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Självkänsla och upplevd studieprestation  
En könsjämförelse mellan mans- och kvinnodominerade 

högskoleutbildningar 
 

Therése Clifford 

 
 

Studier har visat att kvinnor har lägre självkänsla och lägre förväntan på den 
egna prestationen än männen, trots att fler kvinnor än män studerar på 
högskolan. För att undersöka hur högskolestudenter upplevde självkänslan 
och upplevda studieprestationen beroende på mansdominerad eller 
kvinnodominerad utbildning, genomfördes en enkätundersökning med 86 
studenter varav 40 var män och 46 var kvinnor. Fyra mätinstrument 
användes varav ett var Rosenbergs (1965) Self-esteem scale, de övriga 
mätinstrumenten utformades av författaren och mätte upplevd 
studieprestation. Fyra hypoteser ställdes med könsjämförelse i fokus. 
Resultatet visade att deltagarna upplevde kvinnliga studenters 
studieprestation högre än manliga studenters. Vidare fanns tendens att 
manliga studenter upplevde högre självkänsla än kvinnliga studenter. 
Diskussionens förslag på framtida forskning var varför högskolan är 
kvinnodominerad men arbetslivet mansdominerat. 
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Inledning 
 
Idag förvärvsarbetar svenska kvinnor i nästan lika stor utsträckning som svenska män. Av 
Statistiska Centralbyråns årsbok (2006) framgår att 80 % av alla kvinnor och 86 % av alla 
män mellan 20 och 64 år tillhör arbetskraften i det svenska samhället. Trots detta visade en 
jämförande statistik som gjorts av Roth (2002) mellan olika yrkesgrupper att männens 
medellön var högre i alla olika yrkesgrupper som jämförts, detta gäller även 
kvinnodominerande yrkesgrupper. SCB:s definition på kvinnodominerade och på samma sätt 
mansdominerade yrkesgrupper är minst 60 % av det ena könet. När det gäller 
högskoleutbildningar såg könsfördelningen annorlunda ut. I denna tid är det endast den 
tekniska högskolan som var övervägande mansdominerad, med undantag för kemilinjen och 
lantmäterilinjen (Roth, 2002). Muhonen (1999) har visat att kvinnor som studerat på Tekniska 
högskolan presterade högre betyg än männen. Detta kan bero på att kvinnor sökte till 
Tekniska högskolan på grund av begåvning i naturvetenskapliga ämnen, medan männen sökte 
sig till Tekniska högskolan på grund av intresse av tekniska ämnen, oavsett begåvning eller 
inte. Trots kvinnodominans bland högskolans studenter råder mansdominans i arbetslivet 
genom att ju högre upp i hierarkin på arbetsmarknaden desto färre anställda kvinnor finns det. 
På ledande befattningar i Sverige finns endast ett fåtal kvinnor trots att kvinnor är lika eller 
mer välutbildade jämfört med män. Roth har visat på statistik över Sveriges 500 största 
företag och där endast två % av VD:arna är kvinnor. 

Att undersöka hur studenter uppfattar den egna självkänslan och den individuella samt 
andras studieprestation blir viktigt för att kunna förändra situationen i ett längre perspektiv där 
män och kvinnor är mer jämställda. Vidare är det intressant att studera om studenter upplever 
den egna självkänslan och uppfattningen om den egna studieprestationen positivt eller 
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negativt, beroende på om studenterna har övervägande män eller kvinnor att jämföra sig med i 
den miljö de studerar. 
 
 

Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser 
 
Bergman och Hallberg (2002) har studerat hälsan hos kvinnor som arbetade inom industrin på 
några mansdominerade arbetsplatser där endast 19 % av personalen var kvinnor. Resultatet 
visade tydligt att kvinnorna måste ha en mental styrka och tillföra olika coping strategier för 
att behålla sin psykiska och fysiska hälsa. Detta på grund av den generellt negativa syn på 
kvinnor som fanns på arbetsplatserna i studien. Kvinnorna uppvisade symptom på ohälsa 
genom psykologiska problem, hjärt- och kärl symptom samt oro för ohälsa. En annan studie 
genomförd i studiemiljö av Adams, Garcia, Purdie-Vaughns och Steele (2006) visade genom 
tre olika experiment där sexistiska förslag och negativ feedback manipulerades att kvinnorna 
blev negativt påverkade. Kvinnorna som blev utsatta för detta presterade sämre i olika 
prestationstest. Kvinnorna ansåg även att det var en dålig undervisning och icke kompetenta 
lärare när sexistiska kommentarer utdelades. Steele och Ambady’s (2005) visade i en studie 
att individer styr sina handlingar till stor del efter omedvetna stereotyper. Kvinnor som blev 
subliminalt primade med kvinnliga ord eller påminda om sin könsidentitet uttryckte mer 
kvinnliga stereotypiska beteenden genom att de visade ett större intresse för konstnärliga 
ämnen än för matematiska ämnen samt att de antog ett mer feminint beteende. De kvinnor 
som blev subliminalt primade med manliga ord eller neutral identitet uttryckte mer manligt 
beteende såsom maskulinitet samt större intresse för matematiska ämnen än för konstnärliga 
ämnen. Den subliminala primingen gav endast resultat på kvinnornas individuella prestation 
och beteende, dock inte på kvinnors uppfattning om andra kvinnor i omgivningen. Detta 
resultat indikerar att en upprepad priming av en viss stereotyp och tillhörande 
identitetsegenskaper hjälper i vissa fall att definiera en individs attityd gentemot specifika 
områden. Det kan till exempel ha effekt på individers val av akademiska studier. 

