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Medic, E. (2006). Självkänsla under senare adolescensen i relation till kön och etniskt 

ursprung. (C-uppsats i psykologi med allmän inriktning, 41-60 p). Högskolan i Halmstad: 
Sektionen för Hälsa och Samhälle.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om kön och etniskt ursprung var relaterade 
till global självkänsla.  Urvalet bestod av 61 deltagare. Medelåldern var 18.13 år (SD = .43). 
Tre hypoteser användes: a) manliga adolescenter kommer att uppvisa högre självkänsla än 
kvinnliga adolescenter, b) deltagare med annan etnicitet kommer att uppvisa högre självkänsla 
än deltagare med svensk etnicitet, c) en interaktion mellan kön och etnicitet kommer att 
finnas. Metoden var självrapport där Rosenberg self-esteem skala (SES) (1996) användes. 
Resultatet visade ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga adolescenter. Det uppvisades 
heller ingen skillnad i global självkänsla i relation till etnicitet. En tendens till 
interaktionseffekt mellan kön och etnicitet uppvisades. Manliga adolescenter med svensk 
etnicitet visade högre nivå av global självkänsla än manliga adolescenter med annan etnicitet. 
Kvinnliga adolescenter med annan etnicitet visade högre nivå av global självkänsla än 
kvinnliga adolescenter med svensk etnicitet. Manliga deltagare med svenskt ursprung beskrev 
mer positiva självuppfattningar än kvinnliga deltagare gjorde medan det var tvärtom hos 
deltagare med annat ursprung. Resultaten kunde bero på ett fåtal deltagare.  
 
Nyckelord: adolescens, självkänsla, kön, etnisk identitet. 
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(Essay in General Psychology, 41-60 p). Halmstad University: Department of Health and 
Social Sciences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
The aim of this study was to  investigate if gender and ethnic identity were related to global 
self-esteem. The sample consisted of  61 participants. The mean age was 18.13 year (SD = 
.43). Three hypothesis was used: a) male adolescents would show higher self-esteem than 
female adolescents, b) participants who had an other etnicity would show higher self-esteem 
than participants who had swedish etnicity, c) there would be an interaction between gender 
and etnicity. The method was self-report. Rosenberg’s self-esteem skale (SES) (1996) was 
used. The result revealed no difference on global self-esteem between male and female. No 
difference was showed on global self-esteem related to ethnicity. A tendency to interaction 
between gender and ethnicity was found. Male adolescents who have swedish ethnicity 
showed higher level of  global self-esteem than male adolescents who have other ethnicity. 
Female adolescents who have other ethnicity showed higher level of  global self-esteem than 
female adolescents who have swedish ethnicity. Swedish male described more positiv self-
esteem than female did while it was vice versa at participants who have other ethnicity. The 
results could depend on few participants.  
 
Keywords: adolescence, self-esteem, gender, ethnic identity. 
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Introduktion 
Adolescensperioden har varit ett väldigt omdiskuterat område under de senaste decennier 
kanske på grund av adolescenters större engagemang i samhällen men också på grund av 
vuxnas förändrade attityder mot unga människor. Vuxna uppfattar sina och andras barn som 
unika individer som behöver förståelse, hjälp och stöd i sin utveckling vilket skiljer sig från 
tidigare uppfattningar. Att förstå adolescenters mognande är viktigt för både deras familj och 
andra personer som adolescenter kommer i kontakt med (Steinberg, 2005). Uppfattningar och 
värderingar av sig själv anses vara en viktig faktor för identitetsutveckling och välmående hos 
barn, adolescenter och vuxna människor (Steinberg, 2005). Skillnader i utvecklingen av 
självkänsla kan bero på kön, ålder, etnisk identitet och andra faktorer (Harter, 1993, 2003; 
Phinney, 1990). Med tanke på dagens mångkulturella samhällen, kan det vara intressant att se 
om adolescenters etniska ursprung och kön kan vara två viktiga faktorer för utvecklingen av 
deras globala självkänsla. Detta kan vara betydelsefullt för förståelse av adolescenters 
välbefinnande och beteende.  
 
Perioden från 10-22 år förklaras med två beteckningar: tonåren och adolescensen (Steinberg, 
2005). Tonåren innebär den kroppsliga utvecklingen medan beteckningen adolescens, som 
härstammar från latin och betyder vuxenblivande, används för att beskriva den psykiska 
utvecklingen. Den perioden beskriver flera teoretiker (Steinberg, 2005) som en 
övergångsperiod mellan barndom och vuxenhet. Steinberg (2005) betonar att den perioden 
innebär snarare en övergångsperiod från omogenhet till mogenhet. Enligt Steinberg (2005) 
består den perioden av betydande fysiska, kognitiva, emotionella och sociala förändringar och 
därför beskrivs som väldigt dynamisk. Adolescensen delas i tre perioder: tidig adolescens från 
10-13 år, mellanperioden från 14-17 år och senare adolescens från 18-22 år. Steinberg (2005) 
utgår från Hills utvecklingsmodell (1983; ref. i Steinberg,2005) enligt vilken 
adolescensutvecklingen består av tre komponenter: fundamentala förändringar, kontext och 
psykosocial utveckling.   
Fundamentala förändringar omfattar biologiska, kognitiva och sociala förändringar vilka är 
gemensamma för alla adolescenter oavsett samhället i vilket de växer upp medan kontext och 
psykosocial utveckling beror på omgivningen. Biologiska omvandlingar medför fysisk 
utveckling och utveckling av reproduceringsförmåga (Steinberg, 2005). De är oundvikliga 
och kan ständigt leda adolescenter mot svårigheter. Kognitiva förändringar innebär, enligt 
Piaget (1958; ref. i Steinberg, 2005), utveckling av adolescenters intellektuella förmågor 
vilket innebär att adolescenter kan tänka kring abstrakta fenomen. Sociala förändringar 
innebär en process där individens beteende, attityder och värderingar formas beroende av 
individuella och sociala institutioner i samhällen (Steinberg, 2001). 
 

