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Självkänsla i relation till kön och etnisk bakgrund hos 
högskolestudenter 

 
Marika Eriksson och Andrea Munkhammar 

 
 

Självkänsla handlar om individens tankar kring sitt eget värde, samt 
individens attityd gentemot sig själv. Etnisk bakgrund operationaliseras 
som föräldrarnas och studentens födelseland, samt ålder vid flytt till 
Sverige. Etnisk bakgrund och kön är två faktorer som tidigare har visats 
ha en koppling till grad av självkänsla, vilket denna studie undersökte 
vidare. Syftet med studien var att undersöka självkänsla hos 
högskolestudenter och eventuell skillnad gällande kön eller etnisk 
bakgrund. Deltagare var 197 högskolestudenter, varav 67 män, från en 
högskola i Mellansverige. En enkät användes med frågor gällande 
självkänsla och etnisk bakgrund. Självkänsla mättes med Rosenbergs 
självkänslaskala. Resultaten visade en skillnad i självkänsla gällande 
kön där män, liksom tidigare forskning, hade högre självkänsla än 
kvinnor, dock fanns ingen skillnad gällande etnisk bakgrund. Att etnisk 
bakgrund inte hade en koppling till självkänsla kan ses som ett positivt 
utfall, då det finns andra faktorer som individen själv i större mån kan 
påverka gällande självkänsla, som till exempel val av utbildning. 
 
Keywords: self-esteem, ethnic background, Rosenberg, students, 
gender 
 
 

Inledning 
 

Självkänsla kan definieras som individens tankar kring sitt eget värde, i vilken utsträckning 
individen godkänner och uppskattar sitt värde, samt ifall individen tycker om sig själv 
(Ponsoda, Abad, Francis, & Hills, 2008). Självkänslan kan även ses som en del av individens 
personlighet (O’Malley & Bachman, 1983). Det finns många olika typer av självkänsla, fem av 
dem är multidimensionell självkänsla, prestationsbaserad självkänsla, bassjälvkänsla och 
förvärvad självkänsla, samt global självkänsla. Den multidimensionella självkänslan innefattar 
sociala och akademiska komponenter i samband med hem och skola (Myers, Willse, & Villalba, 
2011).  Den prestationsbaserade självkänslan handlar om individens känslor för sig själv 
grundade på att kunna leva upp till interpersonella förväntningar och att kunna prestera för att 
ha ett värde som individ. Individer med hög prestationsbaserad självkänsla har ofta en känsla 
av skam, värdelöshet och inkompetens och kan gå långt för att undvika dessa känslor. Personer 
med hög prestationsbaserad självkänsla strävar hela tiden efter huvudsyftet att ha en positiv syn 
på sig själv, vilket ständigt kontrollerar deras tankar, känslor och beteenden (Chen, Ye, & Zhou, 
2013). Bassjälvkänsla kan ses som något individen får av andra under de tidiga barndomsåren. 
Individer med hög bassjälvkänsla kan känna varierande grad av kompetens, samt varierande 
behov av att vinna andras godkännanden. Individer med låg bassjälvkänsla uppvisar ett stort 
behov av att inneha kompetens och vinna andras godkännande. Förvärvad självkänsla kan ses 
som något som tillkommer senare i livet av individens egna handlanden och strävanden. En 
viktig del av förvärvad självkänsla är att utifrån individens egna kompetenser kunna klara av 
sina ambitioner (Johnson & Forsman, 1995).  
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Global självkänsla definieras som en individs subjektiva bedömning av sitt eget värde, 
tillräcklighet och kompetens, samt om individen har en positiv eller negativ attityd gentemot 
sig själv (Birkeland, Breivik, & Wold, 2014; Donnellan, Kenny, Trzesniewski, Lucas, & 
Conger, 2012; Moksnes & Espnes, 2013; Tan & Jordan-Arthur, 2012). Den globala 
självkänslan har visats främja beteenden, mål och faktorer som underlättar framgång i arbete, 
skola och relationer, samt minska risken för fysiska och psykiska hälsoproblem, missbruk och 
antisocialt beteende. Den kan även ses som en relativt stabil självkänsla, som ändock kan 
förändras i de unga vuxenåren på grund av de många olika förändringar som kan ske i livet vid 
den åldern (Chung et al., 2014). Självkänslan kan vara kopplad till individens aktiviteter så väl 
som sociala nätverk och andras uttryck om den enskilde individen (Myers et al., 2011). Studier 
har visat att självkänsla är positivt kopplat till livstillfredsställelse, både hos vuxna och 
ungdomar. Självkänsla verkar därför spela en viktig roll för hur individer ser på sitt liv som 
helhet (Moksnes & Espnes, 2013). Det skulle kunna tänkas att den globala självkänslan är en 
blandning av delar från de föregående definitionerna av självkänsla som gåtts igenom. 

