorde det lättare att börja studera (SCB, 2016b). En stor skillnad finns även i 

könsfördelningen då kvinnor i allt större utsträckning har blivit aktiva på arbetsmarknaden och 

även skaffar sig en högre utbildning vid högskola eller universitet. Denna skillnad kan till stor 

del handla om förändringar i samhället och i familjerollerna som blivit mer jämställda, men 

även ett behov av självuppfyllande hos kvinnan som tidigare inte uppfyllts på samma sätt som 

för den arbetande mannen (Bandura, 1997). 

Ny forskning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar på att föräldrarnas 

utbildningsnivå spelar mindre roll för huruvida studenter väljer att fullfölja sina studier än vad 

som tidigare varit känt (Universitetskanslersämbetet, 2017; Grodsky & Riegle-Crumb, 2010). 

Statistiken visade att frekvensen av avhoppade studenter var jämförbar, oavsett om föräldrarna 

var låg-, mellan-, eller högutbildade. UKÄs statistik visade dock en tydlig koppling mellan 

studenters utbildningsval och föräldrarnas utbildningsnivå vilket bland annat var tydligt på 

läkarutbildningen där 14 procent av de studerande hade en förälder med forskarutbildning och 

54 procent hade minst en förälder med eftergymnasial utbildning på tre år eller mer 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). 

 

Syfte och Frågeställning 

I den aktuella studien var avsikten att undersöka huruvida magister- och masterstudenter 

påverkas i deras akademiska SE beroende på om studenternas föräldrar har en högre eller lägre 

utbildningsnivå. Syftet var att kunna redogöra för om studenter med högutbildade föräldrar har 

en högre tilltro till sin akademiska förmåga än studenter med föräldrar som saknar högre 

utbildning. Frågeställningen som låg till grund för det här arbetet var om föräldrars 

utbildningsnivå påverkar graden av SE bland universitetsstudenter på avancerad nivå. Hypotes 

ett (H1) respektive hypotes två (H2) formulerades som: 
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• H1: studenter med föräldrar som har högre utbildning, det vill säga tre års 

eftergymnasial akademisk utbildning med kandidatexamen, har en högre akademisk 

self-efficacy än studenter med föräldrar som saknar högre utbildning.  

• H2: studenter med föräldrar som saknar högre utbildning har en högre akademisk self-

efficacy än studenter med föräldrar som har högre utbildning.  

 

Metod 

 

Deltagare  

Deltagarna i studien var studenter vid Linnéuniversitetet (LNU), Mittuniversitetet (MU) samt 

Luleå tekniska universitet (LTU). Endast svensktalande studenter som studerade vid ett 

magister- eller masterprogram inkluderades i undersökningen. Beslutet kring en lägsta 

utbildningsnivå hos studenterna togs för att det var nödvändigt att samtliga deltagare hade 

avklarade studier på samma lägsta nivå. I detta fall är det en kandidatexamen som krävs för att 

kunna läsa vidare på ett magister- eller masterprogram. Studenterna som blev kontaktade och 

som därmed hade möjlighet att kunna besvara enkäten kom från ett antal olika program. Denna 

form av urval är ett så kallat bekvämlighetsurval eftersom vi uppsöker deltagare där vi hittar 

dem, som i detta fall var studenter på tre olika universitet på valda program (Wilson & 

MacLean, 2011).  

Totalt kontaktades 25 kontaktpersoner på LNU varav 15 kunde hjälpa oss med att sprida 

länken till webbaserade enkät till sina studenter. Av dessa skickade två personer 

kontaktuppgifter till 26 studenter som vi kontaktade. De resterande 13 lade ut informationen i 

respektive studentforum. På MU kontaktades 16 kontaktpersoner varav två personer svarade att 

de skulle dela informationen och länken. 21 kontaktpersoner kontaktades vid LTU varav tre 

svarade att de kunde föra informationen vidare till sina studenter. Därmed var det 20 

kontaktpersoner av 62 (ca 32 procent) som svarade på vår förfrågan och som gav ett positivt 

besked. Resterande personer kunde inte hjälpa till på grund av olika anledningar eller gav inte 

något svar på förfrågan. Den mest förekommande anledningen till att de tillfrågade inte kunde 

hjälpa till var att de endast hade kontakt med engelsktalande studenter. En annan anledning var 

att kontaktpersonen i vissa fall inte hade några pågående kurser för tillfället. I något enstaka fall 

gavs även ett negativt besked på grund av tidsbrist hos kontaktpersonen. Påminnelser via mail 

skickades även ut till de som efter en tid fortfarande inte hade svarat. Den valda metoden av 

distribuering av enkäten skapade begränsningar i att uppskatta det externa bortfallet, med tanke 

på det okända antalet möjliga deltagare i förhållande till de faktiska deltagarna.   
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Det totala antalet deltagare blev 47, varav 12 föll bort och efter det interna bortfallet återstod 

därför 35 deltagare. Dels berodde det interna bortfallet på att vissa deltagare hade gett svar som 

var svåra att tolka på grund av en missuppfattning av en eller flera items, och dels berodde det 

på att vissa helt hade missat eller hoppat över att svara på en eller flera frågor och därför inte 

kunde inkluderas. 

