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Är upplevd tillhörighet en faktor i individens självkänsla?  

Eveline Andersson och Melanie Sialle

När en individ känner tillhörighet till en grupp ökar det individens psykiska 
välbefinnande, bland annat individens självkänsla. Syftet med denna studie 
var  att  se  om  tillhörighet  till  det  svenska  samhället  ökade  individens 
självkänsla.  Därför  undersöktes  sambandet  mellan  tillhörighet  till  det 
svenska  samhället  och  självkänsla.  Deltagarna  var  134  vuxenstuderande, 
varav  57  svenskar  och  77  immigranter.  Det  fanns  ett  positivt  samband 
mellan  tillhörighet  och  självkänsla,  dock  var  det  ingen  skillnad  mellan 
svenskar  och  immigranter.  Svenskar  skattade  högre  tillhörighet  än 
immigranter. Kvinnor skattade högre tillhörighet än män, detta kan bero på 
att män har svårare att anpassa sig än kvinnor enligt Güngör och Bornstein 
(2009).  Det  fanns  ingen  skillnad  på  självkänsla  hos  immigranter  och 
svenskar,  dock  hade  männen  från  båda  grupperna  högre  självkänsla  än 
kvinnorna.  Studien  visade  att  individens  känsla  av  tillhörighet  till  det 
svenska samhället  var relaterat  till  individens  självkänsla.  Dock kan man 
inte  utifrån  denna  studie  fastställa  om  det  var  individens  upplevda 
tillhörighet till det svenska samhället som påverkade individens självkänsla, 
eller om det var individens självkänsla som påverkade individens upplevda 
tillhörighet. 

Keywords: self-esteem, perceived cohesion, immigrants.  

Att ha god självkänsla, har haft stor betydelse för människors fungerande och utveckling i 
många olika sammanhang. Flera forskare har gått så långt att de menar att självkänsla är ett av 
människans  grundläggande  behov  (Branden,  1990;  Maslow i  Kowalski  & Westen,  2005; 
Rosenberg,  1979).  Branden  har  sett  självkänslan  som  ett  immunförsvar  för  individen, 
självkänslan har hjälpt individen att klara av vardagen trots motgångar i livet.  Baumeister, 
(2005) har kommit till fram att individer som har en hög grad av självkänsla var gladare och 
mer optimistiska än individer med en låg grad av självkänsla. Dessutom vågade individer med 
en hög grad av självkänsla lita starkare på sin intuition när beslut måste fattas. Individer med 
hög självkänsla  hade också  lättare  för  att  skapa nya  relationer,  stå  upp för  sig  själva,  ge 
emotionellt stöd och lösa konflikter jämfört med individer med en låg grad av självkänsla. 
Dock kan det även vara negativt att ha hög grad av självkänsla då det har medfört att dessa 
individer ibland tagit onödiga risker och andra kan ha uppfattat individer med hög självkänsla 
som arroganta. För de allra flesta människor tycks dock självkänsla vara en viktig komponent 
i deras liv när det gäller såväl arbete, relationer och eget välmående.

Självkänsla har intresserat många forskare, den mest inflytelserika forskaren på ämnet var 
Morris Rosenberg. Rosenberg (1979) har definierat självkänsla som individens egna positiva 
och negativa värderingar kring sig själv och sitt  värde. Självkänsla anses vara en individs 
attityd gentemot sig själv som ett objekt. Attityder anses svåra att förändra och någorlunda 
stabila över tid, precis som självkänslan hos en individ. Dock ansåg Baldwin och Hoffman 
(2002)  att  självkänslan  hos  individen  var  instabil  under  puberteten  då  både  kroppen  och 
attityden gentemot sig själv förändrades. Självkänsla kan inte läras in utan har formats genom 
individens livserfarenheter (Rosenberg, 1979).
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 Enligt Rosenberg (1979) bestod begreppet självkänsla av tre komponenter. Dessa tre var: 
reflekterande  bedömning,  social  jämförelse  och  självattribution.  Reflekterande  bedömning 
anses  vara andra  människors  bedömningar  av individen.  Social  jämförelse  anses  vara när 
individen utvärderar sig själv genom att jämföra sig med andra. Självattribution anses vara när 
individen observerade sina tidigare handlingar och tilldelade sig själv motiv och orsaker till 
sitt beteende. Rosenberg, Schooler och Schoenbach (1989) har påvisat att individens grad av 
självkänsla var starkt beroende av dessa tre komponenter. 

I  en  studie  gjord  av  Rosenberg,  Schoenback,  Schooler  och  Rosenberg  (1995)  har 
skillnaden  och  relationen  mellan  global  och  specifik  självkänsla  undersökts  på  individers 
psykiska välbefinnande och beteende. Global självkänsla anses vara individens positiva eller 
negativa helhetssyn på sig själv. I specifik självkänsla har inte helhetsbilden stått i fokus utan 
individens självkänsla sågs i delar, exempelvis akademisk, social och sexuell självkänsla.  De 
kom fram till  att  den globala  självkänslan hade ett  starkt  samband med det  psykologiska 
välbefinnandet hos en individ, medan den specifika självkänslan (akademisk) hade ett starkt 
samband  med  en  individs  beteende  (skolprestation).  Det  är  den  globala  självkänslan  som 
Rosenberg har använt sig av i sin teori om självkänsla, och hans skala mäter därför individens 
globala självkänsla (Rosenberg, 1989).