Tidigare forskning har även visat olika resultat gällande om självkänsla kan anses vara 
konstant och stabil, eller något som kan förändras över tid (Myers et al., 2011). En del forskare 
menar att barn ofta skattar sin egen förmåga högre än andra barns förmågor och har ofta en 
överdrivet positiv syn på sig själv. Dessa värderingar tenderar att minska i grundskoleåren 
(Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling, & Potter, 2002). Andra studier har visat att självkänslan 
ökar från barndomen och upp till de unga vuxenåren och därefter visats vara konstant (Sprecher, 
Brooks, & Avago, 2013).  Både pojkar och flickor kan uppleva minskad global självkänsla 
under ungdomsåren. Till skillnad från pojkars självkänsla, ökar flickors självkänsla ofta inte 
förrän i de unga vuxenåren. Självkänslan i denna ålder kan påverkas av flera olika faktorer, så 
som etnicitet, ålder och kön.  Självkänslan kan även påverkas av känslan av närhet till andra i 
omgivningen. Ett nära förhållande till sina föräldrar är en viktig källa till hög självkänsla 
(Birkeland et al., 2014; Myers et al., 2011). Dock är detta motsägelsefullt då ytterligare 
forskning har visat att självkänslan ökar i ungdomsåren (Moksnes & Espnes, 2013). 
Ungdomsåren är en tid fylld av förändringar och övergångar, där den globala självkänslan kan 
vara en hjälp att möta och hantera utmaningarna. Därför är ungdomsåren en särskilt viktig 
period för att stabilisera och förändra självkänslan. Den globala självkänslan kan förstärkas i 
takt med de förändringar som sker i ungdomsåren. En genuin global självkänsla kan ses som 
ett resultat av tillfredsställelse av tre grundläggande mänskliga behov som är självständighet, 
kompetens och tillhörighet.  De tre behoven är beroende av en stödjande miljö som ger lämpliga 
möjligheter. Vid stöd från närstående är det troligt att individens globala självkänsla blir hög 
och stabil i ungdomsåren. Dock kan vissa individer inte få det stöd de behöver, vilket kan leda 
till att individen inte lyckas hantera de utmaningar som medföljer förändringarna. Detta kan 
leda till att den globala självkänslan minskar (Birkeland, Melkevik, Holsen, & Wold, 2012). 
Självkänslan kan även anses vara stabil på grund av genetiska effekter. Vissa gener kan dock 
bidra till förändring, speciellt i ungdomsåren. En annan förklaring till förändringar i 
självkänslan är miljöfaktorer, som till exempel stressande livshändelser (Kamakura, Ando, & 
Ono, 2007). Gällande vuxenåren finns studier som tyder på att självkänslan i medelåldern är 
högre än vid senare ålder. Detta kan bero på att det finns många förändringar som kan ha negativ 
inverkan på individens välmående, till exempel hälsoproblem, förlust av närstående och förlust 
av socialt stöd. Det finns även studier som funnit att självkänslan ökar med åldern i vuxenåren 
då copingstrategierna förbättras med åldern och kan fungera som ett skydd mot negativa 
förändringar, men också att det inte finns någon skillnad i självkänsla gällande åldern i 
vuxenåren. Med tanke på att det finns många bud är det svårt att veta om självkänslan ökar, 
minskar eller är stabil i vuxenåren (Robins et al., 2002).  
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Effekten av hög och låg självkänsla, samt könets betydelse för självkänsla 
 

Självkänslan är inte endast en stabil del av jaget, utan varierar beroende på sammanhang eller 
den situationen som individen befinner sig i. Individen kan grunda sin självkänsla på flera olika 
områden, där positiva erfarenheter i dessa områden kan påverka självkänslan positivt, samt att 
negativa erfarenheter kan påverka självkänslan negativt (Cambron & Acitelli, 2010). De 
akademiska resultaten hos studenter kan påverkas positivt eller negativt beroende på om 
studenten har hög eller låg självkänsla (Zeigler-Hill et al., 2013). En av de väldokumenterade 
skillnaderna mellan hög och låg självkänsla är hur individerna reagerar på misslyckanden 
(Libby, Valenti, Pfent, & Eibach, 2011).  

Hög global självkänsla kan ses som känslan av att vara tillräckligt bra och känslan av att 
vara värdefull, och ses ofta som en viktig del av en god psykisk hälsa. Detta är nära relaterat till 
individens tillfredsställelse i livet och välmående, vilket i sin tur kan ha ett samband med goda 
sociala relationer och annan framgång i livet (Birkeland et al., 2012; Donnellan et al., 2012). 
Hög självkänsla kan ses som en skyddsfaktor och ett sätt att hantera situationen vid utmanande 
livssituationer. Individer med hög självkänsla antas kunna hantera och anpassa sig bättre till 
negativa livshändelser, så väl som vid depression (Moksnes & Espnes, 2013; Quatman & 
Watson, 2001). Tidigare forskning har visat att hög självkänsla inte bara är kopplad till god 
psykisk utan även god fysisk hälsa och kroppsuppfattning (Myers et al., 2011). Hög självkänsla 
skulle kunna vara ett resultat av fysisk aktivitet och sunda relationer till både familj och 
jämnåriga (Birkeland et al., 2012), där familjens sätt att hantera konflikter och problem har 
visats vara en av de faktorer som har störst inverkan (Quatman & Watson, 2001). Dock har 
studier visat att föräldrarnas inverkan på självkänslan avtar i ungdomsåren och betydelsen av 
andra sociala relationer ökar vilket är viktigt för social mognad och tillväxt. Individer som 
upplever givande vänskapsrelationer uppvisar högre självkänsla (Sherer & Enbal, 2006). Annan 
forskning har kommit fram till att hög självkänsla är associerat till produktiva copingstrategier, 
ökad motivation, samt ett positivt emotionellt tillstånd (Quatman & Watson, 2001). Vid 
eventuella misslyckanden lägger individen fokus på sina styrkor och positiva känslor för att 
kunna stärka sig själv (Libby et al., 2011). Baumeister, Smart och Boden (1996) talar emot den 
ensidigt skönmålade bilden om hög självkänsla och menar att det finns en koppling mellan våld 
och hög självkänsla. Individer med hög självkänsla kan ha en tendens till att se sig själva som 
överlägsna och se andra individer som mindre värda, och därför tar sig rätt att använda andra 
som redskap utan samvetskval. 

