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Sambandet mellan självkänsla och mentalt välbefinnande hos 

butiksanställda 

 
Malvina Johansson 

 
Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan självkänsla 

och mentalt välbefinnande. Studiens bakgrund var att undersöka det 

eventuella sambandet. Urvalet bestod av 116 butiksarbetare varav 46 

var män. De besvarade en enkät som var utformad av Rosenbergs self-

esteem scale och Warwick- Edinburgh mental well-being scale med 

kompletterande bakgrundsfrågor. Studien undersökte kön- och 

åldersskillnader, för att se eventuella skillnader, och sambandet mellan 

självkänsla och mentalt välbefinnande, för att se om det fanns något 

samband mellan dessa begrepp. Analysen var i form av korrelationer 

och hierarkisk multipel regressionsanalys. Slutsatsen blev att män 

upplevde högre grad av mentalt välbefinnande än kvinnor och starkare 

självkänsla inger ett bättre mentalt välbefinnande. Ytterligare studier 

om självkänsla och mentalt välbefinnande kan komplettera 

forskningsområdet för att utröna dess relevans i skola och förskola. 

 

Keywords: self-esteem, mental well-being, mental health, worker, 

adolescence  

 

 

Inledning 

 
 

De allra flesta människor har ett arbete att gå till och det är viktigt för att uppnå hälsa. Arbetet 

stärker individen i gemenskapen och ökar det ekonomiska kapitalet som stärker god hälsa. 

Det har visat sig att litet inflytande och svagt stöd från omgivningen kan leda till ohälsa 

(Carlson, 2007). Personer som står utanför arbetsmarknaden saknar en del av det sociala 

kapitalet som är viktigt för att uppnå hälsa (Wamala, 2011). Den här uppsatsen kommer 

handla om självkänsla och mentalt välbefinnande som två begrepp i samhället, i livet och på 

arbetet. Mentalt välbefinnande kommer benämnas som välbefinnande eftersom de både 

begreppen innefattar individens mående. 

 

Självkänslans relation till arbetslivet, prestation och mental hälsa 

Självkänsla står för individens egen syn på sig själv, huruvida individen skattar sitt eget värde 

som mer eller mindre positivt. Människors egen tilltro till sig själva formar deras handlingar 

på många vis som resulterar i den sociala verklighet som de lever i. Glädje relateras till stark 

självkänsla medan svagare självkänsla kan relateras till depression och i det moderna 

samhället har självkänsla stigit från det individuella till det sociala perspektivet, vilket betyder 

att samhället påverkar individens självkänsla mer än vad som gjorts tidigare, sett till de 

senaste årtionden (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Baumeister et al. (2003) 

nämner självkänsla som, ”Self-esteem is literally defined by how much people place on 

themselves. It is the evaluative component of self- knowledge” (p. 2).    
    Enligt Greenwald och Banaji (1995) skapas självkänslan i en kognitionsprocess som stärker 

den sociala kognitionen omedvetet, vilket innebär individens tankeprocess om sig själv. Deras 
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slutsats är att självkänslan är en mental bild som omformas i individens sinne där tankar och 

känslor formar individens eget värde. 

    En studie har genomförts av Nowicka et al. (2008) i syfte att se relationen mellan övervikt, 

prestation och självkänsla för åldersgruppen 8 till 19 år, där de inte fann signifikant samband 

mellan självkänsla och övervikt.  Resultatet visade att självkänslan var lägre i högre 

åldersgrupper för båda könen. Vid en närmare analys av könsskillnader fann de att tjejerna 

skattade lägre självkänsla än killarna. Slutsatsen lyder att individens självkänsla beror på ålder 

och kön och i behandlingssyfte bör det läggas fokus på ungdomstjejer för att stärka deras 

självkänsla eftersom de tenderar att skatta svagare självkänsla än killar. En annan studie kring 

könsskillnader fann att flickor rapporterar starkare självkänsla när de har bättre relationer med 

vuxna och sina kamrater än vad pojkar har. När flickor rapporterar lägre grad av bra relationer 

med vuxna och kamrater ökar deras grad av depression (Guhn, Shonert-Reichl, Gadermann, 

Hymel, & Hertzman, 2013). 

    Shim, Wang och Cassady (2013) rapporterade om självkänslans inverkan på känslorna. De 

fann å ena sidan att stark självkänsla leder till fler positiva saker i livet som kärlek och glädje. 

Å andra sidan fann de att svag självkänsla kan leda till negativa känslor som exempelvis 

rädsla och skam.  Deras slutsats är att känna positiva känslor stärker självkänslan och skyddar 

mot negativa känslor. Sedan fann de att individer som har svag självkänsla och upplever 

negativa känslor försvagar självkänslan ytterligare. De kom också fram till att individer som 

skattade stark självkänsla skattade lägre grad av ilska. Individer med svag självkänsla skattade 

också lägre grad av ilska när de skattade högre grad av positiva känslor. Avslutningsvis 

noterades även att individer med svag självkänsla uppger större grad av depression när 

negativa känslor skattades högre. 