Kontext förklaras som personer och omständigheter i adolescenters omgivning (Steinberg, 
2001) där familj, jämnåringar, fritidsaktiviteter, skola och arbete ingår. Familj och kompisar 
förklarar Cooley och Mead (Cooley, 1902; Mead, 1934; ref. i Harter, 1993, 2003) som den 
signifikante andre medan andra i omgivningen beskrivs som den generaliserande andre. 
Jämnåringars åsikter (Steinberg, 2001) kan vara en betydelsefull faktor för adolescenters 
identitetsutveckling, förändring av intimitet, sexualitet och prestation. Det anses att prestation 
i skolan inte är så viktig för unga människor. Därför anstränger de sig inte för att uppnå 
akademisk framgång. Psykologiska problem hos adolescenter innebär inte att det handlar om 
dåliga relationer med kompisar men dåliga relationer kan leda till lägre prestation i skolan, till 
skolk, kriminellt beteende och även till emotionella problem som vuxen (Steinberg, 2005). En 
orsak till den negativa utvecklingen kan vara relationer till sina föräldrar. Det anses att goda 
relationer med föräldrar leder till goda relationer till jämnåringar vilket leder till en hälsosam 
utveckling (Steinberg, 2005).  
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Fem viktigaste faktorer som ingår i adolescenters psykosociala förändringar är: 
självständighet, intimitet, sexualitet, prestationsförmåga (achievement) och identitet 
(Steinberg, 2005). Självständighet definieras som utveckling av oberoende och 
självbestämmande individer vilken förväntas se i både individernas egna och andras ögon. 
Intimitet innebär utveckling av närhet till och känslighet mot andra speciellt vänskap och 
emotionella förhållanden med jämnåringar (Steinberg, 2005). Sexualitet förklaras som 
förändring i förhållanden mellan adolescenter och jämnåringar (Steinberg, 2005). Prestation 
definieras som förändringar av utbildnings- och yrkesmässiga behov vilka kan bero på 
adolescenters kompetens, nya förväntningar inför framtiden samt mottagning av råd från 
föräldrar, lärare och vänner (Steinberg, 2005). Steinberg (2005) relaterar identitetsbegreppet 
till självet och definierar identitet som individens tankar och känslor kring sig själv där både 
individuella och andras åsikter är viktiga faktorer.  
 
Självkänsla anses vara en central komponent av ens identitet (Harter, 1993, 2003) därför att 
den innebär helheten av självvärderingar. En annan förklaring av global självkänsla är att den 
innefattar individens positiva eller negativa känslor kring och bedömningar av sig själv 
(Rosenberg, 1973; ref. i Steinberg, 2005). Självkänsla kan leda till psykisk hälsa eller ohälsa 
vilken kan ha sin grund i flera faktorer: ålder, kön, situation, prioriteringar, omgivningens 
acceptans, erfarenheter, etnisk identitet med mera.   
Relation mellan självkänsla och ålder innebär att självvärdering är ganska låg under den tidiga 
adolescensperioden därför att den börjar utvecklas under just denna period (Harter, 1993, 
2003). Dock är självvärdering relativt stabil under senare adolescensperioden. Dess 
utveckling relateras till flera faktorer som biologiska förändringar och kontext det vill säga 
familj, jämnåringar, skola och andra i adolescenters omgivning. Den mest påverkande faktorn 
anses vara adolescenters utseende vilket har visats vara starkare hos flickor än hos pojkar 
(Harter, 1993). Därefter kommer jämnåringarnas åsikter och inflytande. De minst viktiga 
faktorerna för utveckling av adolescenters självkänsla anses vara deras akademiska förmåga, 
atletiska förmåga och moraliska uppförande.   
Adolescenter erfar nya intellektuella kvaliteter, sociala färdigheter och fysiska förändringar 
vilket påverkar deras uppfattningsförmåga. Just för att förstå och klara de stora förändringarna 
på ett bra sätt behöver adolescenter trygghet, föräldrarnas kärlek, uppmuntran och stöd vilket 
är även betydelsefullt för utvecklingen av självkänsla (Steinberg, 2005). Bättre familje- och 
kompisrelationer kan vara en viktig faktor för positiv självvärdering (Steinberg, 2005).  
 
Låg självkänsla definieras som negativa värderingar av sig själv. I sin förklaring av 
självkänsla utgår Harter (1993, 2003) från James (1892; ref. i Harter, 1993, 2003), Cooleys 
(1902; ref. i Harter, 1993, 2003) och Meads (1934; ref. i Harter, 1993, 2003) teori. För James 
(1892; ref. i Harter, 1993, 2003) är global självkänsla ett förhållande mellan framgång och 
hinder vilket innebär att individer inte undersöker varje handling eller aktivitet utan de 
prioriterar de handlingar som leder till framgång. Om en individ prioriterar en domän som  
viktig samt uppfattar sig själv som kompetent i den domänen, klarar individen för den 
domänen specifika uppgifter. På det sättet kan möjligheter till misslyckanden minska och 
individen kan uppvisa högre självkänsla. Motsatsen är att individen prioriterar en domän samt 
strävar efter att lyckas i den domän men misslyckas. Det kan leda till utveckling av låg 
självkänsla. Därför kan det vara betydelsefullt vilka domäner prioriteras (Harter, 1993). Om 
en individ varken prioriterar en domän eller når framgång i den domänen behöver självkänsla 
inte påverkas just för att den domänen är betydelselös för individen (1982, 1985a, 1986; ref. i 
Harter 1993, 2003). I Harters studie (1993) var det adolescenter själva som identifierade flera 
domäner som viktiga: skolkompetens, atletisk kompetens, attraktivitet, social acceptans och 
lämpligt beteende. Adolescenter bedömde skolkompetens och uppförande som viktigaste för 
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deras föräldrar medan social kompetens, atletisk kompetens och utseende prioriterades av 
jämnåringar (Harter, 1993).   
 