I en norsk studie gjord av Moksnes, Moljord, Espnes och Byrne (2010) har det påvisats en 
signifikant  skillnad  mellan  könen  på  variabeln  självkänsla.  Unga  män  rapporterade  en 
betydligt  högre självkänsla än de unga kvinnorna i studien.  Detta  har även undersökts av 
Baldwin och Hoffman (2002) där de också funnit, precis som Moksnes, et al. (2010), att unga 
män har rapporterat en högre självkänsla än unga kvinnor. Denna könskillnad kunde enligt 
Baldwin och Hoffman berott på att unga kvinnor sett negativt på sig själva under puberteten 
medan unga män hade en mer positiv syn på sig själva. Även Baumeister (2005) anser att 
denna skillnad berodde på att många kvinnor inte troddes vara nöjda med sitt utseende, medan 
männen inte hade något större problem med detta.  I en studie gjord av Robins, Trzesniewski, 
Tracy,  Gosling  och  Potter (2002)  har  självkänsla  undersökts  hos  över  300.000  män  och 
kvinnor  i  åldrarna  9-90.  De har  påvisat  att  män  hade  generellt  högre  självkänsla  än  vad 
kvinnor hade, förutom i åldrarna 9-12 och 79-90. Vid dessa åldrar förekom det ingen markant 
skillnad mellan könen.

 Carter (2010) har undersökt självkänsla hos svarta och vita amerikanska studenter och 
deras grad av kulturell flexibilitet i olika typer av gymnasieskolor i USA. Kulturell flexibilitet 
anses enligt  Carter  vara individens  förmåga att  kunna skifta mellan olika sociala  grupper, 
såsom nationer, kulturer och religioner. Skoltyperna i undersökningen var en skola med en 
majoritet av vita studenter, och en skola där majoriteten bestod av studenter som var svarta, 
latinoamerikanska,  asiatiska  och  studenter  med  annan  utländsk  bakgrund.  När  självkänsla 
undersöktes hos deltagarna, hade de svarta studenterna generellt en högre självkänsla än de 
vita studenterna. De svarta studenterna på skolan med majoritet av icke-vita studenter hade 
rapporterat en högre självkänsla jämfört med de svarta studenterna på skolan med majoriteten 
vita studenter. Resultatet påvisade att de vita studenterna som gick i skola med en majoritet av 
icke-vita studenter rapporterade en lägre självkänsla än de svarta studenterna som gick på 
skolan som dominerades av vita. Alltså hade svarta studenter i USA överlag högre självkänsla 
än vita studenter, detta resultat överrensstämde med Krafts (1991) studie där hon undersökte 
självkänsla  hos  svarta  och  vita  collegestudenter  på  ett  college  som dominerades  av  vita 
studenter. 

Porter och Washington (1993) anser att det finns två typer av självkänsla; personlig- och 
gruppsjälvkänsla.  Personlig  självkänsla  anses  vara  individens  egen  syn  på  sitt  värde,  sin 
kompetens  och sin  själv-acceptans,  medan  gruppsjälvkänsla  anses  vara individens  känslor 
kring sin tillhörighet till en ras eller etniskgrupp. Yinger (1985) menar att etnicitet baserades 
på sociala och kulturella drag hos individen, medan individens ras istället baseras på fysiska 
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drag  exempelvis  hud  och  hårfärg.  Etniskgrupp  sågs  som  en  subgrupp  vars  medlemmar 
uppfattade sig själva eller andra till att ha ett gemensamt ursprung och kultur. Medlemmarna i 
gruppen delade  gemensamma  aktiviteter  som var  kopplade  till  deras  ursprung och  kultur 
(Yinger, 1985). Porter och Washington (1993) menar att när individen hade en positiv bild till 
sin etniska grupp så skyddades den personliga självkänslan, för att den inte skulle minskas. 
Hög personlig självkänsla har relaterades till att individen hade en positiv bild av sin grupp. 
På så sätt hade individens personliga självkänsla ett samband med individens helhetsbild av 
sin  grupp.  Hade individen  en  negativ  bild  av  sin  etniska  grupp kunde dennes  personliga 
självkänsla minska, men om individen hade en positiv bild kunde istället självkänslan höjas. 

 Kiang och Fuligni (2009) påvisade ett samband mellan hur mycket individen visste om sin 
etniska tillhörighet och individens känsla av livsmening. Sambandet bidrog till att individen 
fick en högre självkänsla, en mer positiv attityd gentemot skolan, högre motivation och ett 
bättre psykiskt välbefinnande.  I studien kom man även kommit fram till  att individer som 
kände tillhörighet till sin etniska grupp hade högre självkänsla än individer som inte kände 
tillhörighet till sin etniska grupp. När en individ hade en högre grad av självkänsla hjälpte det 
individen att stå ut vid eventuell etnisk diskriminering. Det uppmärksammades av Porter och 
Washington (1993) att etnisk diskriminering hade en negativ effekt på individens självkänsla. 
Kraft  (1991)  påvisade  att  svarta  studenter  i  en  vit  dominerad  skola  rapporterade  många 
problem,  såsom  kulturellt  utanförskap,  problem  med  den  sociala  anpassningen, 
rasdiskriminering  och  en  ansträngd  social  relation  med  andra  studenter  och  personal  på 
skolan, men trots detta hade de svarta studenterna rapporterat högre självkänsla än de vita 
studenterna.

Bracey, Bámaca och Umaña -Taylor (2002) anser att om en individ hade en hög grad av 
etnisk  identitet  skyddades  individen  från  negativa  effekter  av  diskriminering  och 
stereotypisering. De har definierat etnisk identitet som individens förmåga att identifiera sig 
med sin etniska grupp. Bracey et al. uppmärksammade detta då de undersökte etnisk identitet 
och självkänsla hos individer. De individer som skattade sin etniska identitet som hög hade 
även höga värden på självkänsla. Individerna som var av flera raser, har skattat sin etniska 
identitet högre än de individer som endast var av en ras. Bracey et al. anser att detta kunde ha 
berott på den komplexa utveckling som etnisk identitet är. De individer som var av flera raser 
hade utforskat sin identitet mer än individer som var av en ras och det var därför som de 
rapporterade en högre grad av etnisk identitet. Därmed hade Bracey et al. påvisat hur viktigt 
individens etniska identifiering till sin etniska grupp var för individens självkänsla.