Merparten av deltagarna var studenter vid LNU (n = 23). Färre var det från LTU (n = 10) 

och lägsta antalet studenter studerade vid MU (n = 2). Antalet kvinnor (n=20) var något fler än 

antalet män (n = 15). Åldersspannet hos deltagarna sträckte sig mellan 21-43 år.   

 

Instrument  

Instrumentet General Self-efficacy Scale (GSE10) som användes för att mäta graden av SE, är 

välkänt och beprövat i tidigare forskning och får därför anses vara ett valitt och reliabelt 

instrument (Löve, Moore, & Hensing, 2011). Begreppet SE är även det ett väl erkänt och 

välkänt begrepp och kan därmed antas ha hög begreppsvaliditet (Wilson & MacLean, 2011). 

Instrumentet finns både på engelska och översatt till svenska. Eftersom strävan var att få så 

likvärdiga förutsättningar för alla deltagande valdes att endast dela ut enkäten på ett språk, och 

då endast till svensktalande studenter. År 1999 översattes instrumentet till svenska och det är 

den versionen som användes i undersökningen (Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem, 

1999). 

Instrumentet har en fyrgradig likertskala där respondenten får svara på en skala från “tar 

helt avstånd” till “instämmer helt” på tio items. Svaren från GSE10 (GSE10-Score) är det 

ackumulerade värdet från likertskalan för respektive item och är i sig på ordinalnivå. Det är 

vanligt att när data från likertskalor ska hanteras, behandlas dessa som data på en högre skalnivå 

för att möjliggöra mer avancerade statistiska beräkningar (Lindeberg, 2012). Detta beslutades 

att göras även i denna studie. Det fanns i det valda instrumentet ingen uppgift gällande statistisk 

power och därmed ingen rekommenderad urvalsstorlek (Schwarzer, 2014). Därför valdes 30 

deltagare vilket ansågs vara ett rimligt antal för den aktuella studien. 

Då den aktuella studien utredde SE hos studenter i förhållande till studenternas föräldrars 

utbildningsnivå, samt studenternas ålder, kön och studieort, adderades åtta demografiska frågor 

till instrumentet samt en fråga om eventuella studiesvårigheter beroende på diagnostiserad 

funktionsnedsättning med syfte att kontrollera för andra samband mellan variablerna, se bilaga 

1 och bilaga 2. Bilaga 1 riktade sig endast till studenter vid LNU och Bilaga 2 till MU- och 

LTU-studenter. Frågorna rörde attityder och förhållningssätt till akademisk prestation och 

bidrog till en bredare bild och eventuella ytterligare förklaringar till de resultat som studien 
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genererade. Eftersom utbildningsformer förändras över tid och eventuellt inte är likvärdiga idag 

som för 20 år sedan, ansågs det tänkbart att den av deltagarna angivna utbildningsnivån skulle 

kunna behöva tolkas i efterhand. Genom de demografiska frågorna gick det även att kontrollera 

att den angivna utbildningsnivån låg inom ramen för den använda definition av eftergymnasial 

högskoleutbildning.  

 

Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes med 11 deltagare för att kontrollera att frågorna i instrumentet, samt 

de egenkonstruerade frågorna uppfattades som det var tänkt. Eftersom deltagarna i pilotstudien 

var studenter på kandidatnivå hoppade dessa över fråga 14 och 15, då dessa items var kopplade 

till studier på avancerad nivå. Efter pilotstudien gjordes mindre justeringar i två items för att 

förtydliga dessa.  

 

Procedur 

Enkäten som användes i studien var webbaserad och distribuerades via en länk som deltagarna 

fick tillgång till efter att först ha fått information om studien och villkoren för deltagandet. 

Tillvägagångssättet valdes då det är enkelt för deltagarna att besvara en webbaserad enkät samt 

att det är tidseffektivt även för oss som författare. Det möjliggjorde även kontakt med flertalet 

studenter, då hänsyn inte behövdes tas till om de studerade på campus eller på distans (Wilson 

& MacLean, 2011). Efter erfarenheter från tidigare uppsatsarbete så valdes denna distribuering 

av enkäten då det givits som rekommendation från de kontaktpersoner som vi tidigare haft 

kontakt med.  