Muhonen (1999) har genom flertalet intervjuer med kvinnliga chefer undersökt 
uppfattningen om bemötandet från männen på arbetsplatsen. Svårigheter som kvinnorna hade 
upplevt på grund av sitt kön var huvudsakligen prestationskrav, social samvaro, olika 
fördomar om kvinnor och problem kring kommunikationen. Prestationskraven upplevde flera 
av kvinnorna uppkom på grund av att kvinnorna var tvungna att arbeta mera och bevisa 
duktighet i större utsträckning än männen för att kvinnorna skulle bli tagna på allvar av 
männen. Den sociala samvaron ansåg många av kvinnorna inom den mansdominerade 
branschen var svår. Kvinnorna blev ofta testade i början av anställningen för att bevisa sin 
kompetens. Det var även ofta en jargong av manligt slag som kunde vara svårt för kvinnorna 
att följa med i. De fördomar som de kvinnliga cheferna i studien ofta mötte var att det fanns 
en viss förväntan på att en chef skulle vara man. Kvinnorna upplevde att det kunde väcka 
förvåning vid presentation som kvinnlig chef. Kommunikationssvårigheterna som kvinnorna 
upplevde bestod av vulgärt språk samt tävlingsinriktad bekräftelse av varandra. En del 
kvinnor anpassade språket till ”manligt” medan andra kvinnor inte gjorde det. 
 
 

Män på kvinnodominerande arbetsplatser 
 
I en studie Cross och Bagilhole (2002) genomfört, betonades att omsorgsarbeten är 
kvinnodominerade och arbeten med höga karriärstegar där det görs ekonomiska affärer är 
mansdominerade. Sålunda menade Cross och Bagilhole att när männen går över gränsen och 
arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats utmanar männen den traditionella könsuppdelning 
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som finns i samhället. Men Cross och Bagilhole menade vidare att frågan är om det verkligen 
är jämställdhet som uppnås. Studiens resultat visade att män som är verksamma på 
arbetsplatser som är kvinnodominerade tenderar att ha en uppfattning om den egna 
arbetsförmågan som avsevärt bättre än kvinnornas. Männen svarade i undersökningen att 
överprestation var ett måste då männen ville visa sig duktigare än kvinnorna. Cross och 
Bagilhole ansåg att det var en fråga om ett beteende som användes av männen för att behålla 
status som det dominerande könet. Män som befinner sig på kvinnodominerande arbetsplatser 
tenderar att bestämma över de kvinnliga anställda trots att männen är i minoritet. 

Keshet, Kark, Pomerantz-Zorin, Koslowsky och Schwarzwald (2006) genomförde en 
studie om människors utövande av maktstrategier. Keshet et al. definierade maktstrategier 
som olika sätt att gå tillväga för att få en annan person att genomföra det arbete som individen 
önskar. Exempel på maktstrategier som Keshet et al. använder är bland annat, hot, 
undvikande, övertalning samt komprometterande. Resultatet av studien visade att män som 
arbetade i lågstatus positioner använde sig i högre grad av olika maktstrategier än vad 
kvinnorna gjorde. Däremot hittade forskarna ingen skillnad mellan mäns och kvinnors 
utövande av maktstrategier i högstatus positioner. Keshet et al. förklarade beteendet hos 
männen i lågstatuspositioner med att männen inte vill gå emot det stereotypiska beteendet och 
identifieras med svaghet. Istället antas aggressiva strategier för att bevara status och bilden av 
den egna könsidentiteten. 
 
 

Könsskillnader i förväntan på den egna prestationen 
 
Män och kvinnor tenderar att uppfatta den egna prestationen olika har bland annat Mayo och 
Christenfeld (1999) visat. Det finns belägg för att kvinnor tenderar att ha lägre förväntningar 
på den egna prestationen än män har. Kvinnorna uppvisade tendenser på lägre förväntningar 
när uppgiften som ska utföras är tvetydig, tävlingsinriktad och när social jämförelse är 
framträdande. Detta gäller enbart kvinnornas förväntan på den egna prestationen och inte på 
kvinnor generellt, utan kvinnorna förväntade sig att andra kvinnor skulle prestera bra. Detta 
trots att det individuella faktiska resultatet på utförd uppgift är välpresterat. Männen däremot 
hade både hög förväntan på den egna prestationen och på andra mäns prestation. Campbell 
och Henry (1999) undersökte könsskillnader i collegestudenters förväntning på den egna 
prestationen. Kvinnorna förklarade oftast att den egna prestationen i skolan berodde på 
ansträngning medan männen oftast förklarade den egna prestationen i skolan på grund av egen 
förmåga.  