Den mest påverkbara faktorn på adolescenters självkänsla anses vara utseende (Harter, 1990; 
ref i Harter, 1993). En möjlig förklaring kan vara att utseende alltid visas för andra och sig 
själv och inte beror på kontexten medan andra domäner kan influeras av omgivningen. 
Personer som beskrevs som attraktiva i Harters studie (1993) uppmärksammades mer av 
andra än de som uppfattades som mindre attraktiva. Nivå av självkänsla kan även tillskrivas 
stöd från familj, vänner, skolkamrater och lärare (Harter, 1993). Barn, adolescenter och vuxna 
som får mycket stöd i en domän visar bättre framgång och högre självkänsla. Detta motsvarar 
Cooleys formulering av människors spegelbild (Cooley, 1902; ref. i Harter, 1993, 2003). 
Personer som får stöd, upplever det som positiv reaktion från andra vilket ger en positiv 
självbild. Den positiva självbilden ökar nivån av självkänsla och tvärtom (Harter, 1993). 
Andras stöd kan vara lågt, högt men även högt följt av villkor. Om stöd är lågt eller mycket 
villkorligt, kan det sänka nivån av självkänsla. Endast om stöd är högt och utan många villkor 
kan självkänsla öka (Harter, 1993). Personer med lägst självkänsla rapporterar både 
inkompetens i, för personer viktiga domäner, och avsaknad av andras stöd (Harter, 1993). För 
varje person är självkänsla en betydelsefull faktor därför att nivån av självkänsla kan vara 
avgörande för personens välmående. Låg självkänsla anses vara en risk för depression, ångest, 
självmordstankar, ätstörningar och känslan av hopplöshet (Harter, 1993) där kompetens i, för 
personen viktiga domäner, och socialt stöd är betydelsefulla. Självkänsla kan dock vara stabil 
eller förändras (Harter, 2003).  
 
Enligt Rosenberg (1986; ref. i Steinberg, 2005) kan självkänsla förstås bättre om den delas i 
två delar: barometric self-esteem vilken varierar beroende av situation och baseline self-

esteem vilken är ganska konstant. Om en person befinner sig bland okända människor, kan 
personen känna självsäkerhet men ändå vara lite nervös. Självsäkerhet utgör en del av 
grundläggande stadig (baseline) självkänsla medan osäkerhet och nervositet ingår i varierande 
(barometric) självkänsla (Rosenberg, 1986; ref. i Steinberg, 2005). Stadig självkänsla anses 
bero på adolescenters socialgrupptillhörighet, deras akademiska förmåga, ålder och kön. 
Rosenberg, (1973; ref. i Steinberg, 2005) förklarar vidare att adolescenter som tillhör 
samhällets medelgrupp har högre självkänsla än deras jämnåringar som tillhör mindre 
förmögna samhällsgrupper och att även adolescenter som har högre akademisk förmåga visar 
högre självkänsla. Ålderskillnader förklaras (Steinberg, 2005) som att adolescenter under 
mellanperioden och senare adolescensperioden (14-22 år) visar högre självkänsla. Detta 
innebär att de största förändringarna i den stadiga självkänslan sker under den tidiga 
adolescensperioden (10-13 år). Vissa adolescenter visar stabil självkänsla medan andras 
självkänsla varierar (Harter, 2003). Skillnader i självkänsla kan förklaras som tids- och 
situationsberoende samt som konsekvenser av andras inflytande och framgång eller 
misslyckande i prioriteringsdomäner (Harter, 2003). Adolescenter vilkas självkänsla grundas 
på spegelbilden det vill säga på andras gillande (Cooley, 1902; ref. i Harter, 1993), fokuseras 
på andras åsikter. De värderar sig själva utifrån omgivningens bedömning. De adolescenterna 
kan vara mer förvirrade i klassrummet, mindre förmögna att koncentrera sig på skolarbeten 
samt visa lägre förståelse för jämnåringars åsikter (Harter, 2003).  
Självkänsla kan vara även relations- eller kontextbaserad (Harter, 2003) vilket innebär att en 
del adolescenter visar förändring i självkänsla beroende av med vilka personer de är i en viss 
situation. Detta förklaras att stabilitet eller förändring i självkänsla kan påverkas av om de 
personerna, som adolescenter umgås med, accepterar eller inte accepterar individen i fråga. I 
en studie (Harter, 2003) upptäcktes att när individen befann sig i ett sällskap som accepterade 
individens egenskaper, visades högre självkänsla och tvärtom (Harter, 2003). Vissa 
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adolescenter visade stabil självkänsla i socialt samspel med föräldrar, lärare, manliga och 
kvinnliga jämnåringar medan andra visade variationer i självuppfattning.  
 