Rockquemore och Brunsma (2002) menar att forskare inom ämnet etnisk identitet  hade 
delade meningar om vad det var som påverkade individens självkänsla. Antingen kunde det 
ha  varit  så  att  individer  fått  högre  självkänsla  av  att  de  kände  stark  tillhörighet  till  en 
etniskgrupp, eller så kunde det vara att låg självkänsla uppkom som ett resultat då individen 
identifierade  sig  med  en  etniskgrupp  som  avvek  från  samhällets  normer.  När  individen 
identifierade sig med flera raskategorier hade detta antingen haft en positiv eller en negativ 
konsekvens  för  det  psykiska  välbefinnandet.  Binning,  Huo,  Unzueta  och  Molina  (2009) 
utförde en studie för att kunna se vilka konsekvenser individens psykiska välbefinnande fick 
om individen identifierade sig med flera raskategorier, d.v.s. att som individ identifiera sig 
efter sin ras exempelvis svart, vit, latino eller asiat. Grupperna som deltagare fick välja mellan 
var en lågstatusgrupp (svarta och latinamerikanska), högstatusgrupp (vita och asiater) och en 
rasblandad grupp (exempel, en individ som har en förälder som är svart och en förälder som 
är asiat). Individerna som identifierade sig med den rasblandade gruppen rapporterade lägre 
nivåer av alienation än vad hög- och lågstatusgrupp rapporterade. De individer i studien som 
identifierade  sig  med  flera  rasgrupper  hade  dessutom  haft  högre  nivåer  på  psykiskt 
välbefinnande,  än  de  individer  som  identifierade  sig  med  antingen  hög  eller  låg 
statusgrupperna. Individerna tyckte att de kände mindre stress, de var mer positiva och hade 
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engagerat sig mer i skolan. Dock hade det inte framkommit  någon skillnad på självkänsla 
mellan grupperna.  

Alla människor runt om i världen är eller har varit delaktiga i en grupp. En grupp kan 
variera  från  två  personer  till  många  fler.  Exempel  på  grupper  kan vara  kompisrelationer, 
arbetslag,  föreningar  men  även  så  stora  grupper  som  nationer.  Det  har  funnits  något  i 
människan i alla tider, som har gjort att han eller hon kände tillhörighet till en grupp, även om 
människorna  i  gruppen inte  kände varandra sedan tidigare  (Granström,  1998).  Banko och 
Mouzakis (2003) skrev om slovener som immigrerat till Argentina i början av 1900-talet, de 
tog  upp  de  svårigheter  som  immigranterna  hade  med  integrationen  till  det  argentinska 
samhället. Immigranterna hade svårt med språket och de argentinska traditionerna. Eftersom 
det  slovenska  och  argentinska  folket  har  kulturella  olikheter  sökte  sig  de  immigrerade 
slovenerna till varandra. Eftersom de umgicks fick de en stark anknytning till varandra och 
känslan av samhörighet stärktes mellan de immigrerade slovenerna. 

Festinger (1950) har definerat kohesion som ”the resultant of all the forces acting all the 
members to remain in the group” (p .274). Denna definition grundade Festinger utifrån sociala 
grupper. Festinger, Schachter och Back (1950) beskrev kohesionen i tre delar; interpersonell 
attraktion, uppgiftskohesion och gruppstatus. Interpersonell attraktion anses som individens 
attraktion till gruppens medlemmar. Uppgiftskohesion anses som medlemmens attraktion till 
de  uppgifter  eller  aktiviteter  som gruppen  hade.  Gruppstatus  anses  som hur  väl  gruppen 
associerades med anseende och respekt. Mullen och Copper (1994) menar att det fanns två 
typer av kohesion, en social kohesion och en uppgiftsorienterad kohesion. Social kohesion har 
refererats till de emotionella anknytningarna av kamratskap, omtänksamhet och närhet mellan 
gruppmedlemmar.  Gruppmedlemmarna  har  ansetts  vara  socialt  beroende  av  varandra  då 
individerna har tyckt om att umgås med varandra och har föredragit att umgås på sin fritid. 
Individerna  har  mått  bra  i  gruppens  sällskap  och  känt  sig  känslomässigt  nära  varandra. 
Uppgiftskohesion har setts som det gemensamma engagemang som medlemmarna haft för att 
uppnå gemensamma mål. Målen har uppnåtts genom en kollektiv ansträngning. Kirke (2009) 
har ansett att kohesionen varken är absolut eller varaktig och han har inte heller sett den som 
ett  kännetecken  för  en  grupp.  Kirke  har  syftat  på  att  kohesionen  visas  i  den  kulturella 
konstruktionen av en grupp. Cartwright och Zander (1960) har definierat kohesion som hur 
attraktiv  gruppen är för sina medlemmar.  De hävdar att  en grupps kohesion kan minskas 
genom  att  individer  knutit  starka  band  med  andra  individer  utanför  gruppen.  Även  en 
opassande inställning till gruppens attityder har haft en minskande effekt på gruppkohesionen. 
Om alla i gruppen delade samma attityder och normer var detta ett tecken på en hög kohesion 
inom gruppen. Bollen och Hoyle (1990) menar att när en medlem inte kände tillhörighet till 
gruppen anses det svårt för honom eller henne att förstå gruppens normer, värderingar och 
karaktär.  De positiva  och negativa känslorna en individ har till  gruppen, kan ha påverkat 
individens motivation till att tillhöra gruppen. Kohesion ses alltså som medlemmarnas känsla 
av  tillhörighet  till  en  viss  grupp,  kohesionen  kan  ha  ökat  eller  minskat  beroende  på 
medlemmarnas intresse till gruppen. 