Beyer (1999) har mätt könsskillnader hos collegestudenters subjektiva uppfattning om 
orsak till det presterade resultatet på en kurs. Studiens resultat visade att män och kvinnor 
använder olika orsaksförklaringar till det presterade betyget. När kvinnorna hade fått ett högt 
betyg så värdesattes detta positivt och högt genom att kvinnorna upplevde stolthet och känslor 
av lycka. Däremot när kvinnorna presterade ett lågt betyg upplevdes detta mycket negativt 
och kvinnorna kände stort misslyckande. Detta berodde på att kvinnorna inte värdesatte 
betygen med förmåga utan kvinnorna ansåg att betyget var ett resultat av ansträngning genom 
att vara uppmärksam på lektioner och på bra förberedelse genom hårt studerande. Männen 
däremot ansåg att ett högt betyg berodde till största delen på den egna förmågan i ämnet. 
Detta resulterade i männens självupphöjande av självförtroendet. Presterade männen dåligt i 
en kurs förklarade männen resultatet med yttre, föränderliga orsaker såsom dålig förberedelse, 
svårt prov och så vidare. Kvinnorna förklarade till skillnad från männen, ett dåligt resultat på 
inre, oföränderliga orsaker som brist på förmåga. Beyer såg kvinnornas tänkande och 
tillskrivande av orsakerna till högt eller lågt betyg som oroväckande då Beyer menar att detta 
kan bidra till negativa konsekvenser såsom dåligt självförtroende, dålig självkänsla och i vissa 
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fall depression. Resultatet visade vidare att det var speciellt i traditionellt mansdominerade 
ämnen som kvinnorna hade minst självförtroende och kände störst misslyckande. Således 
menar Beyer att detta kan resultera i att kvinnornas oriktiga negativa självutvärdering av 
prestation på manliga uppgifter kan påverka kvinnorna negativt genom en känsla av 
misslyckande överlag.  
 
 

Självkänsla, hur individen värderar identiteten  
 
Det är lätt att blanda ihop begreppen självförtroende och självsäkerhet med självkänsla, men 
enligt Johnson (2003) är det tre helt skilda begrepp. Ett gott självförtroende innebär att 
individen har god tilltro till den egna förmågan vid utförande av olika uppgifter. En individ 
kan ha gott självförtroende vid ett tillfälle, för att vid ett senare tillfälle ha sämre 
självförtroende. Självsäkerhet handlar om individens yttre attityd i sociala sammanhang för att 
visa på integritet och styrka. Dock kan både ett gott självförtroende och självsäkerhet tyda på 
individens dåliga självkänsla, individen försöker då medvetet eller omedvetet dölja den låga 
tilltron till identiteten. Självkänsla är enligt Johnson själva grunden till människors 
personlighet. Begreppet självkänsla innebär hur människor värderar det egna självvärdet. Vad 
människor har för emotionellt förhållande till den egna självbilden och hur mycket inre 
tillfredsställelse och tillit individen känner vad gäller det egna värdet är det som främst 
kännetecknar självkänslan.  

Personlighetsegenskaper som bäst kännetecknar en hög självkänsla är en positiv grundsyn 
på livet, att individen kan acceptera och ge uttryck för individuella känslor, att individen även 
har integritet och kan både ta och ge i emotionella relationer (Johnson, 2003). Individer med 
hög självkänsla visar även ett oberoende av andra människors omdömen och är således 
mindre rädda för att misslyckas (Johnson, 1995). En individ med hög självkänsla har en 
känsla av att vara ”bra nog”. Individen inser sitt värde som person och respekterar sig själv. 
Detta är inte en överdriven dyrkan av självet och individen anser inte heller den egna 
identiteten som överlägsen omgivningen, utan anser självet som värdigt, varken bättre eller 
sämre än omgivningen. Individen med hög självkänsla känner även till sina begränsningar och 
ser att dessa kan utvecklas och förbättras (Rosenberg, 1965). Individer med låg självkänsla 
har ett stort behov av att duga till och känner ofta en stor rädsla för att misslyckas med 
prestationer (Johnson, 1995). Individer med låg självkänsla antyder även en stor misstro till 
självet genom självförakt och missnöje över identiteten. Individen brister i respekt för självet 
och självbilden är obehaglig och oönskad. Människor med låg självkänsla är även mer 
känsliga för kritik och besväras mer av att bli medvetna om egna fel, brister eller svagheter. 
Således störs individen av att prestera dåligt på en uppgift (Rosenberg, 1965). 

Sargent, Crocker och Luhtanens (2006) visade att hur individen uppskattar och värderar 
självvärdet har effekt på välmående. Om individen uppskattade och värderade det egna 
självvärdet externt, genom omgivningens acceptans för att känna den egna dugligheten, fanns 
troligen en större sårbarhet för depressivitet. Individerna som investerade i uppskattningen av 
självvärdet hade inte samma sårbarhet för depressivitet. Crocker och Luhtanen’s (2003) studie 
visade att det är vanligt att studenter strävar efter goda betyg enbart på grund av att goda 
betyg ger studenterna en stark känsla av självvärde. Men denna starka känsla av högt 
individuellt värde var endast tillfällig menar Crocker och Luhtanen eftersom studenterna satte 
högt värde på att prestera goda betyg tenderade studenterna även att känna en stark känsla av 
värdelöshet om goda betyg inte uppnåddes. Att individen kopplade ihop det egna personliga 
värdet med prestationen i skolan innebar enligt Crocker och Luhtanen en stor risk för stress 
och psykologiska sårbarheter. Johnson (2003) menade vidare att om självkänslan är hög och 
stabil finns inte denna risk för stress och psykologisk sårbarhet. På samma sätt, om 
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självkänslan är hög strävar individen inte lika mycket efter höga prestationer och acceptans 
från omgivningen utan individen är stark i den egna identiteten.  
 