Hög självkänsla definieras som positiva uppfattningar av sig själv. Medan Harters forskning 
(1993, 2003) fokuseras kring konsekvenser av låg självkänsla, koncentrerar sig Baumeister, 
Smart och Boden (1996) på följder av hög självkänsla. De författarna betonar, likadant som 
Harter, att låg självkänsla kan leda till depression och självmordstankar men att det är snarare 
konsekvenser av hög självkänsla som kan leda till egotism där egotism definieras som 
överdriven jagkänsla. Egotism kan vara en orsak till våldshandlingar och aggression 
(Baumeister, Smart & Boden, 1996) men det kan finnas även andra orsaker till negativt 
beteende. Baumeister et al. (1996) menar att självuppfattning är ett synonym för stolthet, 
egotism, arrogans, heder, narcissism och känsla av överlägsenhet (Baumeister et al., 1996). 
Detta kopplar han till olika historiska fenomen som slaveri, imperialism, genocid, rasism, 
terrorism och liknande och menar att huvudpersoner i historien som kunde använda våld för 
sina mål hade väldigt hög självkänsla. Negativa konsekvenser av hög självkänsla förklaras på 
två olika sätt. Det ena är att våldhandlingar kan vara ett resultat av oaccepterad feedback från 
omgivningen vilken kränker personens stolthet, heder, känslan av överlägsenhet och annat. 
Detta innebär att vissa personer kan bli aggressiva och använda våld när omvärldens 
reaktioner är i kontrast med deras förväntningar och önskningar (Baumeister et al., 1996).  
Den andra förklaringen är att personer som lyckas genom att använda våld, får en positiv 
bekräftelse för sin jagupplevelse och fortsätter med sådant beteende (Baumeister et al., 1996). 
Endast de personer som kan skilja mellan självkänsla och överdriven jaguppfattning kan visa 
positivt beteende och avstå från aggressivt och självcentrerat handlande. Baumeister et al. 
(1996) betonar att det även finns könsskillnader i egotism. Forskning har visat att män har, 
generellt sätt, högre självkänsla än kvinnor samt att män är aggressivare och använder mer 
våld än kvinnor (Baumeister et al., 1996). Högre självkänsla och aggressivitet kan men 
behöver inte vara relaterade till varandra.  
Baumeister et al. (2005) och Holden (2003) kritiserar tendenser i vissa samhällen (speciellt i 
Amerika) som riktar sig mot ökning av människors självkänsla. Baumeister et al. (2005) 
varnar för negativa konsekvenser som aggression och våldhandlingar. Han förklarar att de 
tendenserna kan öka människors fokusering på sitt utseende vilket uppfattas som viktigt för 
positiva uppfattningar av sig själv. Holden (2003) är kritisk mot samhällens betoning av 
självkänsla vilken har blivit en utgångspunkt för all mänsklig godhet. Hennes budskap är 
”forget about self-esteem – concentrate on self–control” (Holden, 2003).  
En annan kritik riktas mot tidigare forsknings utgångspunkter där olika forskare har tagit 
hänsyn till flera möjliga orsaker till utveckling av global självkänsla men inte till genetiska 
faktorer samt vissa faktorer från omgivningen som stress (Kamakura et al, 2006). De 
forskarna kom fram till, genom att undersöka tvillingar, att genetiskt arv och stressfulla 
livsvillkor kunde vara viktiga faktorer för människors positiva eller negativa självuppfattning 
(Kamakura, Ando & Ono, 2006).   
  
Könsskillnader tolkas som att manliga adolescenter har högre självkänsla än kvinnliga 
adolescenter (Steinberg, 2005; Baumeister et al., 1996). De förändringarna i varierande 
självkänsla anses bero på utveckling av adolescenters medvetande när de mer 
uppmärksammar andras åsikter, samt börjar förstå att andras uppfattningar kan skilja sig från 
deras beteende. Flickor anses bry sig mer om andras åsikter vilket kan leda till lägre 
självkänsla (Harter, 2003). Skillnaden i självkänsla beroende av kön förändras under 
adolescensperioden. Från 10 år ökar skillnaden mellan pojkars och flickors självkänsla där 
flickors självkänsla är betydligt lägre än pojkars (Harter, 1993). Ökningen stagnerar mellan 
14-16 år men ökar igen senare och relateras till nöje/missnöje med sitt utseende. Harter (1993) 
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upptäckte i sin studie att manliga adolescenter var nöjda med sitt utseende samt beskrev 
positiva uppfattningar av sig själva medan kvinnliga adolescenter var missnöjda. Harter 
(1993) betonar vikten av media som förmedlar allmänheten vilka standardnormer rörande 
utseende gäller samt att högre krav ställs för kvinnors utseende än för mäns. För män handlar 
det inte enbart om fysiskt utseende utan även om intelligens, arbetskompetens, atletisk 
förmåga, förmögenhet och makt (Harter, 1993). Kvinnors utseende däremot förväntas 
motsvara kulturella stereotyper. 
Quatman och Watson (2001) undersökte könsskillnader i självkänsla beroende av 
domänprioriteringar och drog slutsatser att manliga adolescenter hade högre global 
självkänsla än kvinnliga adolescenter samt högre självkänsla i följande domäner: 
självsäkerhet, tillfredsställelse med familjelivet, attraktivitet, atletisk förmåga och personlig 
kontroll, mindre rädsla för att göra misstag samt svårare att påverkas emotionellt. En annan 
studie (Sherer & Enbal, 2006) undersökte 487 manliga och 486 kvinnliga adolescenter där 
ingen signifikant skillnad i självkänsla beroende av kön upptäcktes. Hyde (2001) 
sammanfattade en del av forskningsresultat och betonade att skillnader i självkänsla beroende 
av kön var väldigt små.  
 

Etnisk identitet förklaras som kunskaper kring språk, etnisk historia samt värderingar av sin 
etnicitet (Phinney, 1990). Phinney (1990) betonar att etnisk identitet är meningsfull endast i 
situationer där två eller flera etniska grupper kommer i kontakt med varandra under en lång 
period. Phinney (1990) definierar etnisk identitet som känslan av tillhörighet till en grupp, 
positiva värderingar av och kunskaper kring gruppens karaktärsdrag samt deltagande i 
gruppens sociala aktiviteter. Utveckling av etnisk identitet anses vara viktig för 
minoritetsgrupper men inte för majoritetsgrupper därför att majoritetsgrupper växer upp i den 
miljön som karakteriseras av naturliga etniska beståndsdelar som språk, kultur, tradition och 
annat. Minoritetsgrupper saknar detta i sin uppväxt. Etnisk identitet har visats vara en 
betydelsefull komponent för minoritetsgrupper och är väldigt viktig under adolescensperioden 
(Phinney, 1990) därför att under den perioden formas adolescenters identitet när många frågor 
kring sig själv dyker upp.  
Utveckling av etnisk identitet är en dynamisk process och anses vara viktig för människors 
självuppfattning (Phinney, 1990). En lyckad utveckling av etnisk identitet innebär mental och 
fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande, hög självkänsla, arbetskompetens och bra akademisk 
prestation (Phinney, Horenczyk, Libkind & Vedder, 2001). Vissa studier har funnit ett 
samband mellan etnisk identitet och självkänsla medan andra studier inte har upptäckt någon 
relation (Phinney, 1990; Phinney et al., 2001). Detta förklaras så att självkänsla och etnisk 
identitet ömsesidigt påverkar varandra.  
  