Individer med låg självkänsla är mer sårbara för negativa livshändelser, har en bristande 
motivation och har ofta mer extrema negativa reaktioner (Libby et al., 2011; Moksnes & 
Espnes, 2013; Quatman & Watson, 2001), där en negativ livshändelse möjligen skulle kunna 
vara motgångar i studier. Forskning har visat att individer med låg självkänsla, uppehåller den 
negativa bilden av sig själv genom att aktivt söka efter negativ feedback från andra (Cambron 
& Acitelli, 2010). Låg självkänsla kan även vara kopplad till ångest och depression samt andra 
typer av psykisk ohälsa som till exempel sömnlöshet, ätstörningar och självmordsbeteenden 
(Birkeland et al., 2012; Quatman & Watson, 2001). En förklaring till varför individer med låg 
självkänsla har lättare att bli deprimerade kan vara att de överdrivet söker trygghet i vänskaps- 
och parrelationer. En annan förklaring till depression kan vara att självkänslan kan variera från 
dag till dag. En ytterligare förklaring kan vara individuella skillnader i påverkan av självkänslan 
gällande olika livshändelser eller situationer. Där vissa individers självkänsla påverkas starkt 
av någonting som andra individer inte påverkas alls av (Sowislo, Orth, & Meier, 2014). Vid 
känsla av misslyckande ger det ofta individen negativa tankar om sig själv och påminns då 
återigen om sina svagheter och brister (Libby et al., 2011). Forskning har visat att det finns en 
koppling mellan låg självkänsla och brottslighet (Quatman & Watson, 2001). Låg självkänsla 
kan vara en kraftfull källa till våld, vilket kan användas som ett sätt att försöka öka sin 
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självkänsla (Baumeister, Smart, & Boden, 1996). Individer med låg självkänsla har ofta svårt 
att ta emot stöd och uppmuntran av familj och vänner. Det sociala stödet har inte alltid positiva 
effekter, utan kan istället bidra till försämrat humör och minskad optimism, samt ytterligare 
lägre självkänsla. Individens behov av stöd behöver därför stämma överens med individens 
egen bedömning av situationen. Det kan handla om verbalt stöd och stöd av individens 
beteenden, ofta gällande känslor och handlingar. Hur individen reagerar och vad individen 
behöver för stöd är relativt och kan skilja sig åt beroende på kön, ålder, personlighet, och 
situation (Marigold, Cavallo, Holmes, & Wood, 2014). Individer som arbetar med ungdomar 
med låg självkänsla strävar efter att öka deras självkänsla med hjälp av olika åtgärder. Dock 
kan direkta försök att öka självkänslan leda till att ungdomen blir mer narcissistisk eller asocial, 
istället för den önskade effekten. Den grundläggande tanken med åtgärderna är att den låga 
självkänslan kan bli en självuppfyllande profetia som kan leda till att ungdomen agerar utefter 
att uppnå negativa effekter (Marshall, Parker, Ciarrochi, Sahdra, Jackson, & Heaven, 2015).  

Tidigare studier har visat att män har högre självkänsla än kvinnor, samt att flickor i större 
utsträckning rapporterar minskning och variationer i självkänsla än pojkar, där pojkar överlag 
har visat högre självkänsla än flickor (Baldwin & Hoffman, 2002; Birkeland et al., 2012; Kling, 
Hyde, Showers, & Buswell, 1999, Sprecher et al., 2013). Även ytterligare studier har visat att 
män har högre självkänsla än kvinnor, dock var skillnaden inte så stor och tros kunna förklaras 
av den etniska bakgrunden. Det visade även att det är mer vanligt att amerikanska män med 
kaukasiskt ursprung har högre självkänsla än kvinnor med kaukasiskt ursprung, än vad det är 
hos kvinnor och män med afroamerikanskt ursprung (Sprecher et al., 2013). Dock har annan 
forskning bevisat att det inte finns några könsskillnader i relation till grad av självkänsla 
(Moksnes & Espnes, 2013). Speciellt för det kvinnliga könet är kompetens och utseende en 
viktig del av global självkänsla (Tan & Jordan-Arthur, 2012).  
 
 
Etnisk bakgrund i relation till självkänsla och studieprestationer  
 
Etnisk bakgrund kan operationellt definieras olika beroende på studiens syfte, det kan till 
exempel definieras som deltagarens moders och hennes föräldrars födelseland (Flink, Beirens, 
Butte, & Raat, 2013), båda föräldrarnas födelseland (Rodenburg, Oenema, Kremers, & van de 
Mheen, 2012), eller både föräldrarnas och studentens födelseland (den Brok, van Tartwijk, 
Wubbels, & Veldman, 2010).  

Tidigare studier har visat att det finns en skillnad i självkänsla beroende på etnisk bakgrund. 
Till exempel har studier visat att afroamerikaner generellt har högre självkänsla än amerikaner 
med kaukasiskt ursprung, och andra etniska grupper, där det visats att amerikaner med asiatiskt 
ursprung har lägst grad av självkänsla. Dock har det visats att det finns en större skillnad i 
självkänsla mellan afroamerikanska kvinnor och amerikanska kvinnor med kaukasiskt 
ursprung, än var det fanns mellan afroamerikanska män och amerikanska män med kaukasiskt 
ursprung. Tvärt om var det mellan män och kvinnor gällande latinamerikaner och amerikaner 
med asiatiskt ursprung. Amerikanska kvinnor med kaukasiskt ursprungs dåliga självkänsla kan 
förklaras av en sämre kroppsbild än övriga etniska grupper. Gällande ålder fann denna studie 
att i afroamerikaner hade hög självkänsla bland barn, ungdomar och unga vuxna. Flera 
förklaringar till varför afroamerikaner har bättre självkänsla än andra etniska grupper har 
funnits. Faktorer som påverkar har visats vara konsten att hantera personliga misslyckanden 
och negativa erfarenheter, starkare gruppidentitet, samt att afroamerikaner har bättre stöd från 
sin kultur än andra etniska grupper. Amerikanerna med asiatiskt ursprungs låga självkänsla kan 
förklaras av kollektivismen i deras samhälle (Sprecher et al., 2013). 

Studenter med olika etniska bakgrunder kan bli olika behandlade av sina lärare, exempelvis 
har studier visat att lärare ger mer negativ feedback och är mer kritiska mot afroamerikanska 
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studenter i relation till amerikanska studenter med kaukasiskt ursprung. Studentens etniska 
bakgrund påverkar vilket resultat som fås. Socioekonomisk status och familjebakgrund har 
även det en inverkan på resultaten. Studier har visat att andra generationens invandrare ofta får 
bättre resultat än första generationens invandrare. Studier har även visat att individer tillhörande 
etniska minoriteter har en tendens till att prestera sämre, samt innehar färre resurser och får 
mindre stöd från sina föräldrar än individer som inte tillhör etniska minoriteter (den Brok et al., 
2010). Dessa delar skulle kunna anses ha en negativ inverkan på självkänslan med tanke på att 
stöd från föräldrar vid tidig ålder kan ha stor betydelse för självkänslans utveckling i 
småbarnsåren (Johnson & Forsman, 1995). 

