
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Psykologi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Självkänsla 

– könsskillnader och koppling till individers livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Psykologi 61 – 90 

HT 2009 

 

Josefine Wallander 

Sebastian Östersgård 

Handledare: Tomas Berggren 



Självkänsla – könsskillnader och koppling till individers livskvalitet¹. 

  

Josefine Wallander 

Sebastian Östersgård 

Högskolan i Halmstad, Institutionen för Hälsa och Samhälle 

 

Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka självkänsla och skillnader i självkänsla mellan män och 

kvinnor. Studien belyser även hur låg respektive hög självkänsla påverkar individers 

livskvalitet. Då metoden är både kvantitativ och kvalitativ kan intressanta jämförelser göras 

mellan resultaten från enkätundersökningen och intervjuundersökningen då de avsåg att 

studera samma ämnen.  

Tidigare forskning har indikerat att män har högre självkänsla än kvinnor (McMullin, 

Cairney, 2004). Den aktuella studiens resultat visade dock ingen signifikant skillnad mellan 

män och kvinnors självkänsla i enkätundersökningen. Intervjuundersökningen visade att män 

uppfattar en skillnad mellan könen till männens fördel, detta gjorde dock inte kvinnorna.  

Enligt Rosenberg (1962) påverkas individers livskvalitet negativt av låg självkänsla. I den 

aktuella studien undersöktes olika områden av individers livskvalitet och resultaten visade att 

män och kvinnor värdesätter olika områden för hög livskvalitet. Resultaten visade även att 

självkänsla och livskvalitet kan kopplas ihop men på olika sätt för män och kvinnor. Olika 

områden i livskvalitet var olika viktiga för män och kvinnors självkänsla. 
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Abstract 

 
The study was designed to examine self-esteem and differences between men and women. 

The study also highlights how low or high self-esteem affects individuals' quality of life. 

Since the method is both quantitative and qualitative interesting comparisons can be made 

between the results from the questionnaire survey and the interview in which they intended to 

study the same subjects. 

 Previous research has indicated that men have higher self-esteem than women (McMullin, 

Cairney, 2004). The current study's results showed no significant difference between men's 

and women's self-esteem in the questionnaire survey. The interview survey showed that men 

perceive a gender difference in favor of men, the women wasn’t of the same opinion. 

 According to Rosenberg (1962) individuals' quality of life is affected negatively by low 

self-esteem. The actual study examined the different areas of an individual's quality of life 

and the results showed that men and women value different areas for high quality of life. The 

results also showed that self-esteem and quality of life can be linked together but in different 

ways for men and women. Men and women had different opinions about which areas in 

quality of life they felt was important for their self-esteem. 

 

Keywords: Self-esteem, quality of life, gender differences 
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Självkänsla är en faktor av stor betydelse för individers välbefinnande. Detta kan visas med 

hjälp av ett citat från Diener (1984, ref. i Crocker, Wolf, 2001) som säger att självkänsla är av 

mer betydelse än alla andra psykologiska variabler för att uppnå livskvalitet; 

 -“Self- esteem is the strongest predictor of life satisfaction in the United States, 

outstripping all demographic and objective outcomes, such as age, income, education,  

physical health and marital status, and all other psychological variables” (s.593). 

Denna studie har som syfte att undersöka myndiga gymnasieelevers självkänsla och vidare 

undersöka om det finns kopplingar till livskvalitet. Populationen som den aktuella studiens 

urval ska spegla är gymnasieelever i Sverige. Rosenbergs (1962) definition av självkänsla har 

använts, främst på grund av att hans metod att mäta självkänsla tillämpas i den aktuella 

studien – ”the degree to which he holds attitudes of acceptance or rejection toward himself” 

(s. 135). 

För att skapa en större förståelse för begreppet självkänsla är det viktigt att även undersöka 

relationen till självet och vad som orsakar en hög respektive låg självkänsla, samt vad hög 

eller låg självkänsla kan leda till hos individer.  

Självkänsla är ett begrepp som är välkänt hos de flesta individer och media är snabba att 

poängtera om det har kommit nya metoder för att öka självkänsla och livskvalitet hos 

individer. Rosenberg (1962) har genom tidigare studier funnit att självkänsla är kopplat till 

livskvalitet och att låg självkänsla kan leda till sekundära fysiologiska symptom som till 

exempel ångest och oroskänslor. Standage och Gillison (2007) har från studier fått resultaten 

att speciellt barn och ungdomar under skolåren riskerar att få låg självkänsla då de kan falla 

offer för mobbing och social utfrysning.  