 

Könsskillnader i självkänsla 
 
McMullin och Cairney (2004) visade i sin studie om skillnad i självkänsla beroende på ålder, 
klass och kön att det är skillnad på mäns och kvinnors självkänsla. Studien genomfördes 
genom att flera deltagare intervjuades och resultatet visade att kvinnorna hade lägre 
självkänsla i alla åldersgrupper än männen hade. Orsaken till detta menar forskarna berodde 
på att alla grupper i samhället som har en lägre social ställning i samhället och således inte 
lika stor chans att påverka, därmed hade mindre makt. Dessa individer fick således också 
lägre självkänsla. Till denna grupp hörde kvinnor och följaktligen var det därför kvinnorna 
hade lägre nivå av självkänsla. Fortsättningsvis när det gäller kvinnor så menade Mackie 
(1983) att kvinnors självkänsla skiljde sig åt beroende på vad de sysselsatte sig med. 
Kvinnorna som var i arbete hade betydligt högre nivå av självkänsla gentemot kvinnorna som 
var hemmafruar troligen eftersom det anses som högre status att arbeta. 

Schwalbe och Staples (1991) visade att män och kvinnor skiljer sig även åt i anskaffandet 
av självkänsla. Kvinnorna ansåg att det var viktigare med att ge och ta uppskattning från 
andra medan männen ansåg att det var viktigare med social jämförelse. Detta framgår även i 
Josephs, Tafarodi och Markus (1992) studie där kvinnorna lade stor vikt på att ha bra 
relationer och byggde sin självkänsla på anpassning och likställelse med andra i den sociala 
gruppen. Kvinnorna i studien skattade således inte det individuella värdet unikt i jämförelse 
med andra medan männen byggde sin självkänsla på uppfattningen att vara individ. Det vill 
säga männen brydde sig mer om att vara unika, karakteristiska individer och jämförde sig 
således med varandra i strävan att framstå som den mest unika karakteristiska mannen. Detta 
resultat menade Joseph et al. berodde på att män och kvinnor skiljer sig åt i uppfattningen av 
individuella självdefinitionen, kanske på grund av att behoven som måste bemötas för att vara 
en bra medlem av respektive könsgrupp skiljer sig åt. 
 
 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 
Den tidigare forskningen visade att kvinnor som arbetade på mansdominerade arbetsplatser 
behövde tillföra mental styrka och olika coping strategier för att behålla sin psykiska och 
fysiska hälsa. Detta på grund av att kvinnorna upplevde att de möttes av en negativ syn från 
männen. Kvinnorna upplevde att de var tvungna att prestera mer för att bli accepterade. Den 
omvända situationen där männen arbetade på kvinnodominerade arbetsplatser såg annorlunda 
ut. Männen ansåg sig vara bättre än kvinnorna de arbetade tillsammans med samt att männen 
tenderade bestäma över kvinnorna. Män som befann sig på lågstatus posititoner använde sig 
även i högre grad än kvinnorna av olika maktstrategier såsom hot, undvikande, övertalning 
samt komprometterande för att behålla sin status samt identitet som den starke mannen. Den 
tidigare forskningen visade även på könsskillnader i förväntan på den egna prestationen. 
Kvinnorna hade lägre förväntan på den egna prestationen än männen. Både kvinnor och män 
hade hög förväntan på att andra individer av det egna könet skulle prestera bra. Män och 
kvinnor visade sig ha olika orsaksförklaringar till ett välpresterat resultat i studier. Männen 
förklarade sitt resultat med yttre, föränderliga orsaker och anpassade dessa förklaringar efter 
resultatet på ett positivt sätt. Kvinnorna förklarade sitt resultat med inre oföränderliga orsaker 
vilket forskarna ansåg kunna bidra till negativa konsekvenser som till exempel dåligt 
självförtroende, dålig självkänsla och i vissa fall depression. Vidare visade den tidigare 
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forskningen att självkänsla innebär hur individen värderar det egna självvärdet. Individer med 
hög självkänsla känner sig nöjd med sitt värde samt identitet och söker inte bekräftelse från 
omgivningen genom prestationer. Medan individer med låg självkänsla har ett stort behov av 
att duga till och ofta har en stor rädsla för att misslyckas med prestationer. Tidigare forskning 
visade att det var skillnad mellan män och kvinnors självkänsla där kvinnorna hade lägre 
självkänsla. Kvinnorna sökte uppskattning från andra och strävade efter att vara jämlik för att 
bygga upp självkänslan medan männen byggde sin självkänsla genom att jämföra sig med 
andra och strävade efter att vara unika. 
 
 

Syfte och hypoteser 

 
Tidigare forskning visade att individer med hög självkänsla uppskattar det egna värdet oavsett 
framgång eller misslyckande i prestationer (Johnson, 1995). Vidare är låg självkänsla en risk 
för depressiv sårbarhet om individen strävar efter att stärka sin självkänsla genom goda betyg 
i studierna. Detta på grund av att misslyckande i studier då kan resultera i att individen 
värderar identiteten med misslyckande istället för att särskilja identiteten från prestationerna 
(Crocker & Luhtanen, 2003). Den tidigare forskningen visar även att kvinnor har lägre grad 
av självkänsla och även lägre grad av förväntning på den egna prestationen än män har 
(McMullin & Cairney, 2004; Mayo & Christenfeld, 1999). Innevarande studie undersökte om 
det är skillnad på självkänslan och upplevd studieprestation beroende på om de kvinnliga 
studenterna har mestadels män eller kvinnor att jämföra sig med utifrån följande hypoteser: 

Hypoteser. (a) Kvinnliga studenter på en kvinnodominerad högskoleutbildning har lägre 

självkänsla och upplevd studieprestation i högskolan än manliga studenter på en 
kvinnodominerad utbildning, (b) Kvinnliga studenter på en mansdominerad utbildning har 
lägre självkänsla och upplevd studieprestation i högskolan än manliga studenter på en 
mansdominerad utbildning, (c) Kvinnliga studenter på kvinnodominerad utbildning har högre 
självkänsla och upplevd studieprestation i högskolestudier än kvinnliga studenter på 
mansdominerad utbildning och (d) Studenter, oavsett kön, upplever att manliga studenter 
presterar bättre än kvinnliga studenter.  
 