    Om självkänslan påverkas i negativ grad under en längre tid kan det leda till depression. 

Det finns samband mellan arbetslöshet och svag självkänsla och samband mellan svag 

självkänsla och depression. Stark självkänsla skyddar individen från en eventuell depression. 

Om en depression uppstår är det sannolikt att individen blir känslomässigt ur balans och 

känner sig irriterad (Galambos, Barker, & Krahn, 2006). När en individ får en tillsägelse eller 

repressalie finns det ett samband mellan tillsägelsen och depression, vilket betyder att 

individen nedvärderar sig själv när den fått en tillsägelse och detta är relaterat till när 

individen har sämre relationer till vuxna och kamrater (Guhn et al., 2013). En annan aspekt 

varför en del individer går in i en depression är att individen har en för svag tilltro till sin egen 

förmåga, vilket innebär att individen inte tar för sig i lika stor utsträckning av livets 

möjligheter (Baumeister et al., 2003). 

    Stark självkänsla är inte alltid positivt och korrelerar med orealistiska tankar om sig själv 

som kan leda till för höga krav om individen inte har en självmedvetenhet. Självmedvetenhet 

för individer stärker självkänslan på grund av att de individerna har en mer realistisk syn på 

sig själv om mindre bra och bra egenskaper (Snyder, Roth, & Pace, 1986). Stark självkänsla 

kan även ge en övertro på sin egen förmåga som i sin tur kan leda till misslyckanden. Svag 

självkänsla är negativt för individen och kan resultera i mindre framgångar. Med mindre 

framgångar menas att individen sätter upp hinder för sig själv och inte når sitt mål 

(Baumeister, Heatherton, & Tice, 1993). Detta kan relateras till ”The optimal margin of 

illusion” (Baumeister, 1989) som innefattar att det bästa är om individen har en balans mellan 

stark och svag illusion som betyder att individen själv vet sina begränsningar och vad den är 

kapabel till för utmaningar och inte sätter för höga krav på sig själv. Om en individ har för 

stark illusion kan den ta på sig för mycket, vilket gör att individens kunskap inte blir 

tillräcklig i syftet att klara uppgiften.  

    Självkänslan har en stor del i samhället eftersom den berör alla människor på något vis. 

Samhällets och individers problematik som depression och kriminalitet till exempel kan 

uppkomma av svag självkänsla. Individer rekommenderas att ge sig själva och andra beröm 
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för att stärka självkänslan, som en belöning för ett socialt önskvärt beteende (Baumeister et 

al., 2003).  

    Judge och Bono (2001) gjorde en studie kring självkänsla, arbetets prestation och 

arbetstillfredsställelse. Det blev en korrelation (.26) mellan självkänsla och 

arbetstillfredsställelse och arbetsprestation (.26) och självkänsla. I arbetet är det alltså viktigt 

att ha en stabil självkänsla för att öka effektiviteten och trivseln på jobbet. Självkänslan kunde 

förklara 23% av variansen i arbetstillfredsställelsen. 

    Ungdomars självkänsla och livstillfredsställelse är högt associerade med goda relationer till 

vuxna och kamrater och när en individ känner svag livstillfredsställelse och självkänsla 

grundas det ofta av upplevd utsatthet (Guhn et al., 2013). Relationen till föräldrar anses viktig 

och båda föräldrarnas stöd är positivt relaterad till självkänsla medan vid depression visade 

sig att stödet från båda föräldrarna inte finns (Plunkett, Henry, Robinson, Behnke, & Falcon 

ӀӀӀ, 2007). Ytterligare studier har genomförts om självkänslan och det sociala stödet av Kong, 

Zhao och You (2013). De fick fram att stark självkänsla associeras med ett bra socialt stöd 

och ger hög livstillfredställelse jämfört med de som har lågt socialt stöd av omgivningen. 

Individer med svag självkänsla upplever ingen skillnad i sin livstillfredställelse oberoende av 

om de har högt eller lågt socialt stöd. Resultatet visar att självkänslan är viktig för att uppnå 

livstillfredställelse. 

     Självkänslans roll är viktig för mental hälsa då höga värden på självkänslan indikerar 

mindre mental ohälsa. Stark självkänsla kan bero på goda relationer till sin omgivning och att 

individen känner stöd från andra. Självkänslan kan bibehållas och stärkas genom individens 

stabila relationer och sociala stöd (Platten, Newman, & Quayle, 2013).  