Självkänsla är ett begrepp som är viktigt att undersöka för att kunna bidra med strategier 

för att öka individers självkänsla, vilket i sin tur förhoppningsvis kan öka individers 

livskvalitet, och faktorer som kan påverka individers självkänsla kan vara individuella mål 

och ambitioner (Birndorf, Ryan, Auinger, Aten, 2005) 

 För att genomföra denna undersökning har forskarna valt att använda en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. 

 

Självet 

Carl Rogers (1951, ref. i Pervin, Cervone, John, 2005) hade en positiv uppfattning om 

människor och ansåg att varje individ uppfattar världen på ett unikt sätt. Han menade att varje 

individ har ett så kallat fenomenologiskt fält, vilket innebär individens perceptioner, alltså hur 

individen hör, ser, känner och upplever världen. Rogers (1951, ref. i Pervin, Cervone, John, 

2005) menar att självet är den del av det fenomenologiska fältet som individen tolkar som sig 

själv, alltså alla intryck individen tar till sig och tolkar som sin personlighet. När individen 

utvecklar sitt själv, förändras individens tolkning av omvärlden. Denna förändring sker alltid 

enligt samma mönster, och även om självet förändras är det själva hanteringen av information, 

lagring och sortering, som gör individens själv unikt. 

  

Olika aspekter av självet 

Moretti och Higgins (1988) menar att självet är indelat i olika delar. En del av självet är det 

aktuella självet vars betydelse är hur individer i nuet upplever sig själva. En annan del av 

självet består av idealsjälvet vars betydelse är individers strävan och mål, det vill säga hur 

individer önskar att uppleva sig själva. Som kontrast till det senaste begreppet kan börsjälvet 

ses som individers känsla av plikt, alltså hur individer anser att de och andra bör vara. 

Kansjälvet är ett annat nära besläktat begrepp som kan förklaras som individers upplevda 

potential (Moretti och Higgins, 1988).    

Rogers (1961, ref. i Higgins et al., 1994) och James (1890/1948, ref. i Higgins et al., 1994) 

definierar det positiva självet som en värdering, så som den typen av person individer önskar 
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att vara, medan Freud (1923/1961, ref. i Higgins et al., 1994) menar att det är den person 

individer tror de bör vara. Det negativa självet har beskrivits av Eriksson (1963, ref. i Higgins 

et al., 1994) som ”evil identity”, alltså ond identitet. Motivationen kan rikta individer mot ett 

positivt självtillstånd, samtidigt som den leder individer mot att undvika ett negativt 

självtillstånd (Higgins et al., 1994). Det finns två alternativa sätt för att reducera 

skiljaktigheten mellan det aktuella självet och det önskvärda målet, att antingen närma sig 

självtillstånd som matchar det önskvärda målet, eller att undvika självtillstånd som inte 

matchar det önskvärda målet. Genom att studera hårt och förbereda sig inför en tentamen 

närmar sig individen det höga betyget, alltså det önskvärda målet. Om individen istället tackar 

nej till en inbjudan till fest dagen innan tentamenstillfället undviks ett lågt betyg och då även 

ett mål som inte är önskvärt (Higgins et al., 1994).  

  

Självkänsla 

Rosenberg (1962) har definierat självkänsla på följande sätt – ”the degree to which he holds 

attitudes of acceptance or rejection toward himself” (s. 135) och definierar självkänsla som 

den grad en individ accepterar eller avvisar sig själv. En liknande definition av självkänsla är 

Salmivallis (1999) – ”a person´s global, overall evaluative view of his or her self” (s. 376). 

Buss (1995, ref. i Salmivalli, 1999) har en liknande syn och menar att en bra nivå av 

självkänsla innebär att känna sig värdefull och accepterad – ”feeling intrinsically worthwhile, 

or accepting oneself as one is” (s. 376). Vidare har Buss (1995, ref. i Salmivalli, 1999) studier 

visat att självkänsla består utav olika beståndsdelar; självkärlek, alltså positiva känslor 

gentemot sig själv, och självförtroende. Självkänsla reflekterar den upplevda skiljaktigheten 

mellan det aktuella självet och hur individer vill bli, det så kallade idealsjälvet, och att 

individer skiljer sig åt i betydelsen de lägger på aktuella självegenskaper samt i de typer av 

ideal de uppnått (James, 1890, Rosenberg, 1979, ref. i Moretti, Higgins, 1988). 