Det finns fyra olika identifikationssätt i utveckling av etnisk identitet: assimilation, 
marginalplacering, separation och bikulturell identifikation (Phinney et. al. 2001). 
Assimilation avser försök att anpassa sig till majoritetens normer samt avstånd mot sin egen 
etniska grupp. Att vara en del av majoritetskultur men känna sig främmande och utanför 
innebär marginalplacering. Separation betyder associering med endast sin etniska grupp samt 
avstånd från majoritetsgruppen. Bikulturell identifikation innebär att individen skapar ett band 
till både minoritets- och majoritetskultur. Den identifikationen anses leda till bättre 
psykologisk välmående än de andra tre identifikationssätten leder till därför att adolescenter 
lyckas växla mellan familjens och den dominanta kulturen (code switching). Men detta kan 
leda även till identitetssplittring (Phinney et. al. 2001). Oavsett om identifikationen hos 
adolescenter är assimilerande, bikulturell eller separationsmässig, anses utveckling av global 
självkänsla, akademisk prestation och social kompetens ske likadant hos adolescenterna. En 
generell förklaring är att positiv mental hälsa hos minoritetsgrupper är relaterad till en stark 
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positiv uppfattning av sin egna etniska identitet men den är inte relaterad till separation av den 
dominerande majoritetsgruppen. Om uppfattningen av sin etniska identitet är svag, kan 
minoritetsgruppers mentala hälsa vara sämre (Phinney et. al. 2001).  
 

Både socialpsykologiskt perspektiv och utvecklingspsykologi betonar att det finns en positiv 
relation mellan etnisk identitet och självkänsla där minoritetsgrupper visar högre självkänsla 
än majoritetsgrupper (Phinney et al., 2001). Den skillnaden anses bero på starkare etnicitet 
hos minoritetsgrupper (Phinney et al., 2001). Socialpsykologer förklarar att människor har ett 
behov av att utveckla och bevara positiv social identitet vilken gynnar deras självkoncept 
(Phinney et al., 2001). Enligt utvecklingspsykologi influeras barn av informationer från 
familjen och omgivningen (Phinney et el., 2001). Därför kan föräldrars socialisation och 
omständigheter i samhällen vara en viktig faktor för barns anknytning till deras egen etnicitet. 
Det är också viktigt hur minoritetsgrupper anpassar sig i det nya samhället (Phinney et al., 
2001). En hög nivå av anpassning tyder på en hög nivå av välmående och tvärtom.  
Kön anses inte vara en viktig faktor för utveckling av etnisk identitet (Phinney, 1990) utom i 
de situationer när det handlar om olika kulturella aspekter som till exempel att kvinnor är 
ansvariga för bevarande av etnisk tradition (Phinney, 1990). I liknande omständigheter är det 
kvinnor som utvecklar högre etnisk identitet. Annars anses utveckling av etnisk identitet ske 
likadant oavsett om det gäller män eller kvinnor (Phinney et al., 2001).  
 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om kön och etniskt ursprung är relaterade till 
global självkänsla.  Tre hypoteser används:  
a) manliga adolescenter kommer att uppvisa högre självkänsla än kvinnliga adolescenter.  
b) deltagare med annan etnicitet kommer att uppvisa högre självkänsla än deltagare med 
svensk etnicitet.  
c) en interaktion mellan kön och etnicitet kommer att finnas.  
    
Metod  
 
Försökspersoner  

Populationen i föreliggande studie var adolescenter under senare adolescensperioden. Urvalet 
var ett gymnasium i västra Sverige. Stickprovet bestod av 61 deltagare som var 
gymnasieelever mellan 18-20 år. Medelåldern var 18.13 år (SD = .43). Undersökningsgrupper 
bestod av 38 kvinnor och 23 män. 44 deltagare hade svenskt ursprung medan 17 deltagare 
hade ett annat ursprung. Alla de 17 deltagarna med olika utländska ursprung ingick i en 
grupp. Från början deltog 62 gymnasieelever. En enkät hamnade i bortfall där könstillhörighet 
inte var angiven.     
 
Instrument  

För att samla in nödvändiga data användes en omvänd variant av Rosenberg self-esteem 
skale (SES) (1996) (Bilaga 1). Självskattningsskalan hade redan varit översatt på svenska.  
Den bestod av tio frågor där sex frågor beskrev positiva och fyra frågor negativa 
uppfattningar av sig själv. Frågorna var avsedda att mäta global självkänsla som till exempel: 
” Jag tycker att jag har en massa goda egenskaper.” eller ” Jag önskar att jag hade mer 
respekt för mig själv.” Skalan var fyrgradig och sträckte sig från ”stämmer helt” till 
”stämmer inte alls” (numrering från 4 till 1). Rosenberg self-esteem skale visade hög 
reliabilitet där Cronbach’s alpha var α = .87 för de tio frågorna.  
Självskattningsskalan (SES) utökades med fyra demografiska frågor kring deltagarnas ålder, 
kön, födelseland samt deras föräldrars födelseland (Bilaga 1). Detta var viktigt för att kunna 
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analysera insamlade data beroende av kön, deltagarnas samt deras föräldrars etniska ursprung. 
Syftet var att avgöra deltagarnas könstillhörighet samt deras etniska tillhörighet med 
utgångspunkten i två generationer. 
 