Bollen och Hoyle utförde en studie för att kunna fastställa ett mätinstrument för kohesion, 
Perceived Cohesion Scale (PCS). Med hjälp av mätinstrumentet PCS har man möjlighet att 
mäta individers känsla av tillhörighet till en grupp och dessutom möjligheten att se hur starkt 
eller svagt individerna känner för sitt medlemskap till den gruppen. De har använt kohesion 
som grund i deras teoretiska begrepp upplevd tillhörighet (perceived cohesion) och delat upp 
den i två delar. Delarna anses vara individens upplevelser av deras egen tillhörighet till en 
grupp och individens känsla av moral som associerades till medlemskapet. Känslor av moral 
gav individen motivation till att utvärdera sin relation till gruppen, att engagera sig i sociala 
och uppgifts relaterade gruppaktiviteter och till att värdera sitt medlemskap till gruppen. Den 
viktigaste  egenskapen  som  känsla  av  moral  hade,  var  att  sammanställa  de  positiva  och 
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negativa  emotionella  gensvar som individen  hade gentemot  gruppen.  Detta  skedde för  att 
individen skulle känna bättre tillhörighet till gruppen. Känslan av att tillhöra sin grupp har 
Bollen och Hoyle ansett vara ett måste för att gruppen skall existera för individen. Eftersom 
känslan av tillhörighet sågs som grundläggande för hur medlemmarna identifierade sig med 
gruppen, kunde denna känsla ha fått konsekvenser för individens beteende. Då individen hade 
en positiv attityd till sin egen grupp och en negativ attityd till individer i andra grupper, kunde 
den negativa attityden leda till fördomar och diskriminering (Hornsey & Hogg, 2000; Tajfel 
& Turner, 1979). 

Att  identifiera  sig  med  sin  grupp  kallas  för  gruppidentifikation.  Det  finns  etnisk 
identifikation som anses vara när individen identifierat sig med sin etniska grupp (Porter & 
Washington, 1993). Denna identifikation har kopplats samman med dimensionen känsla av 
tillhörighet  i  begreppet  upplevd tillhörighet  (Bollen & Hoyle,  1990). Hoyle  och Crawford 
(1994)  höll  med  Bollen  och  Hoyle  (1990)  om att  känsla  av  tillhörighet  ansågs  vara  en 
kognitiv aspekt på kohesion och kopplades till individens sociala beteende, medan känsla av 
moral  associerades  till  individens  emotioner.  Tajfel  och Turner (1979) anser att  individen 
behöver  känna  tillhörighet  till  åtminstone  en  grupp,  det  tycks  vara  viktigt  för  individens 
stolthet och självkänsla. 

 Det har nämnts tidigare att  Kiang och Fuligni (2009) menade att individer som kände 
tillhörighet  till  sin  etniska  grupp  hade  högre  självkänsla.  Även  individer  som  kände  en 
tillhörighet till sin grupp hade ett ökat psykiskt välbefinnande. I den aktuella studien användes 
Bollen och Hoyle (1990) definition av kohesion, alltså individens upplevelser av deras egen 
tillhörighet till en grupp och individens känsla av moral som associerades till medlemskapet. 
Då tidigare forskning visade att tillhörighet till en grupp ökade individens självkänsla ville 
författarna i denna studie se om detta gick att tillämpa på svenska samhället som en grupp. 
Det  troddes  finnas  en  skillnad  mellan  svenskar  och  immigranters  grad  av  självkänsla  då 
upplevd tillhörighet till det svenska samhället antogs vara olika. Det antogs att immigranter 
kände lägre tillhörighet till det svenska samhället då de inte är födda i Sverige och antogs 
känna ett utanförskap, och därför hade en lägre grad av självkänsla. Däremot antogs det att en 
individ  som var  född  i  Sverige  antogs  ha  en  högre  upplevd  tillhörighet  till  det  svenska 
samhället och därför antogs individen ha en högre grad av självkänsla.

Syftet  med  den  aktuella  studien  var  att  se  om individens  upplevda  tillhörighet  till  det 
svenska samhället hade något samband med individens grad av självkänsla. Eftersom flera 
undersökningar  visade  att  det  fanns  en  könsskillnad  på  självkänsla  ville  man  i  denna 
undersökning prova hypotesen om män hade högre självkänsla än kvinnor. 

Hypotes 1: Ju högre känsla av tillhörighet till det svenska samhället desto högre självkänsla.
Hypotes 2: Svenskar känner mer tillhörighet till det svenska samhället än immigranter.
Hypotes 3: Män har högre självkänsla än kvinnor.
Hypotes 4: Svenskar har högre självkänsla än immigranter.
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Metod

Deltagare

I denna studie deltog 134 vuxenstuderande män och kvinnor i åldrarna 20-58 år, 46 stycken 
av deltagarna var män och de resterande 88 var kvinnor.  Femtiosju deltagare var födda i 
Sverige och sjuttiosju hade immigrerat till Sverige. De rekryterades från fyra olika komvux 
skolor  i  Mellansverige.  I  studien  blev  bortfallet  27  personer.  Deltagarna  i  denna  studie 
kategoriserades efter kriterium svensk och immigrant. En svensk definierades som en individ 
som var född i Sverige. En immigrant definierades som en individ som var född i ett annat 
land och har immigrerat till Sverige. Länderna som deltagarna i kategorin immigrant kom från 
var: Afghanistan, Amerika, Argentina, Azerbajdzjan, Burundi, Filipinerna, Finland, Irak, Iran, 
Kina,  Kosovo,  Mexico,  Norge,  Polen,  Spanien,  Somalia,  Sudan,  Thailand,  Ukraina,  och 
Vietnam. Antal år som de immigrerade deltagarna har bott i Sverige varierade från tre till 
trettiofem år.  Deltagarna  grupperades  i  kategorier  innan databearbetningen.  Kategorin  var 
svensk  och  immigrant  och  därefter  blev  immigranterna  kategoriserade  som  européer  och 
individer från resterande världen. I underkategorin européer placerades deltagare som kom 
från Europa: Azerbajdzjan, Finland, Kosovo, Norge, Polen, Spanien, Ukraina. Deltagare från 
kategorin resterande världen var deltagare från länder utanför Europa: Afghanistan, Amerika, 
Argentina,  Burundi,  Filipinerna,  Irak,  Iran,  Kina,  Mexico,  Somalia,  Sudan,  Thailand  och 
Vietnam. Det var 57 svenskar, 15 européer och 62 deltagare från resterande världen. Denna 
kategorisering  gjordes  för  att  det  antogs  att  deltagarna  från  Europa  skulle  känna  mer 
tillhörighet till Sverige då de kom från länder som var nära geografiskt sett. Samtidigt antogs 
det att deltagarna från kategorin resterande världen skulle ha lägst grad av tillhörighet till det 
svenska samhället då de kom från länder som låg långt ifrån Sverige. Deltagarna fick ingen 
ersättning men skolorna fick ta del av resultatet.