En viktig del av individens självkänsla är känslan av tillhörighet i en grupp, samt att 
tillhörighet i gruppen har ett värde och känslomässig betydelse (Phinney, 1990). Unga vuxna 
som är osäkra kring sin etnicitet och hanterar den osäkerheten kan istället utveckla en trygghet 
kring sin etniska grupp och med det känna sig bekväm med sig själv, vilket i sin tur är en del 
av den höga självkänslan. Med andra ord kan känslan av tillhörighet till en etnisk grupp gynna 
individens välmående och självkänsla (Yiyuan, Farver, & Pauker, 2015). Vissa forskare menar 
att medlemmar i grupper med låg status kan upprätthålla sin självkänsla trots negativa bilder 
eller stereotyper genom en stark identifikation med sin etniska grupp. Individer i minoriteter 
har möjlighet att bibehålla höga nivåer av självkänsla på grund av de sociala kontakterna i den 
etniska gruppen. Familj, vänner och identifiering med den etniska gruppen kan fungera som en 
buffert mot rasism och fördomar som i sin tur skulle kunna sänka självkänslan (Sherer & Enbal, 
2006). Dock har andra studier visat att etnicitet alla gånger inte behöver vara kopplat till 
självkänsla utan även sociala attityder och beteenden kan ha en inverkan (Connor, Poyrazli, 
Ferrer-Wreder, & Grahame, 2004). 

 
 

Syfte, hypotes och frågeställningar 
 
Tidigare forskning har visat att faktorerna kön och etnisk bakgrund har en koppling till grad av 
självkänsla. Kön och etnisk bakgrund valdes då författarna ville se om dessa två faktorer, som 
individen inte själv kan påverka, verkligen har en koppling till grad av självkänsla. Självkänsla 
definieras i denna studie som individens tankar kring sitt eget värde, samt individens attityd 
gentemot sig själv och etnisk bakgrund operationaliseras som föräldrarnas och studentens 
födelseland. Det var även av intresse att få reda på om eller när studenten flyttade till Sverige 
då detta kan tänkas ha en betydelse för självkänslan med tanke på att till exempel de sociala 
kontakterna förändras vid flytt till ett annat land. Individer som flyttar till ett annat land kan 
behöva bygga upp sitt sociala nätverk på nytt vilket skulle kunna ses som en prövning av 
självkänslan (Myers et al., 2011; Robins et al., 2002). Därför blev syftet med studien att 
undersöka självkänsla hos högskolestudenter och om den kunde skilja sig åt med avseende på 
faktorerna kön eller etnisk bakgrund. Syftet preciserades med följande hypotes, samt 
frågeställningar: 
 

• Hypotes: Manliga högskolestudenter har högre självkänsla än kvinnliga. 
• Frågeställning 1: Finns det en koppling mellan självkänsla och etnisk bakgrund? 
• Frågeställning 2: Finns det en interaktion mellan kön och etnisk bakgrund i relation till 

självkänsla? 
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Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna var studenter från olika program på en högskola i Mellansverige. Högskolan valdes 
med ett tillgänglighetsurval där sex olika program, och en kurs valdes för att få spridning i bland 
annat kön och etnisk bakgrund. Det var 16.2% av stickprovet läste lärarprogrammet, 29.4% 
läste till ingenjör, 3.6% läste beteendevetenskapliga programmet, 21.8% läste 
innovationsprogrammet, 20.3% läste sjuksköterskeprogrammet, samt 2% läste en kurs i 
arbetslivspsykologi. Med ingenjör menas i denna studie de som läste till civil- och 
högskoleingenjör då dessa läser tillsammans de första sex terminerna, samt att antalet studenter 
som läste på termin sju eller högre var få. Deltagarna läste olika terminer, från termin ett till tio, 
dock var det ingen deltagare som läste termin fem eller sju. Termin ett läste 2.5% av stickprovet, 
40.6% läste termin två, 20.8% läste termin tre, 24.4% läste termin fyra, 5.6% läste termin sex, 
3.6% läste termin åtta, 0.5% läste termin nio, samt 2% läste termin tio. Det var 215 studenter 
som blev tillfrågade att delta i studien, varav 14 valde att inte delta. Det interna bortfallet blev 
fyra då enkäterna var ofullständiga och kunde därför inte användas. Totalt 197 studenters svar 
kunde användas i studien, varav 67 manliga studenter och 129 kvinnliga, samt en ”annat”. 
Åldern på deltagarna varierade från 19 år till 52 år. Medelvärdet på deltagarnas ålder var 24.36 
år, med en standardavvikelse på 4.73.  

Totalt 38 länder var representerade i studien. Studenter födda i Sverige 79.7% av stickprovet, 
3% var födda i länder ingående i kategorin Europa utom Norden, 7.6% var födda i länder 
ingående i kategorin utanför Europa förutom Mellanöstern, samt 9.7% var födda i länder 
ingående i kategorin Mellanöstern. Studenter som flyttade till Sverige från annat land i åldern 
0-10 år var 10.2% av stickprovet, 6.6% i åldern 11-20 år, samt 2.5% i åldern 21-30 år. Studenter 
med sin mor född i Sverige var 67.5% av stickprovet, 3.6% från Finland, 6.1% från länder 
ingående i kategorin Europa utom Norden, 9.1% från länder ingående i kategorin utanför 
Europa förutom Mellanöstern, samt 13.2% hade sin mor född i länder ingående i kategorin 
Mellanöstern. Studenter med sin far född i Sverige var 65%  av stickprovet, 4.1% från Finland, 
0.5% från länder ingående i kategorin övriga Norden, 6.6% från länder ingående i kategorin 
Europa utom Norden, 10.7% från länder ingående i kategorin utanför Europa förutom 
Mellanöstern, samt 12.7% hade sin far född i länder ingående i kategorin Mellanöstern.  
Ersättning för medverkan i studien utgick inte. 
 
 
Material 
 
En enkät utformades bestående av två områden, självkänsla och bakgrund. I analysen ingick 
självkänsla som beroende variabel, samt åtta oberoende variabler. De oberoende variablerna 
var: kön, födelseland, ålder vid flytt till Sverige, samt deltagarens mors, samt fars födelseland. 
Även deltagarnas ålder, utbildning och termin ingick i oberoende variablerna, för möjlighet att 
se om ytterligare variabler förutom kön, och etnisk bakgrund kunde påverka självkänslan. 
 