 

 

Mentala välbefinnandets relevans för hälsa och självkänsla 

Mentalt välbefinnande är enligt Andrée López et al. (2013) när individen känner sig tillfreds 

med sitt liv, upplever hälsa och känner livstillfredställelse. Det finns två perspektiv på mentalt 

välbefinnande den ena är den subjektiva känslan av lycka och livstillfredställelse. Den andra 

är när individen fungerar psykologiskt, att individen har funktionella relationer och känner 

självförverkligande, ”Mental well-being relates to a person´s psychological functioning, life-

satisfaction and ability to develop and maintain mutually benefiting relationship” (Stewert-

Brown, Janmohamed, & Parkinson, 2008, p.2). Andrée López (2013) studier kan relateras till 

självkänslan som till exempel att självkänslan har en stor roll för att uppnå mental hälsa. 

Stödet från andra och stabilitet i relationerna i omgivningen är av stor vikt för att behålla 

självkänslan (Platten et al., 2013).  

    För att uppnå välbefinnande finns tre viktiga komponenter som är: självständighet, 

kompetens och tillhörighet och mental hälsa tillhör välbefinnande. Det finns ett signifikant 

samband mellan hälsa och självkänsla, med starkare självkänsla finner individen bättre hälsa 

(Huppert & So, 2013). Studien tyder på vad tidigare forskning funnit, att känna tillhörighet 

och stöd från andra är viktigt för mentalt välbefinnande och självkänslan. Självständighet kan 

också relateras till tidigare forskning om att kunna försörja sig genom att ha ett arbete där de 

ovannämnda begreppen ingår (Carlson, 2007). 

    Seebohm et al.s studie (2013) som är baserad på kvalitativa intervjuer inom olika grupper 

visar att självhjälpsgrupper och stöd till varandra stärker välbefinnandet genom att gruppen 

stärker varandras välbefinnande, då behov och skapandet av resurser tillgodoses. Detta leder 

till starkare självkänsla, kunskap och självbestämmande i livet, som i sin tur ger mer trivsel, 

stödjande relationer och personlig utveckling.  

    Studier visar att en god relation mellan barn, vuxna och föräldrar (Guhn et al., 2013; 

Plunkett et al., 2007) stärker självkänslan och instinktivt pekar på att de som har sämre 

relationer i sin omgivning har svårare att se sitt eget värde som person, som i sin tur pekar på 
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minskat välbefinnande. Barnens relationer till vuxna är långt fler än till sina föräldrar och i 

förskoleåldern börjar det byggas relationer till pedagogerna på förskolan. Om det är mindre 

bemannat med pedagoger på förskola och skola kan det leda till att en del av eleverna inte blir 

sedda och det kan ta sig uttryck i sämre beteende. Sämre beteende kan vara mobbning och en 

artikel visar att pojkar upplever sämre självkänsla och upplever mer fysisk mobbning än 

flickor. Det kan antyda att pojkarna i den studien har sämre uppväxtvillkor, vilket kan vara på 

grund av dåliga relationer till vuxna och kamrater. Flickorna upplever mer 

livstillfredsställelse, självkänsla och bättre relationer med vuxna och kamrater (Guhns et al., 

2013). Goda och sunda relationer är viktigt för välbefinnandet som nämnts tidigare och 

kvinnor som har ett undvikande beteende tenderar att ha sämre välbefinnande. Kvinnorna 

med undvikande beteende har i regel otillfredsställande relationer i det vardagliga livet och till 

sin chef medan kvinnor som inte har ett undvikande beteende har i större grad 

tillfredsställande relationer till sin omgivning och till sin chef. När kvinnorna har högre grad 

tillfredsställande relationer medför det högre välbefinnande anser Towler och Stuhlmacher 

(2014). 

    Det finns skillnad i välbefinnande beroende på när en kvinna blir mamma för första 

gången. Om en kvinna är ung vid första barnets födelse upplevs svagt välbefinnande vilket 

författarna baserar på att de har svag ekonomi och liten chans att göra karriär och detta 

resulterar i svag självkänsla (Casad, Marcus-Newhall, Nakawaki, Kasabian, & LeMaster, 

2012). Studien lyfts upp därför att den fokuserar på ålders- och könsskillnader hos 

butiksarbetare och därför anses relevant utifrån syftet. 

    Att uppleva välbefinnande på arbetsplatsen är inte givet utan det finns faktorer som spelar 

in och de är hur lång arbetslivserfarenhet individen har, vilka förväntningar som ställs på 

individen och kulturella skillnader (Hoppe, 2011). Välbefinnande minskar risken signifikant 

för omsättning av personal och att mobbning och hot ökar risken för omsättning av personal 

(Clausen, Hogh, Gomes Carneiro, & Borg, 2012). 

    En annan studie har fått fram att när en individ känner behovstillfredsställelse på jobbet 

ökar välbefinnandet. Slutsatsen består av att när det finns tillåtelse för anställda att forma sin 

arbetslivserfarenhet, träffa människor och se hur deras arbete påverkar företaget ökar 

välbefinnandet. Resultatet är baserat på hantverksarbeten (Slemp & Vella-Brodrick, 2014).  