Material

Perceived  Cohesion  Scale  (PCS)  är  ett  instrument  som  mäter  individens  upplevelse  av 
tillhörighet till en grupp. PCS skalan skapades av Bollen och Hoyle (1990) och har översatts 
till svenska av Berggren och Sandberg (2004). Bollen och Hoyle menar att upplevelsen av 
tillhörighet bestod av två delar: en kognitiv del och en emotionell del. Den kognitiva delen var 
individens  upplevelse  av tillhörighet  till  gruppen och den emotionella  delen är individens 
känslor inför medlemskapet i gruppen. Skalan användes vid undersökningar på stora och små 
grupper. Bollen och Hoyle utformade instrumentet så att det går att använda till vilken grupp 
som helst, eftersom forskaren som ska använda instrumentet själv får fylla i på en tom rad 
vilken grupp denne ämnar att undersöka. I denna studie användes svenska samhället som typ 
av ”grupp” för att kunna mäta en individs känsla av tillhörighet till det svenska samhället. 
Några  påståenden  omformulerades  för  att  det  skulle  bli  en  adekvat  svensk  mening.  Ett 
exempel på ett omformulerat påstående var, ”detta är den bästa _______, frågan formulerades 
i stället till ”Sverige är det bästa landet i världen”.  Enkäten bestod av följande PCS frågor: 
Jag känner  att  jag är  en fullvärdig  invånare  i  det  svenska samhället,  Jag känner  mig  lite 
utanför  i  det  svenska  samhället  (skalvänd),  Jag  känner  att  jag  hör  hemma  i  det  svenska 
samhället, Jag uppfattar mig själv som delaktig i det svenska samhället, Jag är glad över att 
vara en del av det svenska samhället, Jag är mycket nöjd med att leva i det svenska samhället 
samt Jag skulle hellre vilja leva i ett annat land än Sverige (skalvänd). Individerna fick skatta 
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sin upplevda tillhörighet på en sjugradig skala, från 0 (stämmer inte) till 6 (stämmer helt). 
Cronbach’s Alpha för detta mätinstrument var .86. 

För att mäta individernas självkänsla användes Rosenbergs Self-Esteem Scale (Rosenberg, 
1965). Deltagarna fick skatta sin självkänsla i form av tio påståenden på en fyragradig skala, 
från  3  (stämmer  helt),  2  (stämmer  ganska  bra),  1  (stämmer  inte  särskilt  mycket)  till  0 
(stämmer inte alls). Exempel på påståenden: Jag har en positiv attityd till mig själv, Ibland 
tycker jag att jag är dålig (skalvänd).  Cronbach’s Alpha för detta mätinstrument var .89. 

Procedur

Rektorerna på varje skola kontaktades via mail där studiens syfte beskrevs samt en förfrågan 
om samarbete. Enkäten bifogades för att ge dem en uppfattning om vad deltagarna skulle bli 
ombedda att  svara på.  I  två av skolorna lämnades  enkäterna till  handledare som i sin tur 
delade ut det till deltagarna, de ifyllda enkäterna lades i ett slutet kuvert. Till dessa två skolor 
stod direktiven utskrivet i början av enkäten. De ifyllda enkäterna hämtades en vecka senare 
av författarna. I de andra två skolorna lämnade författarna själva ut enkäterna till deltagarna, 
detta skedde på lektionstid.  Deltagarna fick inte direktiven utskriva på enkäterna utan fick 
dem muntligt av författarna, och lade de ifyllda enkäterna i en sluten låda. I studien följdes 
vetenskapsrådets etiska principer, då man informerade deltagarna om syfte med studien och 
att  enkäterna  endast  skulle  användas  till  den  aktuella  undersökningen.  De  fick  också 
information om att undersökningen var anonym, deltagandet i studien var frivilligt, och de 
fick avbryta när helst de ville. Därefter inhämtades ett muntligt samtycke från deltagarna.

Resultat

Hypotes 1

Hypotesen om ju högre upplevd tillhörighet till det svenska samhället desto högre självkänsla, 
prövades  med  hjälp  av  Pearsonskorrelation  för  att  se  om  det  fanns  ett  samband  mellan 
upplevd  tillhörighet  till  det  svenska  samhället  och  grad  av  självkänsla.  Det  fanns  ett 
signifikant  positivt  samband  mellan  upplevd  tillhörighet  till  det  svenska  samhället  och 
självkänsla, en tendens till att ju mer tillhörighet man upplevde desto högre självkänsla (se 
Tabell  1).  Med  hjälp  av  median  split  (4.5)  delades  deltagarna  in  i  en  grupp  med  låg 
tillhörighet  (M  = 3.3)  och en grupp med hög tillhörighet  (M = 5.3).  Ett  oberoende  t-test 
utfördes för att jämföra gruppernas grad av självkänsla. Det fanns en signifikant skillnad på 
grad av självkänsla mellan grupperna låg (M = 1.87,  SD =  0.63 och hög,  M = 2.33,  SD = 
0.57;  t(132) = -4.49, p  = .001, η² = .07,  d  = -.47, 95% CI [-.67, -.26]. Detta bidrog till att 
hypotes 1 fick stöd.