 

Metod 

 

Deltagare 

 
Totalt antal deltagare i studien var 86. Av dessa var 40 män och 46 var kvinnor. Författaren 
ville ha deltagare från en kvinnodominerad såväl som från en mansdominerad utbildning och 
valde därför mellan olika program på en högskola i Mellansverige. Kriteriet för 
kvinnodominerat respektive mansdominerat var minst 60 % av det ena könet (SCB, 2006). 
Det första valet, Beteendevetenskapliga programmet, stod för den kvinnodominerande 
utbildningen. Det totala antalet undersökningsdeltagare var 40 varav 14 var män och 26 var 
kvinnor. Större delen av dessa deltagare gick i samma klass och studerade på A- nivå. Dock 
förhöll det sig så att eftersom antalet män på beteendevetarutbildningen var få gjordes även ett 
tillgänglighetsurval där manliga beteendevetarstudenter som befann sig i författarens 
omgivning tillfrågades. Dessa studerade på C-nivå. Det andra valet av utbildning föll på 
Samhällsteknikprogrammet med inriktning Bygg, teknik och miljö. Detta program stod för 
den mansdominerade utbildningen och antalet undersökningsdeltagare var totalt 46 varav 26 
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var män och 20 var kvinnor. Alla dessa deltagare ingick i samma klass och studerade på B- 
nivå. Deltagarna fick ingen ersättning för att delta i studien. 
 
 

 Material 
 
Enkäten som användes i studien bestod sammanlagt av 41 slutna påståenden. Alla påståenden 
kunde besvaras genom att ett alternativ markerades på en fem-gradig skala där 1 stod för 
”Stämmer inte alls” och 5 stod för ”Stämmer precis”. Enkäten bestod av fyra delar där de tre 
första delarna utformades av författaren och i den sista delen användes Rosenbergs (1965) 
mätinstrument. Alla avsnitt i enkäten innehöll flera reverserade påståenden.  
 

Andras studieprestation. De första 12 påståendena avsåg att mäta deltagarnas upplevelse 
av den egna studieprestationen i skolan jämfört med studiekamraternas. Exempel på 
påståenden i indexet var: ”Mina klasskamrater brukar få bättre resultat än mig på tentorna” 
och ”I grupparbeten brukar de andra i gruppen göra det mesta av arbetet”. Fyra av dessa 
påståenden gav svagt samband med de övriga och togs således bort vid analyserna.  
Cronbachs alpha för det totala indexet var .70 
 

Egen studieprestation. Den andra delen i enkäten bestod av 7 påståenden och avsåg att 
mäta deltagarnas uppfattning om den egna studieprestationen. Exempel på påståenden var: 
”Jag strävar alltid efter högsta betyg på tentorna” och ”Jag upplever att jag lägger ner mycket 
tid på mina studier”. Cronbachs alpha var .76. 
 

Könsjämförelse. Den tredje delen med 11 påståenden avsåg att mäta deltagarnas 
uppfattning om män och kvinnors studieprestation i klassen. Exempel på frågor var: ”Killarna 
i klassen brukar fråga mest vid föreläsningar” och ”Om det finns tjejer med i min grupp vid 
grupparbeten brukar de göra det mesta av arbetet”. Hälften av påståenden, det vill säga de 
frågor där påståendet gällde killar, var reverserade. Således innebär ett högt värde att 
deltagaren upplever att kvinnliga studenters studieprestation är högre än männens. Medan ett 
lågt värde innebär att deltagaren upplever att manliga studenters studieprestation är högre än 
kvinnornas. Vid analysen togs 6 av påståendena bort då de gav ett dåligt samband med de 
övriga. Det totala indexets Cronbachs alpha var .70. 
 

Självkänsla. Den avslutande delen i enkäten var avsedd att mäta deltagarnas självkänsla 
och där användes en svensk översättning av Rosenbergs mätinstrument Self-esteem scale 
(Rosenberg, 1965). Testet innehåller 10 påståenden och mäter individens uppfattning om det 
egna värdet. Exempel på påståenden var: ”Jag känner att jag har mycket att vara stolt över” 
och ”På det hela taget är jag nöjd med mig själv”. Cronbachs alpha var .85.   
 
 

Procedur 

 
Syftet med studien förklarades för de berörda lärarna och en förfrågan om enkätutdelning i 
behöriga klasser ställdes. Det visade sig räcka med en klass i samhällstekniskt ämne och en 
klass i beteendevetenskapligt ämne och därtill även ett fåtal män från 
beteendevetarutbildningen i författarens omgivning, för att få tillräckligt antal deltagare. Vid 
utdelningen av enkäten informerades deltagarna både muntligt och skriftligt att deltagandet 
var frivilligt, anonymt samt att deltagarna kunde välja att avbryta deltagandet när som helst. 
Syftet med studien förklarades genom att informera att en jämförande studie skulle ske mellan 
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beteendevetenskapliga studenter som går en kvinnodominerad utbildning och 
samhällstekniska studenter som går en mansdominerad utbildning vad gäller självkänsla samt 
upplevd studieprestation. Författaren informerade vidare att jämförelse skulle ske även i 
analysen mellan män och kvinnor. Denna information skedde muntligt innan deltagarna fyllde 
i enkäten.  Det tog cirka 5-10 minuter för deltagarna att fylla i enkäten. 
 