Självkänsla. Självkänsla mättes med hjälp av en svensk översättning av Rosenbergs 
självkänslaskala (Lundin & Wollin, 2002) som mäter global självkänsla. Det fanns tio 
påståenden, varav fem omvända, som deltagarna fick ta ställning till hur väl det stämmer 
överens med deltagarens uppfattning om sig själv. Påståendet besvarades med hjälp av fyra 
olika alternativ att kryssa för, där 3 var ”instämmer helt”, ”instämmer”, ”instämmer inte”, samt 
0 var ”instämmer inte alls”. Exempel på påståenden är ”jag intar en positiv attityd gentemot 
mig själv” och ”visst känner jag mig värdelös ibland” vilken var omvänd. Deltagarna kunde få 
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mellan 0 och 30 poäng för samtliga items. Ett medelvärde räknades ut för varje deltagares 
samtliga items. Cronbach’s alpha var .85. 

 
Bakgrund. Författarna konstruerade frågor om deltagarnas bakgrund. Frågorna handlade om 

deras etniska bakgrund, med påståenden som ”jag är född i:”, ”Om annat land vilket år flyttade 
du till Sverige?”, ”min mor är född i:” och ”min far är född i:” med svarsalternativ ”Sverige” 
och ”annat land:” där deltagaren själv fick fylla i vilket land. Det fanns även frågor om ålder, 
utbildning och kön där deltagarna själva fick fylla i födelseår och utbildning, samt kryssa i det 
alternativet dem ansåg passade bäst in på dem gällande kön. De svarsalternativ som fanns 
gällande kön var: ”man”, ”kvinna”, ”annat” och ”vill ej svara”. De representerade länderna 
delades in i sex olika kategorier då representationen av varje land för sig var för låg. Indelningen 
följde en publicerad kategorisering och var följande: Sverige, Finland, övriga Norden, Europa 
utom Norden, samt utom Europa (Bergström et al., 1998). Mellanöstern lades till som en 
ytterligare kategori, då det fanns många länder representerade som passade in. Dessa länder 
skulle annars hamnat i kategorin utom Europa tillsammans med länder som USA, Thailand och 
Indien med kulturer och uppväxter som kan anses vara mycket olika varandra och i sin tur 
möjligen kunna påverka självkänslan. Kategoriseringen gjordes även för att få tillräckligt stora 
grupper till analys. Med tanke på att Mellanöstern lades till ändrade författarna namn på 
kategorin ”utom Europa” till ”utanför Europa förutom Mellanöstern”. Även ålder vid flytt till 
Sverige delades in i olika grupper, född i Sverige, 0-10 år, 11-20 år, 21-30 år, då det var få 
studenter som var lika gamla vid flytten till Sverige och för att kunna få tillräckligt stora grupper 
att analysera. 

 
Pilotstudie. Enkäten delades ut till nio studenter genom ett tillgänglighetsurval för en 

pilotstudie. Författarna bad deltagarna i pilotstudien att tänka på frågornas formulering och om 
någon eller några frågor var svår eller oklar att förstå. Efter ifylld enkät frågade författarna igen 
om dess frågor. Pilotstudien visade att frågan ”hur många terminer har du studerat?" kunde vara 
svår att besvara och byttes därför ut till ”vilken termin studerar du nu?”. Utöver det ansåg 
författarna tillsammans med deltagarna i pilotstudien att enkäten var lätt att förstå och gav de 
svar som författarna önskade.  
 

 

Procedur 
 
Sexton olika föreläsare på en högskola kontaktades via mail med förfrågan om att dela ut 
enkäter vid något av deras undervisningstillfällen. Nio föreläsare gav sitt godkännande för 
enkäten, dock hade författarna endast möjlighet att besöka sex av dessa, vilket gav tillräckligt 
med deltagare. Enkäten delades ut i samband med början eller slutet av undervisningstillfällen, 
eller i samband med rast.  

Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om författarna och syftet med enkäten, 
samt hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. Deltagarna blev garanterade anonymitet då 
författarna inte hade möjlighet att koppla svar till deltagare. Information om att deltagandet var 
frivilligt, vad och hur det insamlade materialet skulle användas till och hur deltagarna kunde få 
ta del av det slutgiltiga resultatet presenterades (Vetenskapsrådet, 2011). Syftet med enkäten 
presenterades som att undersöka hur studenter ser på sig själva, då begreppet självkänsla kan 
medföra social önskvärdhet. Enkäten besvarades i de olika föreläsningssalarna och tog ca fem 
minuter att fylla i.  
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  Resultat 
 
Medelvärdet över alla items i Rosenbergs självkänslaskala var 2.13 (SD = 0.47). För att kunna 
jämföra deltagarnas nivå av självkänsla med en liknande studie (Connor et al., 2004) som även 
de studerade självkänsla i relation till kön och etnicitet hos studenter, beräknades medelvärdet 
för deltagarnas summerade självkänslapoäng om med andra värden, vilket gav ett medelvärde 
på 31.27 (SD = 4.65). Den jämförda studiens medelvärde var 29.89 (SD = 5.71). Ett t-test visade 
att det fanns en signifikant skillnad (p = .014, η2 = .27) gällande medelvärde på självkänsla i de 
olika stickproven. 

Relationen mellan de oberoende variablerna termin, ålder och beroende variabeln 
självkänsla undersöktes med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. 
Analysen visade att det inte fanns någon korrelation mellan variablerna ålder och självkänsla. 
Analysen visade även att det inte fanns någon korrelation mellan självkänsla och termin, eller 
termin och ålder.  