Kontakten med deltagarnas togs via mail till de kurs- eller programansvariga som angetts 

för respektive program. Kurs- eller programansvariga meddelade ifall de hade möjlighet att 

hjälpa till att sprida informationen och länken till den webbaserade enkäten till sina studenter. 

Detta skedde i de flesta fall genom att kurs- eller programansvarig la ut informationen och 

länken i respektive universitets studentforum. I vissa fall gav kurs- eller programansvarig ut 

kontaktuppgifter såsom namn och mailadresser till de berörda studenterna så att vi istället kunde 

ta kontakt direkt med dem. 

Studenterna som kontaktades studerade vid tre olika universitet som valdes med tanke på 

deras geografiska placering. Det ursprungliga syftet var att alla deltagare skulle vara studenter 

vid LNU, men då det upptäcktes att svarsfrekvensen inte var tillräckligt tillfredställande togs 

ett beslut att kontakta två universitet utöver LNU, vilka blev MU och LTU. Dessa valdes då de 

skulle komplettera LNU som i den aktuella studien representerar de södra och sydöstra delarna 
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av landet. MU bedriver sina utbildningar i Sundsvall och Östersund (Mittuniversitetet, 2017). 

LTU har utbildningar i de fem städerna Luleå, Piteå, Kiruna, Filipstad och Skellefteå (Luleå 

tekniska universitet, 2012). Avsikten var att dessa universitet skulle bidra till en bra geografisk 

spridning och på så sätt bidra till resultatet på ett tillfredställande sätt.  

 

Etiska aspekter 

Det instrument som användes berör ett område som vi har goda kunskaper i och har förmåga 

att hantera. Enkäten höll hög kvalitet och genom att använda oss av ett erkänt och beprövat 

instrument vars data låg inom ramarna för vår förmåga, minimerades risken att rapportera 

resultatet felaktigt. I och med dessa vidtaganden riskerades inte att information som samlats in, 

på grund av bristande kunskap presenteras felaktigt och därigenom försätta deltagarna i en 

obekväm situation (Wilson & MacLean, 2011). 

Enkätens items gällande begreppet SE skulle möjligtvis kunna ha uppmanat till att svara 

under påverkan av social önskvärdhet. SE är ett begrepp som beskriver en förmåga som är 

fördelaktig om den bemästras. Detta skulle kunna inbjuda till att försköna sina svar för att 

motsvara samhällets normer och krav eller gentemot den egna självbilden. Dock var enkäten 

anonym vilket minskar risken för detta fenomen (Holt et al., 2015). Enkätens items kan ha 

uppfattats som känsliga då de behandlade ämnen som kunde upplevts som privata. Då en 

webbenkät utformades som var tillgänglig via en länk kunde detta gjort det mindre känsligt då 

möjligheten fanns att besvara enkäten i valfri miljö. Vi ansåg inte att det fanns ett behov för oss 

att kunna kontakta deltagarna i efterhand och därför behövdes inte uppgifter som kunde kopplas 

till enskilda individer (Wilson & MacLean, 2011). Deltagarna fick dock våra kontaktuppgifter 

i det följebrev som var knutet till enkäten, för att kunna kontakta oss ifall det uppstått några 

frågor eller om de ville ta del av resultatet.  

Vidare informerades samtliga deltagare i följebrevet om studiens syfte och under vilka 

omständigheter den insamlade informationen skulle komma att behandlas. Deltagandet var helt 

frivilligt och deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan när de så ville. Genom studiens 

utformning och det ämne den behandlade ansågs nyttan med studien överväga riskerna med 

densamma, som vidare bedömdes som förhållandevis små.  
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Statistisk analys 

Då avsikten med studien var att undersöka skillnader mellan studenters grad av SE och 

föräldrars utbildningsnivå ansågs det lämpligast att använda deskriptiv statistik 

och inferensstatistik i form av korrelationsberäkningar vid analys av resultatet. Ett oberoende 

t-test gjordes för att testa studiens hypoteser samt undersöka eventuella könsskillnader och 

geografiska skillnader. En mellangrupps-ANOVA gjordes för att jämföra de olika lärosätena 

som medverkade i studien och en korrelationsberäkning gjordes för att ta reda på samband 

mellan SE och ålder. All data var acceptabelt normalfördelad, alla analyser var tvåsidiga och vi 

använde ett alfavärde på .05. 