Procedur  

Författaren sökte tillstånd från två gymnasierektorer som fick nödvändiga informationer kring 
undersökningen samt själva skattningsskalan. Tillståndet gavs och ett möte mellan författaren 
och en rektor utfördes. Fyra olika klasser valdes slumpmässigt. De lärarna som hade 
undervisning under den perioden när undersökningen hade varit planerad att utföras, 
informerades kort om undersökningens syfte. Efter deras samtycke utfördes undersökningen i 
ett gymnasium i sydvästra Sverige. Författaren närvarade vid tre av fyra 
undersökningstillfällen. Deltagarna informerades om att medverkan var frivillig, att de när 
som helst kunde avbryta deltagandet samt om konfidentiell behandling av alla uppgifter. 
Deltagandet tog 3-5 minuter. Enkäterna samlades under samma lektion. Deltagarna fick ett 
stort tack för deras medverkan.  
 

Design  

Studien bestod av tre variabler: självkänsla, kön och etniskt ursprung. Självkänsla var den 
beroende variabeln medan kön och etniskt ursprung användes som oberoende variabler. Alla 
tre variabler hade två olika nivåer. Nivåerna för kön var man/kvinna, nivåerna för etnicitet 
innebar svenskt/annat ursprung medan självkänsla skattades som lägre/högre. Designen 
testade två huvudeffekter (kön och etniskt ursprung) på självkänsla och en interaktionseffekt 
mellan kön och etniskt ursprung (2x2).  
 
Global självkänsla definierades som individens positiva eller negativa känslor kring och 
bedömningar av sig själv (Rosenberg, 1973; ref. i Steinberg, 2005). Lägre självkänsla 
förklarades som negativa uppfattningar av sig själv medan högre självkänsla bestämdes av 
positiva värderingar av sig själv. 
 
Etniskt ursprung var svenskt/annat. Två generationers ursprung skattades det vill säga 
utgångspunkten var både deltagarnas och deras föräldrars födelseland.  
 

Analysmetod  

Rosenberg self-esteem skala bestod av sex positiva och fyra negativa frågor. Svaren sträcktes 
från stämmer helt som skattades med siffran 4 till stämmer inte alls som skattades med siffran 
1. Negativa skalitems vändes i de fyra negativa frågor (3, 8, 9, 10) så att numreringen började 
med 1 (stämmer helt) och avslutades med 4 (stämmer inte alls). I studien fanns två oberoende 
variabler: kön och etnicitet. I stället för att använda ett antal upprepade t-test för dataanalys 
användes tvåvägs oberoende ANOVA. Användningen av ANOVA minskade även risken för 
Typ 1-fel. Det framkom att tre grupper bestod av ett fåtal deltagare (7, 10 respektive 17 
deltagare) vilket var en risk för mindre sannolika resultat.  
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Resultat  

Medelvärden och standardavvikelser för respektive grupper visas i tabell 1.  
 
Tabell 1: Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) i självkänsla.  
   M (SD)                         N                F                Eta2                p 
Man               Svensk etnicitet 
                      Annan etnicitet  
Man               Totalt         
Kvinna          Svensk etnicitet 
                      Annan etnicitet  
Kvinna          Totalt        
Totalt            Svensk etnicitet 
                      Annan etnicitet 
Kön               Totalt  
Etnicitet        Totalt    
Kön*etnicitet 
Självkänsla   Totalt  
 

3.53 (0.42)                     16                                 
3.33 (0.49)                       7 
3.47 (0.44)                     23 
3.05 (0.55)                     28 
3.40 (0.45)                     10 
3.15 (0.55)                     38 
3.23 (0.55)                     44 
3.37 (0.45)                     17 
3.27 (0.53)                     61                1.95                0.03            .17* 
3.27 (0.53)                     61                  .24                 .004           .62* 
                                       61                3.56                 .06             .06** 
3.27 (0.53)                     61                  .44                                   .72*     

p < .05 
Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, N = antal personer, F = kritiskt värde, Eta2 = effektstorlek, p = 
signifikansnivå.  
* p > .05, ej signifikant.   
** p = .06, p > .05, nästan signifikant. 
 
Resultatet visade ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga adolescenter. Det uppvisades 
heller ingen skillnad i global självkänsla i relation till etnicitet (Tabell 1). Ingen av 
skillnaderna var signifikant på 5 % nivån. Hypoteserna kunde inte förkastas.  
En tendens till interaktionseffekt mellan kön och etnicitet uppvisades (Figur 1). Resultatet för 
interaktionen var nästan signifikant (F1,57 = 3.56, Eta2 = 0.06, p = .06, p > .05). Manliga 
adolescenter med svensk etnicitet visade högre nivå av global självkänsla än manliga 
adolescenter med annan etnicitet (Figur 1). Kvinnliga adolescenter med annan etnicitet visade 
högre nivå av global självkänsla än kvinnliga adolescenter med svensk etnicitet (Figur 1).  
Manliga deltagare med svenskt ursprung beskrev mer positiva självuppfattningar än kvinnliga 
deltagare gjorde medan det var tvärtom hos deltagare med annat ursprung (Figur 1).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1: Interaktion mellan kön och etnicitet.     
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om kön och etniskt ursprung var relaterade 
till global självkänsla.  Tre hypoteser användes:  
a) manliga adolescenter kommer att uppvisa högre självkänsla än kvinnliga adolescenter.  
b) deltagare med annan etnicitet kommer att uppvisa högre självkänsla än deltagare med 
svensk etnicitet.  
c) en interaktion mellan kön och etnicitet kommer att finnas.  
 