Utöver analyser för hypotes och frågeställningar gjordes analyser med envägsanovor på de 
oberoende variablerna termin och utbildning. Resultatet visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad (p = .250) gällande självkänsla i relation till vilken termin deltagaren läste. 
Termin ett, åtta, nio och tio var ej representerade i analysen då det var för få deltagare. 
Beteendevetare togs bort vid nästa analys då det fanns för få representerade, samt togs 
arbetslivspsykologi bort av samma anledning och för att det var en kurs och inte ett program. 
Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad gällande självkänsla i relation till 
utbildning (F4, 185 = 2.51, p = .044, η2 = .05). Studerande till ekonom (M = 2.25, SD = 0.46) hade 
högst medelvärde i självkänsla, följt av ingenjör (M = 2.22, SD = 0.47), innovation (M = 2.20, 
SD = 0.44), sjuksköterska (M = 2.07, SD = 0.46) och lägst hade deltagare studerande till lärare 
(M = 1.95, SD = 0.42). Post-hoc jämförelser gjordes med hjälp av ett LSD-test som visade att 
det fanns en signifikant skillnad mellan ekonomerna och lärarna gällande självkänsla. Utöver 
ekonomerna fanns det en signifikant skillnad gällande självkänsla mellan lärarna och 
innovationsprogrammet och ingenjörerna. 
 

Hypotes: Manliga studenter har högre självkänsla än kvinnliga. Variabeln kön innefattade 
i analyserna endast män och kvinnor då de andra kategorierna hade få eller inga deltagare 
representerade. Ett t-test gjordes och som väntat visade resultatet att manliga studenter (M = 
2.31, SD = 0.41) hade högre medelvärde på självkänsla än vad kvinnliga studenter (M = 2.05, 
SD = 0.48) hade. Resultatet visades vara signifikant (t(194) = 3.83, p < .001, η2 = .07). 
 

Frågeställning 1: Finns det en koppling mellan självkänsla och etniskt bakgrund? Fyra 
envägsanovor gjordes för att se om det fanns en koppling mellan självkänsla och etnisk 
bakgrund. Analyser gjordes för de fyra oberoende variablerna: födelseland, ålder vid flytt till 
Sverige, samt moderns och faderns födelseland. Resultatet visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad (p = .312) gällande självkänsla och deltagarens födelseland. Länderna som 
var representerade i denna analys var Sverige och länder ingående i kategorin utanför Europa 
förutom Mellanöstern och Mellanöstern. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad (p = .524) i självkänsla beroende på om eller när deltagaren flyttat till Sverige. 
Åldersgruppen 21-30 år var ej representerad i analysen. Resultatet visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad (p = .407) i självkänsla beroende på var deltagarens mor var född. 
Kategorin Finland och övriga Norden hade få representerade och togs därför bort. Resultatet 
visade att det inte fanns någon signifikant skillnad (p = .453) i självkänsla beroende på var 
deltagarens far var född. Finland och övriga Norden hade för få representerade och togs därför 
bort. 
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Frågeställning 2: Finns det en interaktion mellan kön och etnisk bakgrund i relation till 

självkänsla? Fyra tvåvägsanovor gjordes för att se om det fanns en interaktion mellan kön och 
etnisk bakgrund i relation till självkänsla. Analyserna gjordes för de fyra oberoende variablerna: 
födelseland, flytt till Sverige, samt moderns och faderns födelseland. Resultatet visade att det 
inte fanns någon signifikant interaktion (p = .435) gällande självkänsla i relation till kön och 
deltagarens födelseland. Kategorierna Finland, övriga Norden och Europa utom Norden fanns 
ej med i analysen på grund av för få eller inga deltagare. Resultatet visade att det inte fanns 
någon signifikant interaktion (p = .455) gällande självkänsla i relation till kön och om eller när 
deltagaren flyttade till Sverige. Åldersgruppen 21-30 år tog bort, då det var för få deltagare. 
Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant interaktion (p = .431) gällande självkänsla 
i relation till kön och moderns födelseland. Finland och övriga Norden fanns ej med i analysen 
på grund av för få eller inga deltagare. Resultatet visade att det fanns en tendens till en 
signifikant interaktion gällande självkänsla i relation till kön och faderns födelseland (F3, 178 = 
2.21, p = .088). Kategorierna Finland och övriga Norden togs bort då det var för få deltagare. 
Resultatet visade en tendens till att manliga deltagare med sin far född i länder ingående i 
Europa utom Norden hade högst medelvärde på självkänsla (M = 2.38, SD = 0.44) och lägst 
medelvärde på självkänsla (M = 1.70, SD = 0.87) hade kvinnliga deltagare med sin far född i 
länder ingående i Europa utom Norden (se Figur 1).  

Figur 1. Uppmätt självkänsla hos studenter beroende på i vilket land fadern är född. Skalans 
variationsvidd 0-3. 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka självkänsla hos högskolestudenter och om den kunde 
skilja sig åt med avseende på faktorerna kön eller etnisk bakgrund. Resultatet visade att det 
fanns en signifikant skillnad i självkänsla i relation till kön, vilket gjorde att hypotesen blev 
verifierad. Resultatet från analysen visade att skillnad i självkänsla inte var kopplat till etnisk 
bakgrund, utan andra förhållanden kan ha en större inverkan, dock fanns det en tendens till 
signifikant skillnad gällande självkänsla i relation till kön och faderns födelseland. Resultatet 
visade även att det fanns en signifikant skillnad gällande självkänsla och vilket program 
studenten läste. Resultatet kan ha blivit signifikant på grund av personlighetsskillnader mellan 
grupperna. Olika personligheter kan påverka yrkesval hos individer (Hirschi, Niles, & Akos, 
2011). Det kan tänkas att introverta individer (Freyd, 1924) väljer en viss typ av arbete som inte 
utmanar deras sociala begränsningar, medan extroverta individer (Freyd, 1924) skulle välja en 
helt annan typ av arbete som istället främjar deras sociala kompetenser. Med tanke på detta kan 
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tänkas att de olika programmen kräver delvis olika personlighetstyper och därför ge skillnader 
gällande självkänsla i de olika programmen.  

I samtliga fall visade etakvadraten ett svagt samband, med andra ord var det endast en liten 
del av den totala variansen i självkänsla som kunde förklaras utifrån de oberoende variablerna 
kön, faderns födelseland, samt utbildning. 