 

Resultat 

I tabell 1 redovisas deskriptiv statistik för de olika undersökningsgrupperna i studien, studenter 

med föräldrar vars utbildning omfattar minst tre års högskole- eller universitetsstudier 

respektive studenter med föräldrar som saknar högre utbildning. 

 

Tabell 1. 

GSE10-Score studenter med och utan föräldrar

 med högre utbildning

Katergori N Mean SD

Högre utbildning 15 29,60 5,462

Inte högre utbildning 20 30,50 4,796  

 

Tabellen visar att medelvärdet av GSE10-Score bland studenter vars föräldrar saknar högre 

utbildning var något högre än bland studenter med högutbildade föräldrar. Standardavvikelsen 

var något mindre i gruppen, vilket visar att spridningen var mindre mellan deltagarna. Ett 

oberoende t-test med GSE10-Score som beroende variabel utfördes, vilket visade på en icke 

signifikant skillnad mellan studenter med föräldrar med högre utbildning och studenter med 

föräldrar som saknar högre utbildning t(33) = .518, p = .608. Cohens’s d = .0175 visade på att 

medelvärdena var .0175 standardavvikelse (SD) ifrån varandra, vilket är en liten effekt (Wilson 

& MacLean, 2011). Studiens hypoteser beskrev en skillnad i hur studenter skattade sin 

akademiska SE beroende på föräldrarnas utbildningsnivå, vilket beräkningarna ovan visar inte 

stämde. Således kunde både hypotes ett och hypotes två förkastas och nollhypotesen antas. 
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Ett oberoende t-test genomfördes även för att undersöka huruvida det fanns en skillnad i 

skattning av SE mellan kön. Resultaten redovisas i tabell 2. Inte heller här fanns det skillnader 

som var statistiskt signifikanta t(33) = .086, p = .932. Cohens’s d = .003 visade att medelvärdena 

var 0,003 SD ifrån varandra.  

 

Tabell 2. 

GSE10-Score mellan kön.

Kön N Mean SD

Kvinna 20 30,05 4,968

Man 15 30,20 5,294  

 

En jämförelse mellan studieorterna, redovisade i tabell 3, visade att det fanns en viss skillnad i 

medelvärde i GSE10-Score beroende på studieort. Studenter vid MU skattade sin SE lägre än 

studenter vid LTU, men högre än LNU. Studenter vid LNU skattade sin SE lägst och studenter 

vid LTU skattade sin SE högre än studenter vid LNU och MU.  

 

Tabell 3.         

GSE10-Score per utbildningsort   

          

Studieort   N Mean SD 

LNU   23 29,61 4,639 

LTU   10 31,20 6,303 

MU   2 30,50 3,536 

 

Levene’s test gav ett icke signifikant resultat (0,176). Det gick således att anta att det rådde 

homogenitet i variansen i de tre undersökningsgrupperna. Skillnaderna mellan grupperna visade 

sig dock inte vara statistiskt signifikanta, vilket gjordes tydligt genom en between subjects 

ANOVA som visade att F(2) = 0,341, p = 0,714, ŋ2
p  = 0,021, som redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4.          

Anova GSE10-Score per utbildningsort   

          

Partial 

eta 

    df F Sig. Squared 

Studieort   2 0,341 0,714 0,021 
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En korrelationsundersökning mellan ålder och GSE10-Score visade däremot att det fanns en 

statistiskt signifikant negativ korrelation mellan deltagarnas ålder och GSE10-Score r = 0.414, 

n = 35, p = 0,013 som går att utläsa av diagram 1. Det här beskriver att ökad ålder hade en 

negativ påverkan på hur studenterna skattade sin SE. R2 = 0,171. 

 

   Diagram 1.  

   Förhållandet mellan skattad SE och ålder bland respondenterna. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Som resultatet visade gick det inte att se några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna med studenter vars föräldrar hade en hög respektive låg utbildningsnivå i grad av 

SE, vilket innebar att det inte gick att finna stöd för studiens H1 eller H2. Det fanns heller inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan kön och GSE10-Score eller mellan hur studenter vid 

de olika lärosätena svarade. En korrelationsberäkning mellan deltagarnas ålder och GSE10-

Score visade att det fanns en negativ korrelation där yngre studenter skattade sin SE högre än 

äldre studenter, det vill säga att graden av SE sjönk med en ökande ålder.  

Det finns mycket forskning på området föräldrapåverkan i förhållande till barns 

utveckling. Det icke signifikanta resultatet gällande skillnaden mellan föräldrars 

utbildningsnivå och studenters grad av SE var delvis i linje med tidigare forskning på samma 

variabler då studier från UKÄ (2017) visade att utbildningsnivån hos föräldrar har 
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mindre påverkan än vad som tidigare antagits när det kommer till studenters akademiska utfall. 