 

 

Syfte 

     

Studien genomfördes för att se det eventuella sambandet mellan självkänsla och 

välbefinnande och utröna om det fanns ålder och könsskillnader i välbefinnande. Syftet stärks 

av studien på grund av tidigare forskning, som Seebohm et al. (2013) visar gruppens 

betydelse för varandra och Guhns et al.s (2013) slutsats om att det är viktigt med en god 

relation till vuxna.  Seebohm et al. (2013) och Guhn et al.s (2013) forskning leder till 

relevansen av att ha självkänsla som ett obligatoriskt ämne i förskola och skola där flickor och 

pojkar har möjlighet att lära sitt eget värde och bli starka samhällsmedborgare som står upp 

för sin rätt och vet vad som är bäst för dem. När alla individer känner sitt eget värde och 

känner sin egen trygghet behöver de inte förställa sig för att vara med i en grupp eller döva sig 

själva genom sitt sämre psykiska mående med olika typer av missbruk exempelvis. Samhället 

kan tänkas bli starkare när samhällsmedborgarna känner en stark självkänsla och tilltro till sin 

egen förmåga.  

    När man ser till forskning tycks det finnas eventuella samband mellan självkänsla och 

välbefinnande vilket gör det spännande att se huruvida butiksanställda skattar sitt 

välbefinnande och sin självkänsla. Men det skall belysas att det finns en medvetenhet att det 

inte går att se orsakssamband utan dess eventuella samhörighet.  
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    Forskning visar att självkänsla är en kognitionsprocess där individen formar sitt eget värde 

i tanken och i sinnet (Greenwald & Banaji, 1995) och att välbefinnande kan stärkas i 

gemenskapen med varandra (Seebhom et al., 2013). Skälet till att göra studien ligger i att lära 

sig sitt eget värde från barnsben och att stärka sig själv till ett ökat välbefinnande och 

självkänsla. Intuitivt ger det en förhoppning att öka samhällets hälsa genom att stärka 

individers välbefinnande och självkänsla från barnsben och på arbetet genom gemenskapen.  

    I studien kommer det läggas vikt på eventuella köns- och åldersskillnader och sambandet 

mellan självkänsla och välbefinnande. Det grundas i de olika motstridiga resultaten angående 

åldersskillnader, då Nowicka et al. (2008) fick fram att äldre har svag självkänsla än yngre 

medan Guhn et al. (2013) fick fram att pojkar i yngre ålder skattade svag självkänsla vid 

sämre relation till vuxna än vid bättre relation till vuxna. Det verkar som att beroende på vad 

som mäts blir det olika resultat vilket är givet, men i detta fall fokuseras det på enbart 

självkänsla och mentalt välbefinnande som de stora ämnena och deras skiljelinjer i kön och 

ålder. Målet med undersökningen är att se till hur butiksanställda skattar sin självkänsla och 

sitt välbefinnande och dess eventuella samband.  

    Forskning visar att en god relation till föräldrar och stöd från omgivningen är en faktor för 

att stärka och bibehålla självkänslan och välbefinnandet (Guhn et al., 2013; Plunkett et al., 

2007).  

Studiens frågeställningar är som följer:  

1. Hur ser sambandet ut mellan kön och välbefinnande? 

2. Hur ser sambandet ut mellan ålder och välbefinnande? 

3. Hur ser sambandet ut mellan självkänsla och välbefinnande? 

4. Hur mycket av variationen hos välbefinnandet kan förklaras av kön, ålder och 

självkänsla tillsammans? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Totalt delades 294 enkäter ut och 116 kunde samlas in vilket innebar en svarsfrekvens på 39% 

varav två enkäter blev exkluderade då de var oanvändbara. Deltagarna bestod av 

butiksanställda i två mellan stora städer i Södermanland från 17 olika verksamheter i 

varierande ålder från 18 till 65 år. Tillgänglighetsurval användes och butiksarbetare valdes på 

grund av att försöka uppnå en balanserad könsfördelning. För att upprätthålla könsbalansen 

valdes sedan butiker utifrån behovet, vissa butiker hade exempelvis fler män anställda. 