Jämförelsen med amerikanska studenter (Connor et al., 2004) visade att det fanns en skillnad 
i medelvärde gällande självkänsla mellan de två stickproven, där effektstorleken visade att det 
fanns en tydlig skillnad. Den jämförda studien valdes då även den studien studerade självkänsla 
i relation till kön och etnicitet hos studenter. Dock fanns en skillnad i ålder, där den jämförda 
studien var intresserade av ungdomsåren, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför en 
signifikant skillnad i medelvärde på självkänsla uppstod. Tidigare forskning har visat att 
ungdomsåren är en kritisk period för självkänslan, där det finns många faktorer som kan 
påverka både positivt och negativt (Birkeland et al., 2012; Birkeland et al., 2014; Moksnes & 
Espnes, 2013; Myers et al., 2011), vilket skulle kunna förklara varför denna studies medelvärde 
på självkänsla var högre än den jämförda studien med amerikanska studenter. En annan 
anledning till skillnaden i medelvärde gällande självkänsla skulle kunna vara att den jämförda 
studien var inriktad på skolor med studenter som var i riskzonen för dåliga studieresultat eller 
brottsliga beteenden med ett speciellt utformat arbetssätt, till skillnad från den traditionella 
högskolan som denna studies deltagare var ifrån. Utifrån de tidigare teorier som tagits upp i 
denna studie kan resultatet från jämförelsen mycket väl anses vara rimlig med tanke på de olika 
förutsättningar och villkor som fanns mellan stickproven.  

 
Hypotes: Manliga studenter har högre självkänsla än kvinnliga. En rad tidigare studier har 

även de visat att det finns en skillnad i självkänsla beroende på kön, och att det då är män som 
har högre självkänsla än kvinnor (Baldwin & Hoffman, 2002; Birkeland et al., 2012; Kling, 
Hyde, Showers, & Buswell, 1999; Sprecher et al., 2013). En anledning till varför hypotes ett 
blev bekräftad skulle kunna vara att grupperna manliga studenter och kvinnliga studenter inte 
var lika stora. Flickors och pojkars uppväxtvillkor kan se olika ut vilket kan ha påverkats av 
familjeförhållanden som är en viktig del av uppbyggnaden av självkänsla i de yngre åren 
(Birkeland et al., 2012; Marigold et al., 2014; Sherer & Enbal, 2006; Quatman & Watson, 
2001). De tidiga familjeförhållandena kan prägla individens självkänsla senare i livet, både 
positivt och negativt, och därför ha en inverkan på varför hypotesen kunde bekräftas. Enligt 
tidigare studier kan även vänskapsrelationer ha en inverkan på självkänsla, även detta positivt 
och negativt, beroende på hur relationen sett ut (Birkeland et al., 2012; Sherer & Enbal, 2006). 
Denna studie har dock inte inriktat sig på orsakerna till varför en skillnad finns mellan manliga 
och kvinnliga studenter, vilket betyder att författarna inte kan uttala sig om det är 
familjeförhållanden och vänskapsrelationerna som påverkat detta utfall.  

 
Frågeställning 1: Finns det en koppling mellan självkänsla och etnisk bakgrund? Flertalet 

tidigare studier har visat att det finns en skillnad i självkänsla gällande etnisk bakgrund (den 
Brok et al., 2010; Sprecher et al., 2013; Tan & Jordan-Arthur, 2012; Yiyuan et al., 2015). Dock 
hade dessa studier ofta en etnisk grupp i jämförelse med en annan etnisk grupp, och därför inte 
stor spridning gällande etnisk bakgrund. I denna studie visade resultatet att det inte fanns någon 
skillnad i självkänsla gällande etnisk bakgrund, vilket kan ses som ett positivt utfall då 
individens etniska bakgrund inte är någonting som individen kan styra över. Med andra ord 
finns det andra faktorer som påverkar självkänslan, som individen kan styra över mer, så som 
val av utbildning. Detta kan därför komplettera tidigare forskning om begreppet självkänsla.  

Frågeställning 2: Finns det en interaktion mellan kön och etnisk bakgrund i relation till 

självkänsla? Tidigare forskning har varit bristfälligt gällande interaktionen mellan kön och 
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etnisk bakgrund gällande självkänsla. En tidigare studie har visat att det finns en interaktion 
mellan kön och etnisk bakgrund gällande självkänsla (Sprecher et al., 2013), dock var denna 
studie inriktad på ungdomsåren. Med tanke på att tidigare forskning visat att självkänslan kan 
förändras under livets gång och har vissa kritiska perioder (Myers et al., 2011; Sprecher et al., 
2013) kan den tidigare studiens resultats generaliserbarhet diskuteras och möjligtvis förklara 
den nu genomförda studiens resultat då deltagarnas ålder skiljer sig åt. Resultatet från denna 
studie verifierar därmed inte resultatet från den tidigare studien.  

En anledning till varför resultat från båda frågeställningarna inte blev signifikant skulle 
kunna vara att det hade behövt vara fler deltagare från varje land för att slippa kategorisering 
av länder, just för att en del av länderna skulle kunna anses vara för olika för att kunna slås 
ihop, till exempel gällande kultur eller uppväxtmiljö.  

 
Användandet av Rosenbergs självkänslaskala som mäter global självkänsla kan ses som en 

fördel då den är väletablerad och gav ett högt Cronbach’s alpha värde på .85. Validiteten hos 
de svenska översättningarna kan ifrågasättas då det inte framgick hur översättningen hade 
gjorts. Det fanns stora svårigheter med att få tag i en relevant svensk översättning av Rosenbergs 
självkänslaskala. Olika svenska självkänslaforskare med publicerade studier med svenska 
stickprov kontaktades (Fagerström et al., 2007; Fagerström, Holst, & Hallberg, 2007; Lindwall 
et al., 2012), dock utan framgång. Den svenska översättningen som användes i denna studie är 
gjord av Lundin och Wollin (2002). Lundin och Wollins översättning jämfördes med en 
översättning från docent Maarit Johnson (personlig kommunikation, 13 april 2015) av docent 
Lennart Forsman. Den största skillnaden var att påstående nummer fem på skalan från Forsman 
inte var omvänd, utan var positivt formulerad ”jag känner att jag har mycket att vara stolt över”, 
istället för negativt ”jag tycker att jag inte har så mycket att vara stolt över”. Utöver detta var 
de skillnader som fanns enbart synonymer och formuleringar utan olikheter i betydelsen av 
påståendena, där fyra av skillnaderna var synonymer, fyra var formuleringar, samt en var exakt 
den samma. Exempel på en skillnad gällande synonymer är Forsmans ”jag tycker att jag har en 
massa goda egenskaper” i relation till Lundin och Wollin ”jag tycker att jag har en rad goda 
egenskaper”. Exempel på en skillnad gällande formuleringar är Forsmans ”när allt kommer 
omkring är jag böjd att se mig själv som ett misslyckande” i relation till Lundin och Wollin 
”överlag är jag benägen att betrakta mig själv som misslyckad”.  