 

Resultat 
 
Analysen av studien genomfördes med hjälp av t-test, Pearson korrelationer samt 
variansanalyser. Medelvärden, samt standardavvikelser inom parentes, uppdelat på män och 
kvinnor samt respektive utbildning, på de olika indexen presenteras nedan i Tabell 1. 
 
Tabell 1  
Medelvärden och standardavvikelse för alla index uppdelat på kön och utbildning 

__________________________________________________________________________ 
                                               Egen          Andras                                         Köns-  
                   studieprestation     studieprestation    Självkänsla        jämförelse  
                                             M     SD               M     SD               M     SD             M     SD  

————————————————————————————————————— 
Kvinnor 
Beteendevetenskap 3.60 (0.72)       2.97 (0.66)           3.86 (0.60)          3.58 (0.59)     
Samhällsteknik 3.72 (0.67)       2.85 (0.39)           3.95 (0.81)          3.42 (0.67) 
 
Män 
Beteendevetenskap 2.90 (0.89)       3.09 (0.56)           4.20 (0.72)          3.35 (0.61) 
Samhällsteknik 3.48 (0.61)       3.03 (0.69)           4.14 (0.51)          3.09 (0.61) 
___________________________________________________________________________                             
Not. Alla skalor är från 1 till 5. Högt värde på Egen studieprestation innebär att studenterna upplever den egna 
studieprestationen högt. Högt värde på Andras studieprestation innebär att studenterna upplever den egna 
studieprestationen jämfört med andra högt. Högt värde på Självkänsla innebär att studenterna har hög 
självkänsla. Högt värde på könsjämförelse innebär att studenterna upplever att kvinnliga studenter presterar 
bättre, samt lågt värde innebär upplevelsen av att manliga studenter presterar bättre.  

 
Hypotes a och b. För att undersöka om kvinnliga studenter på en mansdominerad och 

kvinnodominerad högskoleutbildning har lägre självkänsla och studieprestation än manliga 
studenter på respektive utbildning genomfördes först en 2 (kön) x 2 (utbildning) variansanalys 
där beroende variabeln var Självkänsla. Resultatet visade att det fanns en tendens till effekt av 
kön F(1, 86) = 3.57, p < .10. Det fanns en tendens att de manliga studenterna (M = 4.17,  SD 

= 0.58) hade högre grad av självkänsla än de kvinnliga studenterna (M = 3.89, SD = 0.69). 
Ingen signifikant effekt av utbildning F(1, 86) = 0.01, ns gällande självkänsla hittades. Vidare 
hittades ingen signifikant interaktionseffekt F(1, 86) = 0.26, ns. 

En 2 (kön) x 2 (utbildning) variansanalys genomfördes där Egen studieprestation var 
beroende variabel. Denna visade att det fanns en huvudeffekt av kön F(1, 86) = 8.74, p < .01. 
De kvinnliga studenterna (M = 3.65, SD = 0.69) upplevde den egna studieprestationen högre 
än de manliga studenterna (M = 3.28, SD = 0.77). Då utbildning inte var signifikant F(1, 86) 
= 4.80, ns framkom ej skillnaden mellan de samhällstekniska och beteendevetenskapliga 
studenterna. Ingen signifikant interaktionseffekt hittades F(1, 86) = 2.10, ns. 

Vidare genomfördes en 2 (kön) x 2 (utbildning) variansanalys där beroende variabeln var 
Andras studieprestation. Resultatet i analysen visade ingen signifikant effekt av kön F(1, 86) 
= 1.27, ns eller utbildning F(1, 86) = 0.44, ns gällande upplevelsen av den egna prestationen 
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jämfört med andra. Det fanns heller inte någon interaktionseffekt F(1, 86) = 0.06, ns. Män och 
kvinnor i innevarande studie skattade således upplevelsen av den egna studieprestationen 
jämfört med andra i lika hög eller låg grad. Vidare skattade även beteendevetarstudenter och 
samhällstekniska studenter upplevelsen av den egna studieprestationen jämfört med andra i 
lika hög eller låg grad.  

Således får hypotes a och b delvis stöd eftersom det fanns en tendens att de manliga 
studenterna hade bättre självkänsla än de kvinnliga studenterna. Hypotes a och b blir dock inte 
bekräftad helt på grund av att det var de kvinnliga studenterna som upplevde högre 
studieprestation än de manliga studenterna. 
 

Hypotes c. För att undersöka om kvinnliga studenter på kvinnodominerad utbildning hade 
högre självkänsla och upplevd studieprestation än kvinnliga studenter på mansdominerad 
utbildning genomfördes t-test med variablerna Egen studieprestation, Andras studieprestation 
samt Självkänsla. Resultatet visade att det var endast Andras studieprestation som var 
signifikant. De beteendevetenskapliga kvinnorna (M = 2.97, SD = 0.66) upplevde högre grad 
av studieprestation jämfört med andra än de samhällstekniska kvinnorna (M = 2.85, SD = 

0.39) t(46) = 7.17, p = .05. Således får hypotes c delvis stöd. 
 