Det icke signifikanta resultatet från den aktuella studien kan förklaras med att det ligger andra 

faktorer bakom huruvida studenter klarar av sina studier än vilken akademisk bakgrund 

föräldrarna har. Bandura (1997) menade att den socioekonomiska familjesituationen har 

betydelse för barns SE men att föräldrar med en lägre socioekonomisk livssituation inte 

nödvändigtvis kommer att innebära en lägre SE hos barn, vilket även stöds av senare forskning 

från UKÄ. Däremot var det möjligt att se en föräldrapåverkan gällande ungdomars akademiska 

prestation men då i valet av utbildning (Universitetskanslersämbetet, 2017). Enligt Sawriti et 

al. (2014) bidrar föräldrar med verktyg för barn att veta vad som bör förväntas i form utav 

resultat, men som Geiger och Cooper (1995) beskrev är det sedan känslan av tillfredsställelse 

mer än en konkret belöning som blir avgörande för huruvida en handling anses vara motiverad. 

Grodsky och Riegle-Crumb (2010) presenterade också resultat som visade ett positivt samband 

mellan föräldrars utbildningsnivå och att barn väljer att utbilda sig, men huruvida 

utbildningsnivåns påverkan på SE hos barn är den avgörande faktorn för valet att anskaffa en 

akademisk utbildning är inte känt. 

Bandura (1997) menade att föräldrar med en högre socioekonomisk status har bättre 

förutsättningar att bidra till barns utveckling både gällande sociala och kognitiva färdigheter, 

vilket även Eilertsen et al. (2016) påvisade då deras studie redovisade för utbildningsnivån hos 

föräldrar som en bidragande faktor rörande utvecklandet av de kognitiva färdigheterna hos barn. 

Dock är det inte möjligt att göra antagandet att motsatsen skulle vara att föräldrar med lägre 

utbildningsnivå skulle innebära en försämring av kognitiva färdigheter. Att fördelar ges de 

föräldrar med högre utbildning innebär inte att föräldrar med lägre utbildningsnivå inte kan 

åstadkomma detsamma som föräldrar med högre utbildningsnivå. 

Utbildningsnivån hos föräldrar kan vara en fördel då barn hämtar information och 

inspiration från hemmet genom att observera beteenden samt lär sig vad som kan förväntas av 

utfallet av dessa beteenden (Holt, 2015). Den effekt föräldrars utbildningsnivå har på sina barn 

blev tydlig inte bara genom studien av Grodsky och Riegle-Crumb (2010) utan även i den 

rapport från UKÄ (2017) som visade på en stark koppling mellan föräldrars utbildningsnivå 

och de studieval universitets- och högskolestudenter gjort. Även Sawriti et al. (2014) redogör 

för en föräldrapåverkan på studenters val av utbildning vilket innebär att den aktuella studiens 

icke signifikanta resultat kan indikera på att föräldrapåverkan istället ligger i valet av utbildning 

och inte på graden av SE hos studenter när studier väl påbörjats. Studien från Geiger och Cooper 

(1995) stärker det antagandet då de menade att studenter motiveras av huruvida de uppfattar att 

det akademiska satsningarna ger ett önskat resultat och det mest avgörande för studenters 
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akademiska framgång är den individuella uppfattningen om hur attraktivt ett eventuellt resultat 

är. Bandura (2001) redovisade i en studie att studenter inte övervägde alternativ där de 

uppfattade sin SE som låg, utan valde i sina studier endast att var verksamma inom områden 

där de bedömde sin SE som hög. Den aktuella studiens icke signifikanta resultat kan indikera 

på att när ungdomar valt att börja studera väljer de område där de bedömer förutsättningarna 

för att lyckas som goda. Att det här skulle vara skillnader i SE hos studenter är icke troligt då 

eventuella skillnader i föräldrapåverkan skulle i sådant fall finnas i valet att börja studera. 