Självkänsla utvecklas olika under olika adolescensperioder (Harter, 1993, 2003). 
Uppfattningen av sig själv visas vara lägre under den tidiga perioden (Harter, 1993, 2002) 
medan den anses stiga under mellanperioden. Självkänsla anses vara ganska hög under senare 
adolescensperioden (Harter, 1993, 2003) vilket förekommer i föreliggande studie där de 61 
deltagare, som tillhör senare adolescensen, visar högre nivå av global självkänsla (Tabell 1). 
En möjlig förklaring kan vara att de 61 deltagare har fått stöd från omgivningen och därför 
har positiva självvärderingar (Harter, 2003) samt att de deltagarna når framgång i individuellt 
prioriterade domäner (Harter, 1993). Det kan även finnas andra tänkbara förklaringar som inte 
tas upp i uppsatsen.  
 
Tidigare forskning har visat olika resultat angående könsskillnader i självkänsla. Vissa studier 
har funnit stora skillnader mellan manliga och kvinnliga adolescenter medan andra studier har 
visat motsatsen. Harter (1993) fann i sin studie skillnader mellan flickors och pojkars globala 
självuppfattning. Den största differensen upptäcktes mellan pojkar och flickor från 10-14 år. 
Könsskillnader i självkänsla minskade hos deltagarna som var mellan 14-16 år medan den 
ökade igen hos äldre adolescenter (Harter, 1993). De skillnader förklarades som beroende av 
adolescenters nöje/missnöje med sitt utseende där manliga deltagare visade högre självkänsla 
och därför uppfattades vara nöjda med och mindre oroliga för utseendet (Harter, 1993). Även 
Quatman and Watson (2001) fann i sin studie att manliga adolescenter hade högre global 
självkänsla än kvinnliga adolescenter vilket i den studien relaterades till deltagarnas 
domänprioriteringar. Manliga undersökningspersoner visades vara mer nöjda med sin 
framgång i de valda domänerna än kvinnliga deltagare var (Quatman & Watson, 2001). Ett 
motsatt resultat framkom i Sherers och Enblas studie (2006) där inga signifikanta 
könsskillnader i självkänsla upptäcktes. Hyde (2001) förklarar att mycket forskning stimuleras 
av just könsskillnader men att ett fåtal studier har funnit några skillnader. Slutsatser i Hydes 
studie (Hyde, 2001) var att adolescenter som gick i högstadiet rapporterade väldigt små 
könsskillnader i global självkänsla. Detta förekommer i föreliggande studie där manliga 
deltagare visar högre självvärdering än kvinnliga deltagare men könsskillnaderna är väldigt 
små. Helt spekulativt kan resultatet tolkas som att de 38 kvinnliga och de 23 manliga 
deltagare är nöjda med sig själva och mår psykiskt bra. Dock kan psykiskt välmående vara 
relaterat till andra faktorer som inte undersöktes i studien.  
 
Forskning kring etnicitet och självkänsla visar att det kan finnas ett samband mellan etniskt 
ursprung och självvärdering (Phinney et al., 2001). Phinney et al. (2001) fann att en hög nivå 
att etnisk identitetsutveckling ledde till positiv självkänsla och psykiskt välbefinnande. 
Tvärtom visade en del av forskning inga eller små skillnader i självkänsla beroende av 
deltagarnas etnicitet (Phinney et al., 2001). Detta förekommer även i föreliggande studie där 
deltagare med annan etnicitet visar obetydligt högre självkänsla än deltagare med svensk 
etnicitet. En möjlig förklaring kan vara att etnisk identifikation och självkänsla är positivt 
relaterade till varandra så att det inte är endast självkänsla som påverkas av etnicitet utan även 
vice versa. Även andra faktorer som inte undersöktes i studien kan vara viktiga för mätning av 
självkänsla.   
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En interaktion mellan kön och etnicitet förekommer i föreliggande studie (Figur 1). Manliga 
deltagare med svensk etnicitet visar högre nivå av global självkänsla än manliga deltagare 
med annan etnicitet medan kvinnliga deltagare med annan etnicitet visar högre nivå av global 
självkänsla än kvinnliga deltagare med svensk etnicitet (Figur 1).  
Global självkänsla hos adolescenter med svenskt ursprung visas vara högre hos manliga och 
lägre hos kvinnliga adolescenter (Figur 1) medan det är tvärtom hos adolescenter med 
utländskt ursprung (Figur 1) det vill säga global självkänsla är högre hos kvinnliga 
adolescenter. En lägre nivå av självkänsla förekommer hos kvinnor med svensk etnicitet 
medan män med svensk etnicitet visar en högre nivå av självkänsla (Figur 1). En tänkbar 
förklaring kan vara att kvinnliga deltagare med lägre självvärdering bryr sig kanske mer om 
andras åsikter (Harter, 2003), verkar vara mer missnöjda med sitt utseende (Harter, 1993) och 
därför eventuellt upplever andras beteende som negativ spegelbild (Harter, 1993, 2003). Hos 
manliga deltagare med svenskt ursprung verkar det vara tvärtom. Endast utseende och andras 
åsikter behöver inte vara de enda faktorerna som kan influera utveckling av självkänsla.  
 
Kritik av studien 

Validitet och reliabilitet i föreliggande studie är höga. Rosenberg self-esteem skala mäter  
global självkänsla vilket var avsett att mäta. Därför anses skalan ha hög validitet. Skalan visar 
hög reliabilitet för de tio frågorna där Cronbach’s alpha var α = .87.  Trots den höga 
validiteten och reliabiliteten var resultaten inte signifikanta. Därför kan några faktorer i 
föreliggande studie ifrågasättas.  
En faktor är att författaren närvarade vid tre av fyra undersökningstillfällen vilket kunde 
påverka deltagarnas svarsalternativ trots att informationerna till deltagarna var väldigt 
objektiva. En annan faktor kan vara stickprovet. Ett fåtal försökspersoner deltog i 
undersökningen vilket kunde leda till mindre sannolika resultat det vill säga typ - 2 fel. Detta 
innebär att vissa skillnader i självkänsla beroende av kön och etnicitet kanske fanns men 
kunde inte upptäckas. Ett större antal deltagare med minst 20 deltagare i varje grupp skulle ge 
trovärdigare resultat vilket förekom i endast två grupper där manliga deltagare var 23 och 
kvinnliga 38. Ändå var resultatet inte signifikant. Detta kunde bero på att skillnader i global 
självkänsla mellan manliga och kvinnliga deltagare inte fanns i verkligheten vilket motsvarar 
en del av tidigare forskning (Sherer & Enbal, 2006).   
Antalet av 61 deltagare som medverkade i undersökningen var litet vilket innebär att även om 
resultaten var signifikanta, skulle dem inte kunna generaliseras och tillskrivas hela 
populationen utan resultaten skulle endast kunna visa nivån av global självkänsla hos de 61 
deltagare.  
 