Hypotes d. En 2 (kön) x 2 (utbildning) variansanalys med beroende variabeln 
Könsjämförelse genomfördes för att undersöka hur studenterna upplevde sina kvinnliga 
respektive manliga studiekamraters studieprestation. Det fanns en signifikant huvudeffekt för 
kön F(1, 86) = 4.20, p < .05. Således visade det signifikanta värdet av kön att manliga 
studenter (M = 3.18, SD = 0.62) inte upplevde någon skillnad mellan de manliga och 
kvinnliga studenternas studieprestation. Samt att de kvinnliga studenterna (M = 3.51, SD = 
0.63) upplevde att kvinnliga studenter presterar något bättre än manliga studenter. Dock fanns 
ingen signifikant skillnad för utbildning F(1, 86) = 2.21, ns och inte heller någon 
interaktionseffekt F(1, 86) = 0.14, ns. Hypotes d blir därmed inte bekräftad eftersom denna 
hypotes menar att studenter upplevde att manliga studenter hade bättre studieprestation i 
högskolan.  

För att göra ytterligare en analys av hypotes d genomfördes tre Pearson korrelationer 
uppdelat på kön med variabeln Könsjämförelse. Den första korrelationen genomfördes för att 
testa sambandet mellan Könsjämförelse och Självkänsla. Resultatet visade då att för 
kvinnorna fanns ett positivt samband r(46) = .42, p < .05. Det innebär att ju bättre självkänsla 
de kvinnliga studenterna hade desto högre grad av upplevelse att andra kvinnor presterar 
bättre i högskolan. Männen hade inga signifikanta värden i detta test r(40) = .15, ns. Den 
andra korrelationen där sambandet mellan Könsjämförelse och Egen studieprestation testades 
visade resultatet att kvinnorna hade ett signifikant värde r(46) = .31, p < .05 vilket innebär att 
ju högre kvinnorna skattade den egna studieprestationen desto högre skattade de även andra 
kvinnors studieprestation. Männen hade inget signifikant värde på detta test r(40) = .16, ns. 
Den tredje korrelationen mellan Könsjämförelse och Andras studieprestation visade 
kvinnorna en tendens till positivt samband, r(46) = 0.29, p < .10. Det innebär att det fanns en 
tendens till att ju högre de kvinnliga studenterna skattade den egna studieprestationen jämfört 
med andras, desto högre skattade de även andra kvinnors studieprestation. Männen hade inga 
signifikanta värden i detta test r(40) = -.12, ns.  
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka studenters självkänsla och upplevelsen av den egna 
studieprestationen ur ett könsperspektiv. Författaren ville jämföra studenter på 
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kvinnodominerad samt mansdominerad utbildning för att se om studenternas upplevelse av 
den egna studieprestationen och självkänslan blev påverkade beroende på om studenterna har 
mestadels män eller kvinnor att jämföra sig med.  
 
 

Hypotes a och b 
 
För att undersöka de två första hypoteserna närmare genomfördes tre variansanalyser. Dessa 
visade att det var de kvinnliga studenterna som upplevde högre grad av den egna 
studieprestationen än de manliga studenterna. Detta motsäger hypotes a och b som menar att 
det var de manliga studenterna som skulle uppleva högre grad av den egna studieprestationen. 
Detta motsäger Mayo och Christenfelds (1999) studie som visar att männen hade hög 
förväntan på den egna prestationen och kvinnorna hade låg förväntan på den egna 
prestationen. Dock kan resultatet i innevarande studie bero på enligt Beyers (1999) studie, att 
männen värdesätter sina skolresultat med den egna förmågan istället för den egna 
prestationen. Resultatet visade även att det fanns en tendens till att de manliga studenterna 
hade bättre självkänsla än de kvinnliga studenterna. Detta stämmer överens med McMullin 
och Cairneys (2004) studie som visar att männen har bättre självkänsla än kvinnorna har. 
Resultatet i innevarande studie kan spekuleras kring den tidigare forskningen (Johnson, 1995; 
Crocker & Luhtanen, 2003) som visade att individer med låg självkänsla har ett stort behov av 
att duga till och en rädsla för att misslyckas med prestationer. De kvinnliga studenterna i 
innevarande studie kan på grund av lägre självkänsla känna ett behov av att höja sitt 
självvärde genom att prestera högt. 
 
 

Hypotes c 
 

Den tredje hypotesen analyserades genom tre t-test. Dessa visade att de 
beteendevetenskapliga kvinnorna upplevde högre grad av den egna studieprestationen jämfört 
med andra än de samhällstekniska kvinnorna. Därmed styrks delvis hypotes c. Den tidigare 
forskningen visar att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser har dålig psykisk och fysisk 
hälsa samt att prestationskraven ökar i negativ riktning (Bergman & Hallberg, 2002; 
Muhonen, 1999). Dock visar innevarande studie inte på orsaken till att de samhällstekniska 
kvinnorna hade lägre grad av upplevelse av den egna studieprestationen jämfört med andra 
och således framkommer inte om resultaten från Bergman och Hallberg (2002) samt 
Muhonens (1999) studie är samstämmiga med innevarande studie. Innevarande studies 
resultat kan heller inte visa på om det är de samhällstekniska manliga studenternas påverkan 
på de samhällstekniska kvinnornas som gjort att de upplever lägre grad av den egna 
studieprestationen jämfört med andra. Resultatet kan endast visa på att kvinnorna på 
mansdominerade utbildningen hade lägre upplevelse av den egna studieprestationen jämfört 
med andra än de kvinnliga studenterna på kvinnodominerande utbildningen.  
 