Tabell  1  visar  att  det  finns  ett  signifikant  positivt  samband  mellan  grad  av  upplevd 
tillhörighet  och kön. Den visar även ett  positivt  samband mellan kön och självkänsla  hos 
deltagarna i studien, samt ett positivt samband mellan de svenska deltagarna och deltagarna 
som immigrerats grad av upplevd tillhörighet. 
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Tabell 1
Pearsonkorrelationer mellan självkänsla och de oberoendevariablerna och deskriptiv  
statistik
Variabel 1 2 3 4 5 M  SD
1. Köna

2. Ålder 29.56 8.65
3. Etnicitetb

4. Tillhörighet .24** .03 .27** 4.23 1.29
5. Självkänsla -.19* -.12 .14 .39** 2.09 0.64

* p < .05, ** p < .01
a Man kodades som 0, kvinna kodades som 1.
bImmigrant kodades som 0, svensk kodades som 1.

Hypotes 2 

Den  andra  hypotesen  om  att  svenskar  känner  mer  upplevd  tillhörighet  till  det  svenska 
samhället än immigrater, testades genom att undersöka skillnader mellan kön, etnicitet och 
upplevd tillhörighet med hjälp av en 2 (kön) x 2 (etnicitet: svensk/immigrant) ANOVA med 
upplevd tillhörighet som beroendevariabel. Det fanns en huvudeffekt av kön, män (M = 3.81, 
SD = 1.65) hade skattat en lägre grad av upplevd tillhörighet än kvinnor (M = 4.45, SD  = 
0.99), F(1,133) = 10.70, p = .001. Det fanns även en huvudeffekt av etnicitet, svenskar (M = 
4.60, SD = 1.23) hade skattat sin upplevda tillhörighet högre än de utländska deltagarna (M = 
3.96, SD = 1.27), F(1, 133) = 9.83, p = .002 (Figur 1).  Därmed fick hypotes 2 stöd, alltså att 
svenskar kände mer upplevd tillhörighet till det svenska samhället än immigranter.

När  deltagarna  delades  in  i  underkategorierna  svensk,  européer  och  deltagare  från 
resterande världen visade även detta en signifikant skillnad. De europeiska deltagarna (M = 
3.92, SD = 1.37) och deltagarna från resterande världen (M = 3.96, SD = 1.25) rapporterade en 
lägre grad av tillhörighet än svenskarna (M = 4.60, SD = 1.23), F(2, 133) = 4.26, p < .016. Då 
det fanns en signifikant skillnad mellan underkategorierna utfördes ett post hoc test (Fishers 
LSD) på materialet. Där sågs en tendens till att de europeiska deltagarna rapporterade lägre 
upplevd tillhörighet än både deltagarna från resterande världen och de svenska deltagarna, p < 
.10.  Det  fanns  dock  ingen  skillnad  mellan  deltagarna  från  resterande  världen  och  de 
europeiska deltagarna. Det fanns ingen interaktion mellan kön och etnicitet med avseende på 
variabeln upplevd tillhörighet.
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Figur 1. Tillhörighet som en funktion av kön och etnicitet. Skalans variationsvidd var 0-6. 

Eftersom  att  det  fanns  en  signifikant  skillnad  mellan  de  svenska  och  immigrerade 
deltagarnas grad av upplevd tillhörighet, delades de immigrerade deltagarna in i två grupper 
baserat  på  antal  år  de  bott  i  Sverige,  medelvärdet  var  8  år.  Utifrån  medelvärdet  delades 
deltagarna in i en grupp som bott i Sverige en kortare tid (0-8 år) och en grupp som bott i 
Sverige en längre tid (9-35 år). 55 deltagare respresenterade gruppen kort tid, 22 deltagare 
representerade  gruppen  lång  tid  i  Sverige.  Den  skattade  upplevda  tillhörigheten  hos  de 
immigrerade deltagare som bott i Sverige en kortare tid (M = 3.91, SD = 1.23) jämfördes med 
de  som  bott  en  längre  tid  i  Sverige  (M  =  4.06,  SD  =  1.37).  Det  utfördes  en  Pearsons 
korrelation för att se om det fanns ett samband mellan hur lång tid de immigrerade deltagarna 
bott  i  Sverige och  grad av upplevd tillhörighet.   Det  fanns  inget  samband  mellan  de två 
variablerna, r = .05, n = 77, p = .662. Ett t-test utfördes på samma material för att se om det 
fanns en skillnad mellan de båda grupperna i avseende på upplevd tillhörighet, t(75)= -.44, p 
= .662, d = -.14, 95% CI [-.78, .50]. Det finns alltså ingen skillnad på deltagarnas upplevda 
tillhörighet till det svenska samhället relaterat till antal år de bott i Sverige. 

Hypotes 3 och 4 

Den tredje hypotesen om att män hade högre självkänsla än kvinnor och den fjärde hypotesen 
om att svenskar hade högre självkänsla än immigranter testades med hjälp av en 2 (kön) x 2 
(etnicitet: svensk/immigrant) ANOVA med självkänsla som beroendevariabel. Det visade en 
huvudeffekt av kön, män (M = 2.25,  SD = 0.75) skattade en högre grad av självkänsla än 
kvinnor (M = 2.00,  SD = 0.56),  F(1,133) = 3.93,  p  = .049.  Därmed fick hypotes 3 stöd. 
Däremot  fanns  det  ingen  huvudeffekt  av  etnicitet,  svenskar  (M =  2.19,  SD =  0.66) 
rapporterade inte en högre grad av självkänsla än immigranter (M = 2.00, SD = 0.62),  F(1, 
133) = 1.69,  p = .196. Alltså visade resultatet  att svenskar inte hade högre självkänsla än 
immigranter, därmed fick hypotes 4 inget stöd. Det fanns inte heller någon interaktion mellan 
kön och etnicitet på beroendevariabeln självkänsla, F(1, 133) = .020, p = 888. 

En hierarkisk multipel regressionsanalys utfördes för att bedöma de två variablernas (kön 
och upplevd tillhörighet)  förmåga att predicera grad av självkänsla. Kön användes som en 
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kontrollvariabel för att kunna fastställa hur mycket av variansen av självkänsla som berodde 
på  deltagarens  kön.  Kön  sattes  in  i  modell  1  och  förklarade  3%  av  variationen  i 
beroendevariabeln självkänsla.  När upplevd tillhörighet  sattes in i  modell  2 så förklarades 
24% av  den  totala  variansen  hos  den  beroende  variabeln,  F(2,  133) =  20.11,  p <  .001. 
Kontrollvariabeln kön förklarade ytterligare 20%, F change (1, 133) = 34.33, p < .001 (Tabell 
2). 