Coopersmith (1959) skiljer mellan olika typer av självkänsla som till exempel subjektiv, 

upplevd självkänsla, och beteendemässig, uttryckt självkänsla och det är nödvändigt för 

individers livskvalitet att den upplevda självkänslan stämmer överrens med hur den uttrycks. 

Coopersmith (1959) resonerar vidare att individer som har lyckats uppnå uppsatta mål 

kommer att uttrycka självkänsla och självsäkerhet i både beteenden och självuppfattning. 

Individer som har misslyckats att nå uppsatta mål kommer istället att uttrycka försiktighet och 

tveksamhet eller uppmärksamhetssökande och aggressivitet i både beteenden och 

självuppfattning. Coopersmiths (1959) studier har visat att individers värdering av sig själva 

generellt sett stämmer överrens med de beteenden som styrs av den värderingen, att ”den jag 

är”, alltså är detsamma som ”det jag gör”.  

Salmivalli (1999) har i tidigare studier redovisat att en hälsosam självkänsla indikerar att 

individer känner sig värdefulla utan att känna att det är nödvändigt att uttrycka det utåt eller 

söka uppmuntran, detta är alltså ett tecken på äkta acceptans av sig själv. Ohälsosam 

självkänsla kan betraktas som falsk självkänsla och individer anses av omgivningen ha hög 

självkänsla, dock på ett överdrivet och narcissistiskt sätt. Med andra ord kan individer med 

ohälsosam självkänsla skapa en påhittad självkänsla som hålls samman genom att vägra tro 

någonting negativt om sig själv, eller att de vill ge andra en bild av att vara värdefull. 

Dessutom kan det handla om social önskvärdhet, alltså att vara på ett sätt som antas vara bra 

för att bli omtyckt. Till sist kan det även innebära att visa hög självkänsla utåt trots en egentlig 

låg självkänsla (Salmivalli, 1999).  

McMullin och Cairneys (2004) resultat från tidigare undersökningar visar att självkänsla 

formas på två olika sätt, det ena kan individer jämföra sig själva med andra. Det andra sättet 

innebär att självkänslan påverkas av hur andra uppfattar individerna. Individer lär sig alltså att 

se på sig själv som andra ser på dem. Om individer blir dåligt behandlade eller utstötta kan det 

leda till låg självkänsla (McMullin, Cairney 2004). Även inre faktorer kan påverka individers 
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självkänsla negativt, Moretti och Higgins (1988) har genom studier kommit fram till att låg 

självkänsla kan orsakas av hur det aktuella självet är i förhållande till börsjälvet och 

idealsjälvet. När det aktuella självet inte stämmer överrens med idealsjälvet kan individerna 

känna oro över deras oförmåga att möta de önskningar som de strävar efter. När individers 

aktuella själv inte stämmer överrens med börsjälvet kan oro uppstå över att inte klara av att 

leva upp till förpliktelser som de själva anser sig behöva upprätthålla, eller som de tror andra 

anser att de behöver upprätthålla (Moretti, Higgins, 1988).   

Birndorf, et al. (2005) menar att individers självkänsla är beroende av vilka mål och 

ambitioner de har. Vidare menar de att självkänsla är grundat på hur individers verklighet 

förhåller sig till de utvecklingsmöjligheter individerna uppfattar sig ha. James (1890, ref. i 

Moretti, Higgins, 1988) har funnit att individer värdesätter olika egenskaper som påverkar 

självkänsla.  

 

Situationsbaserad självkänsla 

Crocker, Luhtanen, Cooper och Bouvrette (2003) har undersökt hur individer värderar sig 

själva, alltså hur självkänslan är och menar att det kan bero på vilka situationer individerna 

befinner sig i. Det kan till exempel handla om kompetens, tävlan, familjestöd, utseende eller 

heder. James (1890. ref. i Crocker et al., 2003) kunde dra slutsatserna från sin studie att 

individer är selektiva angående de områden där de satsar på sin självvärdering, och att de 

förmågor och egenskaper som individer anser är viktiga bidrar mer till självkänslan än 

oviktiga situationer. För vissa individer kan självkänsla vara beroende av att till exempel vara 

attraktiv eller älskad medan andra värderar makt och självtillit (Crocker et al., 2003), alltså 

behöver individer tillfredsställa de områden som är viktiga för dem för att få hög självkänsla. 