 

Hypotes d  
 

Hypotes d analyserades genom en variansanalys och tre Pearson korrelationer. 
Variansanalysen visade att de manliga studenterna upplever att manliga och kvinnliga 
studenters studieprestation är i lika hög grad. De kvinnliga studenterna upplevde däremot att 
kvinnliga studenters studieprestation var högre än männens. Hypotesen bekräftas därmed inte 
eftersom hypotesen menade att båda könen upplevde högre grad av studieprestation hos de 
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manliga studenterna men innevarande studies resultat visar att varken de kvinnliga eller 
manliga studenterna upplevde att det var de manliga studenterna som hade högre 
studieprestation. Bergman och Hallberg (2002) redovisade resultat som visar att det fanns en 
negativ syn på kvinnor som arbetade på mansdominerade arbetsplatser. Muhonen (1999) visar 
vidare i sin studie att kvinnorna behövde arbeta mer och bevisa sin kompetens i högre 
utsträckning än männen. Dock visar resultatet av variansanalysen i innevarande studie på 
positivare syn på de kvinnliga studenterna eftersom deltagarnas upplevelse var att det var de 
kvinnliga studenterna som hade högre studieprestation än de manliga studenterna. Såldes har 
deltagarna i innevarande studie en högre tro på de kvinnliga studenternas förmåga och 
kompetens än den tidigare forskningen visar. 

I Pearsons korrelations tester uppdelat på kön som genomfördes framkom inga signifikanta 
värden för de manliga studenterna. Resultatet för de kvinnliga studenterna var att ju högre de 
hade skattat att kvinnliga studenter presterade högre än manliga studenter, desto högre hade 
de skattat självkänslan, den egna studieprestationen samt den egna studieprestationen jämfört 
med andra. Det innebär att ju större upplevelse de kvinnliga studenterna hade att kvinnliga 
studenters studieprestation var bättre än manliga studenters desto säkrare var de på sin egen 
prestation och självkänsla. Innevarande studie säger emot den tidigare forskningen som menar 
att kvinnorna hade låg förväntan på den egna prestationen men högre förväntan på andra 
kvinnors prestation (Mayo och Christenfeld, 2003).   
 
 

Kritik till studien 
 
Endast ett av fyra mätinstrument som användes i innevarande undersökning var upprättat av 
erkänd forskare (Rosenberg, 1965). De övriga tre mätinstrumenten var på grund av brist på 
tidigare framställda instrument utarbetade av författaren i samråd med handledare. På grund 
av tidsbrist genomfördes dock inte de omfattande test som egentligen krävs då nytt 
mätinstrument utformas.  

Deltagarna i innevarande studie studerade på A-, B- och C – nivå. För att den interna 
validiteten ska stärkas bör deltagarna studera på samma nivå på grund av att studenterna då 
har samma förutsättningar. Att studera på olika nivåer innebär stor skillnad då det krävs 
betydligt mer prestation av en C-student än en A eller B-student. Detta är ett hot mot den 
interna validiteten. 

Innevarande studie gav få signifikanta värden, författaren tror att det kan bero på antalet 
deltagare. Detta på grund av att deltagarna delades vid analysen upp i grupper varvid antalet i 
respektive grupp blev för små för att skillnaden mellan grupperna skulle bli tydlig. En annan 
faktor som kan ha bidragit till de få signifikanta resultaten i undersökning kan ha varit att 
urvalsgruppen för den mansdominerade utbildningen vid undersökningstillfället endast hade 
en viss övervikt mot den manliga sidan (26 män mot 20 kvinnor). Detta trots att författaren 
tidigare kontrollerat i listor över kursdeltagare att studenter av manligt kön var i majoritet för 
den valda studie inriktningen. 

 Slutligen undersöker innevarande studie endast deltagarens upplevelse av den egna 
studieprestationen och inte orsaken eller förklaringen till studieprestationen. Den tidigare 
forskningen visar att män och kvinnor har olika sätt att värdera framgång (Beyer, 1999). 
Eftersom männen i Beyers (1999) undersökning värdesatte framgångar med den egna 
förmågan och inte prestationen kan innevarande studie innehålla missvisande resultat.  
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Förslag till framtida forskning 
 

Roths (2002) statistik visar att högskolan är starkt kvinnodominerad men samtidigt är det 
männen som har de högsta arbetspositionerna och högsta lönerna ute i arbetslivet. 
Innevarande studie visar att det fanns en tendens till att självkänslan är sämre hos de kvinnliga 
studenterna. Detta trots att varken de manliga eller kvinnliga studenterna upplevde att det var 
de kvinnliga studenterna som presterade lägre utan tvärtom. Förslag till framtida forskning 
bör sålunda sannolikt vara att undersöka om kvinnor har svårt att få välbetalda arbeten och 
högre befattningar ute i arbetslivet på grund av dålig självkänsla. 

Den tidigare forskningen (Beyer, 1999) visar att kvinnor förklarar sina höga betyg med 
prestation som är en yttre orsak och inte förmåga som är en inre orsak. Förslag till framtida 
forskning är således att studera om de kvinnliga studenterna använder sig av yttre orsaker för 
att förklara sina resultat på grund av att de har lägre självkänsla samt om kvinnorna skulle 
höja självkänslan genom att använda sig av inre orsaker till studieresultat. Slutligen har 
tidigare forskning (McMullin & Cairney, 2004) samt innevarande studie visat på att 
kvinnorna har lägre självkänsla. Således är förslag på vidare forskning att studera vad detta 
beror på.  
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