Medelåldern var 36.01 år och standardavvikelsen var 12.59 (se Tabell 1). 
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Tabell 1 

Bakgrundsvariablernas frekvens 
 

Variabel                                                                                                             ƒ                            % 

 

Kön: Man  46  39.7 

 Kvinna   70   60.3 

Högsta utbildning: Grundskola   8   6.9 

 Gymnasium   73   62.9 

 Utb. Efter gymnasium, ej högskola  13   11.2 

 Kurser vid högskola   15   12.9 

 Examen vid högskola   7   6.0 

Relationsstatus: Gift   32   27.6 

 Sambo   57   49.1 

 Bor ensam   27   23.3 

Anställningsform: Fast anställd   96   82.8 

 Timvikarie   20   17.2 

Hur har du haft det i skolan? Bra   98   84.5 

                                                Mindre bra   17   14.7 

                                                Dåligt   1   .9 

Känner du att du haft ett  

gott stöd av dina föräldrar 

 under din uppväxt?  Ja   110   94.8 

  Nej    6   5.2 

Har du haft en bra uppväxt? Ja    110   94.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Nej    6   5.2                    

Känner du att du har stöd 

 från din omgivning?  Ja    112   96.6 

 Nej   4  3.4 

 

 

Material 

 
Inledningsvis på enkäten beskrevs syftet, att undersöka butiksanställdas välmående, 

undersökningsledares härkomst, deltagarnas anonymitet och frivillighet. Det informerades om 

var rapporten publiceras, på högskolans internetcentral (DiVA) och kontaktuppgifter till 

undersökningsledaren. Enkäten var baserad på Rosenbergs self-esteem scale (Boduszek, 

Hyland, Dhingra & Mallett, 2013) och Warwick- Edinburgh mental well-being scale 

(Stewert-Brown, Janmohamed & Parkinson, 2008) (WEMWBS) tillsammans med nio 

bakgrundsfrågor.  

    Rosenbergs self-esteem scale utgörs av tio påståenden och besvarades på en fyrgradig skala 

mellan 1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt) och innehåller fem positiva respektive 

fem negativa påståenden varav fem skalvända. Exempel på påståenden är: ”På det hela taget 

känner jag mig misslyckad”, ”Jag känner mig värdefull, åtminstone lika värdefull som andra” 

och ”Jag har en positiv inställning till mig själv”.  Skalan fanns översatt från engelska till 

svenska vilket användes (Slightam & Hallvars, 2010).  Cronbachs alfa beräknades till .85.     

    Warwick- Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS) utgörs av 14 positiva 

påståenden som besvarades på en femgradig skala mellan 1 (inte någon gång) till 5 (hela 
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tiden). Exempel på påståenden är ”Jag har känt mig optimistisk om framtiden”, ”Jag har varit 

intresserad av nya saker” och ”Jag har kunnat tänka klart” WEMWBS återfanns inte översatt 

utan gjordes av undersökningsledaren för denna studie. Mentala välbefinnandet avser att vara 

den beroende variabeln och Cronbachs alfa beräknades till .87. 

     

 

Procedur 

 
Undersökningsledare ringde runt till olika butiker och pratade med verksamhetschef eller 

personalansvarig där syftet meddelades och varför just valet låg på deras företag. Efter 

överenskommet möte åkte undersökningsledare till de olika arbetsplatserna där genomgång av 

enkät gjordes. Syftet med studien presenterades och att det var frivilligt, anonymt och var 

publiceringen av uppsatsen kunde hittas och att materialet behandlades konfidentiellt. Vid 

mötet lämnades det antal enkäter beroende på arbetsgruppens storlek. Det delgavs kuvert till 

varje enkät för att säkerställa anonymiteten ytterligare.  Enkäterna samlades sedan in efter ca 

en och en halv vecka. Vid det tillfället fann undersökningsledare för dålig svarsfrekvens och 

beslöt för ytterligare insamling. Undersökningsledare åkte till fler företag och gjorde en direkt 

insamling av enkäter för att säkerställa tillräckligt med deltagarantal. 

 

 

Databearbetning 

 
Enkäterna bearbetades med dataprogrammet SPSS och partiellt bortfall, som var tre stycken, 

ersattes med medelvärdet för den aktuella variabeln. Bakgrundsvariablerna redovisades i sin 

helhet i tabell ett då grupperna var för ojämna för att kunna användas i analyssyfte. 

Frågeställning 1 till 3 besvarades genom Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 

samt kompletterande t-test. Frågeställning 4 besvarades med en hierarkisk multipel 

regressionsanalys med 3 steg. I steg 1 användes prediktorvariabeln kön (män = 0, kvinnor = 

1) för att förklara variationen i kriterievariabeln mentalt välbefinnande och i steg 2 lades 

prediktorvariabel ålder till och slutligen i steg 3 lades prediktorvariabeln självkänsla till. Kön 

och ålder var minst intressant i studiens huvudsyfte därför lades de till först och sist lades 

självkänsla till för att kunna se till variansen i mentalt välbefinnande.  