Tillämpning  

Varför kan det vara viktigt att veta om kön och etniskt ursprung är två viktiga faktorer för 
utvecklingen av global självkänsla? Vilka personer skulle ha nytta av den kunskapen? 
Funderingar kring de frågorna visades även i tidigare forskning där forskarna fann både stora 
och små skillnader i undersökningspersonernas uppfattningar och värderingar av sig själva. 
Med tanke på att tidigare forskning visade både stora och små skillnader mellan manliga och 
kvinnliga adolescenters beskrivningar av sig själva (Harter, 1993, 2003) kan det vara relevant 
att se om det förekommer även bland 18-, 19- och 20-åringar i ett gymnasium i sydvästra 
Sverige. Detta för att kunna förstå deras välmående samt att se om det finns en risk för 
negativa konsekvenser av låg/hög självvärdering eller att upptäcka att adolescenter mår väl 
oavsett könstillhörighet (Sherer & Enbal, 2006).  
Enligt Phinney (1990) är utveckling av etnisk identitet betydelsefull i de samhällen där det 
finns flera etniska grupper som kommer i kontakt med varandra. Sverige är ett mångkulturellt 
land med 1.2 miljoner personer med utländsk bakgrund vilket utgör 14 % av hela 
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befolkningen (Nilsson, 1999). 1/4 del av alla barn i landet har annat etniskt ursprung (Nislson, 
1999). Därför kan det vara relevant att veta hur barnens självkänsla utvecklas. Eftersom 
självkänsla anses vara en viktig faktor av identitetsutvecklingen (Harter, 1993, 2003) kan dess 
utveckling vara avgörande för adolescenters välbefinnande (Harter, 1993, 2003; Baumeister, 
1996).  
Alla som kommer i kontakt med adolescenter det vill säga föräldrar, skolpersonal och andra 
kan förstå unga människor bättre och underlätta deras identitetsökning om kunskaper kring de 
ovannämnda faktorerna finns. Kanske en del konflikter till exempel mobbning bland 
adolescenter och aggressivt beteende kan förstås, undvikas men även upptäckas i förväg.   
 

Framtida forskning  

Fler studier med fokus på självkänsla hos adolescenter med ett större stickprov bör utföras så 
att resultaten blir pålitligare och kan generaliseras till hela populationen. Framtida forskning 
kan utgå från endast kön och/eller etnicitet men även undersöka möjliga orsaker till 
framkomna resultat. Det kan vara intressant och betydelsefullt att se vilka faktorer som kan 
påverka adolescenters självkänsla. Kan det vara deltagarnas domänprioriteringar samt 
framgång i de domänerna (Harter, 1993, 2003) som leder till en positiv/negativ utveckling 
eller utvecklingen avgörs av genetiska faktorer (Kamakura et al., 2006) och utseende (Harter, 
1993)? Kan utvecklingen av självkänsla vara beroende av formen av etnisk identifikation 
(Phinney, 1990) det vill säga tyder en högre nivå av självkänsla på att undersökningspersoners 
etniska identifikation är positiv och tvärtom? Kan mobbare bland adolescenter karaktäriseras 
av en väldigt hög eller låg nivå av självkänsla? Framtida resultat kanske motsvarar tidigare 
forskning eller blir motsatta vilket kan tyda på att sociala omständigheter i samhället kan vara 
en viktig faktor för formning av adolescenters självuppfattning (Harter, 1993, 2003). 
Kommande forskning kan också utgå från triangulering och använda både kvantitativ och 
kvalitativ metod för att ge mer sannolika resultat samt för att ge en djupare förståelse för 
adolescenters upplevelser, tankar och emotioner kring deras självuppfattningar.  
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Bilaga 1 
SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR 

 
Anvisningar: Endast 18- och 19-åringar deltar. Läs varje uttalande och ringa sedan in den 
siffran som bäst stämmer in på dig. Det finns inga svar som är rätt eller fel.  
Medverkan i denna undersökning sker naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt (hemligt).  
 

KÖN:                       MAN     KVINNA    

ÅLDER:  18 ÅR 19 ÅR   

JAG ÄR FÖDD I:  SVERIGE 

   ETT ANNAT LAND _______________ 

MINA FÖRÄLDRAR ÄR FÖDDA I:  SVERIGE 

  ETT ANNAT LAND _______________ 

 Instämmer 
      helt 

Instämmer 
    något  

Instämmer 
       ej 

Instämmer 
  inte alls          

1) Jag känner att jag är en värdefull 
person, åtminstone lika mycket  
som andra. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

2) Jag tycker att jag har en massa 
goda egenskaper. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

3) När allt kommer omkring har 
jag en tendens att se mig själv som 
ett misslyckande.    
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

4) Jag klarar av saker och ting lika 
väl som de flesta andra människor. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

5) Jag känner att jag har mycket att 
vara stolt över. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

6) Jag har en positiv inställning till 
mig själv. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

7) På det hela taget är jag nöjd med 
mig själv. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

8) Jag önskar att jag hade mer 
respekt för mig själv. 
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

9) Jag känner mig ibland verkligen 
oduglig.  
 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

10) Då och då tycker jag att jag är 
rätt värdelös. 

 
4 

 
3 

 
2 

  
1 

 