Bandura (1997) menade även att det går att anta kulturella skillnader i föräldrapåverkan 

då det finns en divergens mellan kollektivistiska och individualistiska samhällen. Beroende på 

vilken roll föräldrarna har och vilket inflytande de tilldelats ser påverkan olika ut. Resultatet 

från UKÄ (2017) grundades på information från Sverige, ett land som kan antagas vara 

individualistiskt, vilket kan vara en förklaring till det icke signifikanta resultat som den aktuella 

studien presenterade. Då tolkningen av SE, beroende på kultur, varierar med uppfattningen av 

vilken roll som den enskilda individen har i ett samhälle (Bandura, 1997) kan Sverige som 

individualistiskt land fostra till oberoende och självständighet. Vilket skulle kunna minska 

inflytandet från omgivningen på det egna beslutet. Keshavarz och Mounts (2017) diskuterade 

även hur föräldraskapets roll och vilken status kvinnor respektive män har i ett samhälle skiljer 

sig mellan kollektivistiska och individualistiska kulturer i en studie gjord i en kollektivistisk 

kultur. Den manliga föräldern hade i denna studie en stark påverkan, både på SE och det 

akademiska intresset hos barn. Då mannen i den kultur där studien genomfördes har en starkare 

position än kvinnan kan könsskillnaden och mäns påverkan antagas vara av kulturell natur och 

spegla samhällets struktur. Keshavaraz och Mounts studie kan även stärka den aktuella studiens 

resultat, som då istället kan återge en individualistisk kultur med det icke signifikanta resultat 

som presenterades. 

Det icke signifikanta resultatet gällande skillnader mellan könen i SE kan vara ett resultat 

som speglar vår samtid och vår kultur, där flickor och kvinnor får en allt mer jämlik roll i 

samhället och numera har samma status som mannen när det kommer till att utbilda sig och stå 

som familjens försörjare (Bandura, 1997). En utveckling som skapar lika möjligheter påverkar 

även uppfattningen om vad de olika könen klarar av och därmed SE hos barn redan i ung ålder. 

Resultatet från Keshavaraz och Mounts (2017) visade att män har en större påverkan på SE hos 

söner än döttrar i Iran, vilket kan ge stöd för att den aktuella studiens marginella könsskillnad 

kan tillskrivas en kulturell förklaring. Det var en jämn könsfördelning och 

medelvärdesskillnaderna i SE var minimala, mäns SE var något högre än kvinnors SE. Enligt 

Bandura (1997) visar tidigare forskning på att män skattar sig högre än kvinnor på SE. Det gick 
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att utläsa tendenser till liknande resultat men då grupperna i den aktuella studien inte var lika 

stora, hade skillnaderna möjligtvis varit större om grupperna var mer jämt fördelade. Då det var 

fler kvinnor än män med i studien kunde ett högre deltagande från männens sida ha inneburit 

ett annat medelvärde för denna grupp. 

För att kunna kontrollera påverkan av eventuella studiesvårigheter orsakade av 

diagnostiserad funktionsnedsättning innehöll den delen av enkäten som gällde respondenternas 

bakgrund även en fråga om detta. Av de 47 respondenterna var det tre som angav att de led av 

denna typ av studiesvårigheter. Efter analys av svaren tvingades vi dock sortera bort två av 

dessa tre, eftersom dessa inte var fullständigt ifyllda. Eftersom funktionsnedsättning bara 

rapporterats av en av de 35 respondenterna som lämnat fullständiga ansågs det vara ett för litet 

underlag för att göra några kontroller av funktionsnedsättningens påverkan på det totala 

resultatet. 

Det gick att se en skillnad i grad av SE hos de tre olika universiteten, men inte så pass att 

det blev ett signifikant resultat. Medelvärdena i GSE10 för studenterna på samtliga skolor ligger 

mellan 29-31 vilket stämmer överens med medelvärde som även i tidigare studier varit ca 29 

(Schwarzer & Jerusalem, 1995). Universiteten som deltog i studien har olika inriktningar när 

det gäller utbildning och studenternas SE kan variera i olika grad, beroende på vilken utbildning 

som de läser. 

Den negativa korrelationen mellan ålder och SE var ett oväntat fynd. Huruvida det är den 

ökande åldern som får studenternas akademiska SE att förändras, eller om det är andra 

omständigheter som ligger till grund för sambandet går det inte att dra några slutsatser kring, 

utifrån de beräkningar den här studien omfattas av. 

 

Metodologisk diskussion 

Genom distribution av enkäten till Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och 

Linnéuniversitetet, via programsamordnare och föreläsare fick vi in 47 svar. Av dessa var det 

12 deltagare som inte svarat på samtliga frågor i enkäten, vilket gjorde att deras sammanlagda 

resultat på enkäten inte var fullständigt. Dessa deltagare plockades bort från undersökningen 

och skapade därmed ett internt bortfall. Enkäten var utformad på så sätt att respondenten fick 

se alla tio items i instrumentet på första sidan och bakgrundsfrågorna på andra sidan. En 

anledning till att vissa respondenter helt missade att svara alternativt bortsåg från vissa frågor, 

kan ha varit just enkätens utformning. Alternativt hade den kunnat vara utformad så att 

respondenten själv skulle få klicka sig vidare till varje fråga och på så sätt minimera riskera att 

missa en item. En annan aspekt som var omöjlig att kartlägga var om enkätens items uppfattats 
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som för privata eller personliga och att individer av denna anledningen medvetet avstått från att 

svara på vissa items.  