 

 

Resultat 

 
 

Tabell 2 beskriver medelvärde, standardavvikelse och korrelationer mellan variabler. För den 

första frågeställningen kunde ett statistiskt signifikant negativt samband antydas mellan kön 

och välbefinnande vilket antyder att männen (M = 3.97, SD = 0.47) skattar högre 

välbefinnande än kvinnor (M = 3.76, SD = 0.49) (t114 = 2.3, p = .02). Vid andra 

frågeställningen ses ett positivt icke statistiskt signifikant samband mellan ålder och 

välbefinnande vilket antyder att åldern inte spelar roll i hur individer skattar sitt 

välbefinnande. Den sista frågeställningen mellan självkänsla och välbefinnande ses som ett 

statistiskt signifikant samband och visar att högre självkänsla relaterar till ett högre 

välbefinnande.    
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Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan variabler och M och SD 

Variabel                       M            SD                1             2                 3 

1. Kön
b 

ia
a  

ia  -  -  - 

2. Ålder 36.01  12.59  -.15  -  - 

3. Självkänsla 3.24  0 .55  -.30**  .16  - 

4. Välbefinnande 3.84  0.49  -.21*  .10  .69** 

Not. N = 116. *p < .05 **p < .01 
 
ia

a
: icke applicerbart 

b 
Män = 0, kvinnor = 1. 

 

Den fjärde frågeställningen berörde variansen hos kriterievariabeln välbefinnande av tre 

prediktorer, kön, ålder och självkänsla (se Tabell 3). I steg 1 lades variabeln kön till och 

kunde förklara 4 % av variansen i välbefinnande. I steg 2 lades ålder till och kunde ytterligare 

förklara 1% av variansen och ökningen är inte statistiskt signifikant. Slutligen i steg 3 lades 

självkänsla till och kunde förklara 42% av variansen i välbefinnande, vilket ses som en 

statistisk signifikant ökning. Sammanlagt kan kön, ålder och självkänsla förklara 47% av 

variansen i välbefinnande.  

    Helheten av resultatet från regressionsanalysen och korrelationsanalysen visar en enhetlig 

bild att självkänsla är den variabel som mest relaterar till välbefinnande. Ålder är den variabel 

som minst relaterar till välbefinnande. 
 

Tabell 3 

Regressionsanalys för välbefinnande 

Variabel                   Steg 1 β
b
                    Steg 2 β                          Steg 3 β 

Steg 1:  

Kön
a  

-.21* -.20*  .00* 

Steg 2: 

Ålder   .06*  -.01* 

Steg 3: 

Självkänsla     .69** 

Modellsammanfattning 

F-värde 5.3 2.9                                 33.3 

(df)  (1,112)  (2,111)   (3,110) 

R
2 

4  5   47 

Δ R
2 

4
  

1   42 

Not: 
a
: män = 0, kvinnor = 1.  

b: 
β = Standardiserade regressionskoefficienter. 

*p < .05, **p <.01.  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kön, ålder, självkänsla och 

välbefinnande. Som tidigare nämnts var en del av syftet att se självkänsla och välbefinnande 

som relevanta eller icke relevanta ämnen för skolmiljön. Första frågeställningen är om det 
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finns könsskillnader i välbefinnande och dess resultat visar att män skattar högre 

välbefinnande än kvinnor. Kvinnor kan ha å ena sidan lägre välbefinnande när de har sämre 

relationer till sin omgivning och detta beror på enligt Towler och Stuhlmacher (2014) att de 

kan ha ett undvikande beteende.  Baumeister et al. (2003) å andra sidan menar att kvinnorna 

kan ha en svagare tro på sin egen förmåga än vad män har. En annan påverkansfaktor kan 

vara samhällets påverkan på individen. Baumeister et al. (2003) nämner att självkänsla är en 

del av samhället. Det kanske kan vara så att media och dagens samhälle påverkar individers 

självkänsla genom den mediala bilden, både positivt och negativt. En bra självkänsla stärker 

arbetstillfredsställelsen, arbetets prestation och trivseln (Judge & Bono, 2001) som i sin tur 

stärker välbefinnandet (Huppert & So, 2013) genom att känna självständighet och tillhörighet 

på arbetsplatsen. 

    Andra frågeställningen berör åldersskillnader i välbefinnande och det är inte ett signifikant 

samband. Vilket betyder att oberoende av ålder känner individer ett välbefinnande. Detta kan 

förklaras av att urvalet består av vuxna, över 18 år och att de har ett arbete som de kan 

försörja sig av och känner gemenskap på arbetet. Sedan är medelvärdet 36.01 år på variabel 

ålder vilket kan förklara att äldre eventuellt känner starkare välbefinnande än yngre med 

hänsyn till medelvärdet på ålder (36.01) eftersom 36 år innebär att de har levt ganska länge 

och har skaffat sig en grund att stå på för sitt välbefinnande. En faktor som påverkar 

välbefinnande på arbetsplatsen är individens arbetslivserfarenhet (Hoppe, 2011) och i och 

med att medelvärdet på ålder är i medelåldern tyder det på att de flesta har arbetat några år 

och har en god arbetslivserfarenhet.  