Gällande studiens validitet kan den ha påverkats av att vissa frågor kunnat uppfattas som 
känsliga och för direkta, vilket kan ha påverkat deltagarens svar och möjligen givit svar 
grundade på social önskvärdhet (Kam et al., 2014). Trots författarnas försök till att undvika 
social önskvärdhet genom att inte använda begreppet självkänsla kan det möjligen uppstå vid 
dessa känsligare frågor, vilket skulle kunna ha påverkat studiens utfall negativt genom att 
studenternas svar då inte stämmer överens med verkligheten.  Andra omständigheter, både inre 
och yttre kan ha ytterligare betydelse för validiteten, som till exempel deltagarens mående för 
dagen eller veckodag. Dessa faktorer kan ha påverkat på så sätt att studenten kunde ha svarat 
annorlunda om enkäten fylldes i vid ett annat tillfälle.  

En nackdel med denna studie kan anses vara svårigheter att generalisera resultatet på andra 
grupper utöver studenter, dock kan en fördel med studien vara att resultatet i någon mån kan gå 
att generalisera till studenter vid andra högskolor eller universitet då studiens stickprov var just 
studenter. För att i framtida forskning kunna ha möjlighet att generalisera resultatet till andra 
grupper än studenter skulle studien behöva göras med flera andra urval. En fördel med studien 
var att många länder var representerade, vilket skulle kunna ge en helhetsbild på självkänsla i 
relation till etnisk bakgrund. Tidigare forskning har till stor del fokuserat på att jämföra en eller 
ett par olika grupper med olika etniska bakgrunder i relation till självkänsla (den Brok et al., 
2010; Chen et al., 2013; Flink, 2013; Sherer & Enbal, 2006; Sprecher et al., 2013; Yiyuan et 
al., 2015), därför kan denna studie bidra med ytterligare kunskap om självkänsla i relation till 
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olika etniska bakgrunder. Kategorisering av länder skulle kunna ses som en nackdel då länder 
med olika kultur och uppväxtmiljöer slogs ihop i en och samma kategori. I framtida forskning 
skulle det därför kunna vara av intresse att få tillräckligt många representerade från varje land 
för att slippa kategorisering och därmed få ett mer generaliserbart resultat samt se en skillnad 
mellan olika etniska bakgrunder. Dock var den använda indelningen av länderna en etablerad 
kategorisering (Bergström et al., 1998) vilket kan ses som en fördel. En annan fördel med 
studien kan anses vara att studenterna i studien inte fick reda på att det var självkänsla som 
mättes, då författarna valde att beskriva det som ”studenternas syn på sig själva”. Detta gjordes 
då begreppet självkänsla kan vara laddat för många och därmed medföra social önskvärdhet 
(Kam, Risavy, & Perunovic, 2014).  

Inför framtida forskning kan det vara av vikt att ta reda på varför kvinnor generellt verkar 
ha sämre självkänsla än män, anledningen till varför vissa utbildningars studenter visats ha 
högre självkänsla än andra, samt hur självkänslan kan förändras till det bättre hos grupper med 
låg självkänsla. Det kan även rekommenderas att sammanställa de svenska översättningar av 
Rosenbergs självkänslaskala som finns och undersöka dess psykometriska egenskaper och 
validitet, samt att tydligt beskriva hur översättningsprocessen gått till. Detta skulle kunna 
underlätta för ytterligare framtida självkänslaforskning. Att lägga till fler variabler i kommande 
studie kan vara av stor vikt för att kunna ta reda på vilka andra faktorer som kan ha en inverkan 
på självkänslan. Det skulle även kunna vara av intresse att lägga ihop variablerna som mäter 
etnisk bakgrund för att få en sammanställd och tydlig operationalisering av begreppet etnisk 
bakgrund. Detta för att underlätta vid avgörandet av vilken etnisk bakgrund en individ har med 
tanke på att denna studie hade fyra variabler som speglade etnisk bakgrund. 

Det är av vikt att ha en medvetenhet kring låg självkänsla, samt hur detta bör hanteras och 
stöttas, då självkänsla kan antas ha en stor inverkan på ett sämre välmående. För att öka 
självkänslan hos dessa individer kan det vara av vikt att medvetengöra vilka verktyg närstående 
kan använda sig av för att stötta, motivera och hjälpa individen att hantera sin låga självkänsla. 
Även individen själv skulle ha hjälp av dessa verktyg. Det är av vikt att ha i åtanke att de 
åtgärder som görs för individer med låg självkänsla inte alltid får ett positivt utfall, utan behöver 
noggrant överväga vilken åtgärd som kan passa till varje individ (Marshall et al., 2015; Swislo 
et al., 2014). Sammanfattningsvis vill författarna återigen ta upp det positiva utfallet att det inte 
finns någon skillnad i självkänsla beroende på etnisk bakgrund med andra ord spelar det utifrån 
denna studie inte någon roll för självkänslan vilket land eller i vilken kultur som individen är 
född eller uppvuxen i och att det istället kan finnas andra viktigare faktorer som påverkar hur 
en individs självkänsla uttrycker sig, som till exempel familjeförhållanden och andra relationer 
(Birkeland et al., 2014; Birkeland et al., 2012; Donnellan et al., 2012). Det finns andra faktorer 
som kan tänkas ha en större inverkan på självkänslan som individen kan påverka själv i större 
mån, så som utbildning.  
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