För att kunna mäta och jämföra akademisk prestation innehöll enkäten en fråga där 

deltagarna skulle redogöra för, i relation till kursplanen, antal avklarade högskolepoäng. Hade 

deltagaren studerat 30 poäng på avancerad nivå och klarat av 15 av dessa, skulle svaret således 

vara 15 av 30. Den här frågan misstolkades av större delen av deltagarna, vilket gjorde att svaren 

blev så pass spridda att vi inte kunde göra några reliabla tolkningar. I och med detta kunde vi 

heller inte dra några slutsatser kring studenternas akademiska prestation. Detta var en negativ 

aspekt gällande reliabiliteten. Ett problem med den item som togs bort var även att den inte 

testats i pilotstudien som gjordes med samtliga items förutom två. Pilotstudien hade endast 

respondenter som studerar på grundläggande nivå, vilka därför hoppade över de två frågor som 

berörde studenter på avancerad nivå. Vidare skulle deltagarna i pilotstudien ha varit studenter 

på avancerad nivå för att dessa frågor skulle kunnat testas innan de besvarades av 

respondenterna i den riktiga studien.  

Det hade kunnat vara mer fördelaktigt ifall distribueringen av enkäten hade skett på annat 

sätt, förslagsvis genom fysisk utdelning av enkäterna till respondenterna. Att distribuera 

enkäterna till deltagarna personligen hade möjligtvis gett oss större kontroll över 

datainsamlingen, både genom att det skapat större medvetenhet kring det externa bortfallet och 

dessutom påverkat deltagarantalet positivt i och med att det interna bortfallet hade blivit lägre 

eftersom eventuella frågor från deltagarna kunnat besvarats i den mån de uppkom. Något som 

dock pekar på de positiva aspekterna genom en webbaserad distribuering är att samtliga 

deltagare fick en mycket standardiserad administrationsprocess, då samma instruktioner gavs 

till kontaktpersonerna som sedan förde informationen vidare till studenterna. Detta är en faktor 

som höjde reliabiliteten i enkätens utformning (Wilson & MacLean, 2011). Den item i enkäten 

som frågade efter deltagarnas föräldrars utbildningsnivå innebar att vi var tvungna att göra en 

tolkning av de svar som kom in. Svaren tolkades och bedömdes mot den definition av 

utbildningsnivå som bestämdes innan datainsamlingen påbörjades. Detta är en aspekt som har 

betydelse för resultatet och skulle möjligen kunna påverka validiteten och reliabiliteten i studien 

(Wilson & MacLean, 2011). Dock får tolkningen anses som nödvändig och att den utfördes på 

ett lämpligt sätt.  

Ytterligare en utmaning i denna studie var att det externa bortfallet blev stort. Den 

webbaserade enkäten är sedan tidigare känd för att skapa ett stort externt bortfall (Wilson & 

MacLean, 2011). Eftersom enkäten var webbaserad fanns inte kontroll över hur många av de 

som fått möjlighet att svara som faktiskt genomförde enkäten. Det fanns inte heller kontroll 
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över exakt hur många som fått möjlighet att delta. Kontakt togs med programansvariga eller 

andra kontaktpersoner som i sin tur informerade de studenter de hade kontakt med om studien, 

vilket gör att det inte fanns ett exakt antal på alla studenter som de programansvariga tagit 

kontakt med. Av de magister- och masterstudenter som vi ämnade att nå var det även en stor 

andel som inte var svensktalande, vilket minskade antalet potentiella respondenter drastiskt. 

För att maximera antalet möjliga respondenter skulle enkäten förslagsvis hellre vara på engelska 

än på svenska. Det faktum att instrumentet faktiskt är på svenska ger dock bättre förutsättningar 

för författarna att tolka och analysera svaren från enkäten. En annan potentiell felkälla och ett 

möjligt hot mot den interna validiteten hade kunnat vara instrumentets översättning. Dock har 

det översatta instrumentet visats ha en bra validitet sedan tidigare (Löve et al., 2011). 