Tabell 2
Två modeller för prediktion av självkänsla
 Självkänsla 

  Modell 2
Variabel Modell 1 b* b*
Kön -.17* -.28**
Upplevd tillhörighet  .47**
R²  .03  .24
F 4.68 20.11**
∆R²  .20 
∆F  15.43
* p < .05, ** p < .01
 

Diskussion

Resultatet från den första hypotesen visade ett signifikant positivt samband mellan upplevd 
tillhörighet till det svenska samhället och grad av självkänsla hos deltagarna. Detta resultat 
var inte särskilt överraskande då det fanns empirisk forskning som visade att individer som 
kände tillhörighet till en grupp hade ett högre psykiskt välbefinnande än individer som inte 
kände  tillhörighet  till  en  grupp  (Kiang  &  Fuligni,  2009).  Även  individens  psykiska 
välbefinnande hade ett starkt samband med individens självkänsla (Rosenberg, Schoenback, 
Schoole & Rosenberg, 1995). Den tredje hypotesen, om att det skulle finnas en könsskillnad i 
variabeln självkänsla fick stöd, precis som i studien gjord av Robins, Trzesniewski, Tracy, 
Gosling och Potter (2002). I den undersökningen var åldersspannet brett (9-90) för att kunna 
se skillnader  i  självkänsla  beroende på ålder.  I  åldersspannet  13-78 fanns  det  en skillnad 
mellan  män  och kvinnor.  Därför  anser  forskarna  i  den  aktuella  studien  att  Robins  et  als 
resultat kan kopplas hit eftersom deltagarna platsar utan problem in i Robins et als ålderspann. 
För att återgå till den här studien så fanns en markant skillnad då männen skattade en högre 
självkänsla än vad kvinnorna gjorde. Det skulle kunna antas att skillnaden skulle blivit ännu 
större om det hade varit  en jämnare fördelning mellan könen. I denna studie var männen 
underrepresenterade då kvinnorna var dubbelt så många till antalet. Detta kan även ha haft 
inverkan  på  resultatet  mellan  män  och  kvinnors  upplevda  tillhörighet  till  det  svenska 
samhället, då de kvinnliga deltagarna skattade en högre upplevd tillhörighet än vad männen 
gjorde.

Den  andra  hypotesen,  om  att  immigranter  skulle  känna  en  lägre  grad  av  upplevd 
tillhörighet  till  det  svenska samhället  fick stöd.  Dock antogs  det  att  svenskarna skulle  ha 
skattat en högre grad av upplevd tillhörighet än vad de gjorde, de skattade ett medelvärde på 
4.6  när  det  högsta  skalvärdet  var  6.  En  rimlig  förklaring  till  den  relativt  låga  upplevda 
tillhörigheten  hos  de svenska deltagarna  i  studien kan vara att  deltagarna  som är  födda i 
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Sverige kan ha familj eller vänner med annat ursprung och kultur. Detta kan påverka resultatet 
genom att de känner en lägre upplevd tillhörighet till det svenska samhället då de har starka 
anknytningar  till  en annan etnisk grupp (Cartwright & Zander,  1960). En annan orsak för 
minskad kohesion tar Bollen och Hoyle (1990) upp, de anser att individen måste vilja tillhöra 
gruppen  för  att  känslor  av  tillhörighet  skall  existera  hos  individen.  Det  kan  vara  så  att 
individer som immigrerat till Sverige eller flytt till Sverige ifrån krig, egentligen inte vill leva 
i  det  svenska samhället  och därför finns inte känslorna hos individen att  vilja tillhöra det 
svenska samhället. Det kan även vara så att de individer som immigrerat till Sverige känner 
mer  upplevd tillhörighet  till  dem som de immigrerat  ihop med,  än vad de känner  till  det 
svenska samhället. Det är kanske därför som deras kohesion till det svenska samhället är låg. 
Individerna känner stark anknytning till de andra som immigrerat, då de har liknande kulturer 
och kanske talar  samma språk (Banko & Mouzakis,  2003). I  Banko och Mouzakis studie 
visade det sig att  individer som immigrerat  från Slovenien fick mer sammanhållning med 
andra  individer  som också  immigrerat  än  med  det  argentinska  folket.  Detta  skulle  kunna 
kopplas till den aktuella studien. 

Resultatet  om  att  antal  år  i  Sverige  inte  hade  något  samband  med  grad  av  upplevd 
tillhörighet ansågs märkligt, då ju längre tid i en grupp man tillbringar, desto starkare borde 
individens känslor till gruppen vara. Alltså borde de immigranter som bott i Sverige länge, 
känna en högre grad av upplevd tillhörighet till det svenska samhället än immigranter som 
bott  i  Sverige  en  kortare  tid.  Om detta  resultat  stämmer,  är  detta  då  en  effekt  av  dålig 
integrering? Är det det svenska samhället  som hindrar immigranter från att vara delaktiga 
eller är de immigranterna som inte aktivt deltar?

Antagandet om att svenskar skulle känna en högre grad av upplevd tillhörighet och därmed 
ha en högre självkänsla än immigranterna fick inget stöd. Den fjärde hypotesen visade ingen 
signifikant  skillnad  mellan  de  svenska  deltagarnas  och  de  immigrerade  deltagarnas 
självkänsla. Eftersom det inte fanns någon skillnad i självkänslan hos deltagarna kan detta 
resultat inte kopplas till Rockquemore och Brunsmas (2002) diskussion om att individer med 
starka känslor till en grupp har en högre självkänsla. Det gick inte heller att med hjälp av den 
aktuella  studien  fastställa  om  låg  självkänsla  uppkom  som  ett  resultat  av  att  deltagarna 
tillhörde en grupp som avvek sig från samhällsnormerna. Därför anses det att Rockquemore 
och Brunsmas diskussion inte får något stöd alls med hjälp av denna undersökning. 