    Den tredje frågeställningen berör sambandet mellan självkänsla och välbefinnande och det 

är ett statistiskt signifikant positivt samband, vilket anger att starkare självkänsla relaterar till 

ett bättre välbefinnande. Resultatet styrker Huppert och Sos (2013) slutsats att stark 

självkänsla relaterar till bättre hälsa och att mental hälsa tillhör välbefinnande. Platten et al. 

(2012) har också fått fram liknande resultat i sin studie, att individer med bättre hälsa skattar 

sin självkänsla högre. Huppert och So (2013) har en likhet med Platten et al. (2012) och den 

är att stark självkänsla relaterar till bättre hälsa.  

    Den sista frågeställningen handlar om hur mycket kön, ålder och självkänsla kan förklara 

variationen hos välbefinnande. Utifrån databearbetningen kan det avläsas att kön kan förklara 

4% av variationen och ålder kan ytterligare förklara 1% och slutligen kan självkänslan 

förklara ytterligare 42% av variationen hos välbefinnande. Resultatet skulle kunna förklaras 

av att beroende på hur individens självkänsla är påverkar det välbefinnandet men som tidigare 

nämnts kan det likaväl vara tvärtom för att ett kausalt samband inte går att utläsa. Kön, ålder 

och självkänsla kan sammanslaget förklara 47% av variansen hos välbefinnandet. Av det 

resultatet visar det att det finns många faktorer som spelar in hos välbefinnandet där 

självkänsla och kön är de största faktorerna. Men det hade varit mer givande att kunna 

använda bakgrundsfrågorna för att se ytterligare eventuella samband till välbefinnandet.  

    Studien har väldigt specifika frågeställningar som har besvarats men med fler deltagare och 

fler urvalsgrupper kunde analysen gjorts mer intressant och givande. Förhoppningsvis skulle 

bakgrundsfrågorna kunnat användas och ett djupare resultat kunnat redovisas på ett mer 

intressant sätt. 

    Det är i början av livet som de viktigaste byggstenarna läggs för att klara livets olika 

skeden och alla barn kommer förr eller senare till skolmiljön, där det är viktigt att ha läran av 

eget värde som ämne. Läran av eget värde bör finnas eftersom långt ifrån alla barn lever i 

sunda familjer och för att trygga dem bör det läggas större fokus på klasstorlekar och 

tillräckligt med pedagoger. Det blir då större möjlighet till att barnen blir sedda och ökar sitt 

välbefinnande genom relationen till pedagogerna och sina kamrater. Om man har självkänsla 

som ett obligatoriskt ämne bör det resultera i ett bättre samhälle eftersom det blir ett inarbetat 
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ämne för varje elev och att självkänslan och välbefinnandet stärks genom relationer som 

tidigare forskning påvisat (Guhn et al., 2013; Seebhom et al., 2013). 

    Undersökningens betydelse var att visa självkänsla och välbefinnande som viktiga delar i 

samhället. Resultatet visar inte en självklarhet att det är viktiga delar i samhället för att det 

skulle kunnat ha gjorts bör studien ha utformats annorlunda. Dock finns det tidigare studier 

som visar att mental hälsa påverkas av självkänsla (Platten et al., 2012).  

    Välbefinnande innebär att uppleva hälsa och känna livstillfredställelse vilket WEMWBS 

instrument ses mäta gott nog. Därmed styrker det mentala välbefinnandets teori om individers 

psykologiska förmåga och livstillfredsställelse. På grund av att bakgrundsfrågorna inte kunde 

användas i analysen, för att det var för små grupper, miste studien en intressant aspekt att 

analysera. Förhoppningen var att använda bakgrundsfrågorna till att göra en djup analys 

mellan alla variabler. Därmed kan det inte uttalas om relationens betydelse för 

butiksanställdas välbefinnande men Carlson (2007) påvisar att sämre relationer kan leda till 

ohälsa.    

    Resultatet visar ett samband mellan självkänsla och välbefinnande och variationen i 

välbefinnandet kan förklaras till största delen av självkänslan. Det menas med att stark 

självkänsla relaterar till välbefinnande, men det kan likaväl vara på det viset att välbefinnande 

kan variera självkänslan. Forskning från Seebohm et al.(2013) visar just det att det är 

välbefinnandet som varierar självkänslans positiva eller negativa effekt. Det kan vändas och 

tänkas på många gånger eftersom det inte går att påvisa något kausalt samband. 
              

 

Studiens styrkor och svagheter 
 

Rosenberg self-esteem scale användes vilket är ett välkänt instrument vilket stärker studiens 

mätning. Det andra instrumentet WEMWBS, som är mindre välkänt kan tänkas sänka 

reliabiliteten eftersom översättningen gjordes av undersökningsledaren från engelska till 

svenska och påståenden avser förfluten tid. Men sammantaget av Cronbachs alfa var båda 

instrumenten över minimigränsen .70 vilket anses vara en god reliabilitet.  