Det ursprungliga önskade antalet deltagare var 100st. Detta visade sig inte möjligt att 

uppfylla och reviderades till 30st. Det slutgiltiga urvalet på 35 deltagare var litet, men ändå 

tillfredsställande efter det interna och externa bortfallet. Det något knappa urvalet var en 

begränsning som minskade den externa validiteten och därmed möjligheten att kunna 

generalisera resultatet i en större utsträckning till tänkt population. Det faktum att urvalet bestod 

av studenter har även det en påverkan på den externa validiteten, generaliserbarheten är 

eventuellt begränsad till just studenter (Wilson & MacLean, 2011). Då studien avsåg att mäta 

just akademisk SE ses dock inte detta som ett problem i sammanhanget. Det skulle även kunna 

vara så att de som faktiskt svarade är en viss typ av människor och därför en mer homogen 

grupp än den tänkta populationen, vilket skulle kunna skapa selection bias (Wilson & MacLean, 

2011). Detta är något som är svårt att kontrollera, särskilt då det externa bortfallet är stort.  

Trots storleken är det ett tillräckligt stort urval för att kunna dra slutsatser, i synnerhet då 

studiens resultat pekar åt samma håll som flera av tidigare studier som gjorts på området 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Urvalet var även relativt representativt då det kommer till 

könsfördelningen samt åldersfördelningen vilka är positiva aspekter för dess representativitet. 

Även den geografiska spridningen bland undersökningens deltagare är bra då det har en positiv 

effekt på resultatens generaliserbarhet.   

 

Framtida forskning 

Resultatet låg i linje med resultat från tidigare studier som studerat ifall studenters benägenhet 

att fullfölja sina studier har någon koppling till studenters föräldrars utbildningsbakgrund 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Som förslag till framtida forskning finns ett antal 

alternativa sätt att undersöka samma forskningsfråga som i denna studie. Ett sätt att göra detta 

på hade kunnat vara genom en jämförande studie mellan två grupper, exempelvis mellan 
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studenter på kandidat- respektive magister och masterprogram. Detta då studenter på avancerad 

nivå möjligtvis är mer hängivna sina studier än studenter på kandidatnivå, vilket skulle kunna 

innebära att föräldrar och social bakgrund har mindre påverkan på dessa studenter. Detta skulle 

möjliggöra en jämförelse mellan studenter på olika utbildningsnivåer vilket i sin tur eventuellt 

skulle kunna täcka in forskningsfrågan på ett ännu bättre sätt. Dessutom skulle det kunna vara 

av intresse att i framtida forskning undersöka manlig respektive kvinnlig föräldrapåverkan på 

SE hos barn, då det visade sig finnas skillnader mellan dessa (Bandura, 1997; Keshavarz & 

Mounts, 2017).  

Det item som togs bort helt från undersökningen innehöll uppenbara brister då denna 

fråga inte besvarades enligt vår definition. Eftersom frågan togs bort så fanns ingen möjlighet 

att jämföra GSE10-Score mot studieprestation, vilket från början var tanken. Ett alternativ hade 

kunnat vara att utforma en sådan fråga på ett annat sätt eller omformulera den, samt att testa 

den i en pilotstudie innan den kommer med i den slutgiltiga enkäten.  

Eftersom resultatet från studien visade på att det finns en viss skillnad på skattningen av 

studenters SE mellan de olika universiteten, hade detta kunnat var något att undersöka i framtida 

studier. Bland de valda universiteten var det Luleå Tekniska Universitet som hade en marginellt 

högre upplevd SE. De valda universiteten har även olika utbud av kurser och program och också 

ibland mer inriktade på vissa områden, såsom LTU som är ett tekniskt inriktat universitet. Att 

se ifall det finns någon skillnad mellan flera olika universitet och högskolor samt om det finns 

någon skillnad i olika studieområden och upplevd SE skulle därför kunna vara intressant att 

undersöka närmare. 

 

Konklusion 

För att undersöka i vilken utsträckning föräldrars utbildningsnivå påverkade graden av SE hos 

magister- och masterstudenter genomfördes en webbaserad enkätundersökning hos Luleå 

tekniska universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. Studenternas skattade SE 

jämfördes mot varandra genom t-test, vilket visade att det inte förelåg någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna i det undersökta avseendet. Det genomfördes 

dessutom t-test där det undersöktes huruvida deltagarnas kön hade en påverkan på deras 

GSE10-Score, dock utan att några signifikanta skillnader hittades. En variationsanalys 

undersökte dessutom om GSE10-Score skilde sig mellan de olika lärosätena, men inte heller 

här fanns några statistiskt signifikanta skillnader. Det gick att se ett samband mellan 

studenternas ålder och deras skattade SE, där GSE10-Score sjönk allt eftersom åldern på 

studenterna ökade. 
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