Det framkom i denna studie att det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 
upplevd tillhörighet till det svenska samhället. Kvinnorna i studien kände en högre grad av 
upplevd tillhörighet till det svenska samhället än männen. Detta resultat kan ha påverkats av 
den ojämna könsfördelningen eller så är resultatet adekvat.  Denna könsskillnad skulle enligt 
Kashima, Yamaguchi, Kim, Choi, Gelfand och Yuki (1995) kunna bero på att vuxna kvinnor 
är mer relationsbundna än män.

Könsskillnaden  som  framkom  i  deltagarnas  självkänsla  kan  ifrågasättas  utifrån 
könskillnaden  i  upplevd tillhörighet,  detta  med  tanke  på att  ju  högre  upplevd tillhörighet 
individen känner  till  det  svenska samhället  desto högre var individens  självkänsla.  Därför 
borde  det  vara  så  att  männen  i  studien  skulle  ha  rapporterat  en  högre  grad  av  upplevd 
tillhörighet än kvinnorna eftersom männen rapporterade en högre grad av självkänsla. Utifrån 
detta  resonemang  skulle  man  även  kunna  tänka  sig  att  kvinnorna  i  studien  borde  ha 
rapporterat en högre grad av självkänsla än männen då kvinnorna rapporterade en högre grad 
av upplevd tillhörighet till  det svenska samhället.  Detta resonemang bekräftar att det finns 
andra faktorer som påverkar en individs självkänsla (Rosenbergs et al. 1989). 

I en studie gjord av Güngör och Bornstein (2009) studerades turkiska ungdomar (14-20 år) 
som immigrerat till Belgien och deras integrations förmåga. Forskarna påvisade att tjejerna 
anpassade sig bättre till  den nya kulturen och var samtidigt bättre på att bevara den gamla 
kulturen än vad killarna var. Det visades också att ju äldre flickorna var desto lättare hade de 
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till  anpassningen  till  den  nya  kulturen.  Killarnas  svårigheter  att  anpassa  sig  till  den  nya 
kulturen skulle enligt forskarna vara att de upplever att de förlorar sitt inflytande och status i 
hemmet. Killarna i studien kände sig mer diskriminerade och detta hade en negativ effekt på 
deras anpassningsförmåga. Dock var deltagarna i Güngör och Bornstein’ s studie unga vuxna, 
och författarna låter det vara osagt om detta resultat kan kopplas med den aktuella studien. 
Detta resultat kan även ha påverkats av den ojämna könsfördelningen. 

Denna  undersökning  går  att  generalisera  på  svenskfödda  och  immigrerade 
vuxenstuderande män och kvinnor i Sverige. Eftersom kategorin européer i undersökningen 
var underrepresenterad då det endast var 15 stycken deltagare, kan detta ha haft betydelse för 
resultatet om att europeiska deltagare skattade en lägre grad av upplevd tillhörighet än vad 
svenska deltagare och deltagare från resterande världen skattade. Brister i denna undersökning 
skulle kunna vara att utdelningen av enkäterna skedde på två sätt. Vid några tillfällen delade 
författarna själva ut enkäterna till deltagarna och vid andra tillfällen var det lärarna i skolorna 
som delade ut enkäterna till deltagarna. Majoriteten av enkäterna samlades in när författarna 
närvarade  vid  utlämning  av  enkäter.  Det  kan  ses  som  en  brist  då  misstänksamhet  hos 
deltagarna  kan  ha  skapats,  när  författarna  inte  närvarade  vid  utlämningen.  Att  skalstegen 
vändes efter halva enkäten kan ha påverkat svaren om inte deltagarna uppmärksammat det. 
Det fanns ord som en del deltagare rapporterat  att  de inte  förstod,  exempelvis  fullvärdig, 
delaktig,  värdefull,  attityd,  och  värdelös.  Detta  kan  han  bidragit  till  en  felskattning  då 
deltagarna  kan  ha  svarat  på  frågor  de  inte  förstått.  Det  var  just  detta  som man  försökte 
undvika  då  man  med  omsorg  valde  deltagare  från  komvux.  Mätinstrumentet  ansågs  vara 
reliabelt då Cronbach´s Alpha var godtagbart. 

Denna undersökning har bidragit till mer kunskap om att en individs upplevda tillhörighet 
till en grupp har ett positivt samband med individens självkänsla. Det visade sig att individens 
upplevda  tillhörighet  till  det  svenska  samhället  var  en  faktor  i  individens  självkänsla. 
Forskningen  bidrog  till  en  mer  öppen  bild  om att  det  är  viktigt  med  integreringen  i  det 
svenska samhället då grad av tillhörighet har ett samband med självkänslan. Studien visade att 
det var betydande för individens självkänsla att uppleva tillhörighet till en grupp. Något som 
författarna upplevde som positivt var att immigranternas låga grad av upplevd tillhörighet inte 
hade  någon  påverkan  på  deras  självkänsla,  dock  låter  författarna  det  vara  osagt  om 
självkänslan har påverkats av att immigranterna känner en starkare anknytning till en annan 
etnisk grupp. 

Immigranterna i studien kände en lägre upplevd tillhörighet till det svenska samhället och 
antal år de hade bott i Sverige ökade inte deras känsla av upplevd tillhörighet. Påvisar detta 
resultat  att  Sverige  är  ett  land  som det  är  svårt  att  integreras  in  i?  Genom en kvalitativ 
intervjustudie skulle man kunna ta reda på varför immigrater kände en lägre grad av upplevd 
tillhörighet och hur de skulle vilja bli integrerade till det svenska samhället. Det skulle vara 
intressant  att  ta  reda  på  vilka  faktorer  som  skulle  kunna  öka  immigranternas  känsla  av 
upplevd tillhörighet till det svenska samhället.  
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