    En ytterligare svaghet är att bakgrundsfrågorna inte kunde användas i analysen som tänkt 

på grund av för små grupper vilket gav studien en formell och enkel resultatdel. Önskan var 

att i analysen kunna påvisa relevansen av självkänsla och välbefinnande och ge styrka till att 

införa självkänsla och välbefinnande som viktiga ämnen i förskola och skola då långt ifrån 

alla barn växer upp i sunda familjer. Av resultatet att bedöma är det färre som känner sig 

missnöjda, än de som känner sig nöjda med sin uppväxt vilket är positivt men resultatet kan 

ifrågasättas eftersom det kan ha upplevts känslomässigt jobbigt att svara på alla frågor. 

Studien kan inte påvisa självkänsla och välbefinnande som relevanta eller inte relevanta 

ämnen i skola och förskola. På den punkten är studien bristfällig eftersom det var en del av 

syftet vilket inte kan urskiljas. Studien har utvecklingspotential i det avseendet. Resultatet 

visar bara att självkänsla kan relateras till välbefinnandet men det går inte att avgöra deras 

relevans i samhället för människor generellt. För att kunna urskilja självkänslan och 

välbefinnandets relevans behövs det större urval och jämförelse mellan grupper. Jämförelsen 

bör vara mellan skolor där några har självkänsla och välbefinnande som obligatoriska ämnen 

och andra inte. 

   Vid första insamlingen blev det sämre svarsfrekvens än förväntat vilket ledde till att 

undersökningsledare gjorde en direkt insamling på företagen där deltagare kan ha känt 

påtryckning när undersökningsledare stod och väntade under tiden. Den låga svarsfrekvensen 

kan bero på att en del individer fann det känslomässigt jobbigt att besvara enkäten. Detta var 

en del av kommentarerna när undersökningsledare återkom vid datainsamlingen. Dessvärre 

kan det tänkas att studien har gått miste om viktig information med de som avböjde 
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medverkan. En annan aspekt är att enkäterna delades ut och inte var tillräckligt intressanta för 

att dra till sig deltagare. Sedan i analysen ersattes missad data med befintligt medelvärde på 

den drabbade variabeln vilket kan hota validiteten.  

    Enkäterna kan ha uppfattats som otydliga då det inte beskrevs i missivbrevet att enkäten 

handlade om det generella välmående hos deltagarna och inte välmående specifikt på 

arbetsplatsen. Det kan tänkas att deltagarna trodde att enkäten var riktad till välmående på 

arbetsplatsen och med det kan det ha blivit något annorlunda resultat om det hade varit mer 

tydligt med att det handlade om det generella välmåendet.  

    Regressionsanalysen fokuserade på kön och ålder för att ytterligare undersöka dessa 

variabler kunde man ha delat variablerna i man/kvinna och åldersgrupper. Men för att detta 

skulle varit genomförbart hade det behövts fler deltagare och eventuellt skulle jämförelser 

genomförts med olika yrken. Urvalet av deltagare kunde också ha gjorts bättre eftersom 

tidigare forskning speglar barn och ungdomars relation till vuxna. Tanken var att använda 

bakgrundsfrågorna, där relevanta frågor ställdes för att kunna knyta an till tidigare forskning 

men som tidigare nämnts kunde det materialet inte användas på grund av för små grupper. 

Därför har studien mycket forskning kring unga vuxna men det ses inte som en nackdel då det 

finns likheter mellan de olika studierna. Till exempel att det är viktigt för självkänslan att ha 

goda och sunda relationer i sin omgivning. 

     

 

Slutsats 

 
Resultatet visar att hög självkänsla relaterar till ett bättre välbefinnande. När man tittar på 

resultaten syns ett viktigt drag av de båda ämnena som skulle vara av intresse att lyftas upp i 

framtida forskning. Exempelvis skulle en longitudinell studie kunna genomföras på minst två 

grupper med olika bakgrunder. Då den ena gruppen har självkänsla som ett ytterligare 

obligatoriskt ämne och den andra gruppen inte har det. Undersökningen bör ha ett stort urval 

med tanke på att få in de flesta sociala klasserna och landsbygd kontra stor stad. Det skulle 

kunna göras en hierarkisk regressionsanalys som skalar ned variablerna ytterligare då 

föreliggande studie inte kunde genomföra alla analyser som tänkt. Sedan skulle det kunna 

användas kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper för att få in fler perspektiv och material. 

Det skulle också kunna läggas till ett mätinstrument som mäter känslor för att se om de 

individer som har sämre relationer till sin omgivning känner mer negativa känslor än de som 

har bättre relationer. Beroende på det resultatet kan man se om det är bra att föra in 

självkänsla och välbefinnande i svensk skollag. Frågan återstår huruvida samhället skulle 

minska sin ohälsa med självkänsla och välbefinnande som närvarande ämnen i förskola och 

skola. 
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