Individers osäkerhet i hur de värderar sig själva representerar de olika områden där 

självkänsla är hotad av misslyckanden. Som en följd av detta kan individer uppvisa 

själviskhet och inta försvarsinställning till negativa resultat i områden där de känner 

osäkerhet. Om människor ständigt är beroende av andra individer för att uppnå 

tillfredsställelse kan detta associeras med låg livskvalitet (Crocker et al., 2003).  

 

Stabilitet i självkänsla 

Trzesniewski et al. (2004) har med hjälp av en metaanalys funnit att personlighet och 

självkänsla är stabila genom hela livet. Denna stabilitet innebär kontinuitet i sättet individer 

beter sig, tänker och känner sig allt eftersom de åldras. Dock innebär inte denna kontinuitet att 

personlighet och självkänsla är oföränderligt. Personlighet och självkänsla utvecklas, vilket 

innebär att individer kan förändras genom livet (Trzesniewski et al., 2004). Leary och 

Baumeister (2000, ref. i Trzesniewski et al., 2004) påstår att självkänsla kan föreställas som 

en tillståndsliknande process som ständigt skiftar i gensvar till omkringliggande stimuli. 

Trzesniewskis et al. (2004) har funnit att stabiliteten i självkänsla är relativt låg i barndomen, 

ökar aningen i ungdomen och tidig vuxen ålder, vid medelåldern sjunker dock stabiliteten 

något, och ännu mer när individen når äldre ålder.   

 Salmivalli (1999) fann att det finns en viss stabilitet i självkänsla och att denna stabilitet 

påverkar individers livskvalitet och beteenden.  Som kontrast till detta påstående menar 

McMullin och Cairneys (2004) att äldre individer generellt sett har lägre självkänsla än yngre 

individer, alltså att självkänslan inte är stabilt över tid.  

 

Metoder för att förändra självkänsla  

Självkänsla påverkas enligt Birndorf et al. (2005) av faktorer som positiva 

familjekommunikation, trygghet och tillhörande till religiösa gemenskaper är nödvändigt för 

individer.  
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Neihart (1999) har genom forskning kommit fram till att individers självkänsla kan höjas 

med hjälp av systematisk risktagning. Denna metod går ut på att låta individer utsätta sig 

själva för situationer som de känner att de inte har kontroll över, alltså att ta en väl övervägd 

risk. Neiharts (1999) definition utav risk är att individer gör någonting som har en osäker 

utgång. Systematisk risktagning leder till att individers tro på sig själva ökar samt att känslan 

av kontroll av händelser i livet ökar, vilket leder till minskad känsla av hjälplöshet. Dessutom 

lär sig individer att hantera ångest och att komma över rädsla.  

 Powell, Newgent och Lees (2006) tidigare studier har funnit att självkänsla kan höjas 

genom den terapeutiska metoden bioterapi. Denna metod går ut på att låta individer se en film 

för att knyta an till deras egna liknande erfarenheter, vilket kan ge upphov till nya sätt att lösa 

problem på. Efter att filmen har visats diskuterar klienter den tillsammans med terapeuter. 

Taylor och Montgomery (2007) fann stöd för att kognitiv beteendeterapi (KBT) ger 

individer en mer positiv syn på livet samt ökar självkänslan. KBT är en psykoterapeutisk 

behandlingsmetod som innebär arbete med att förändra individers tankesätt, känslor och 

beteenden som inte är fungerande och leder till psykisk ohälsa.  

 

Könsskillnader i självkänsla  

Rosenfield (1999, ref. i McMullin och Cairney, 2004) fann i sin undersökning att det inte 

finns någon större skillnad mellan flickor och pojkar i upplevd självkänsla innan 13-års ålder, 

därefter tenderar pojkarna att känna en större känsla av makt och självrespekt. En av 

förklaringarna till detta är att kvinnor riskerar att utsättas för högre grad av stress och 

depression än män i denna ålder. Han menar att detta beror på den sociala struktur samhället 

har idag, där männen har störst makt. McMullin och Cairney (2004) styrker Rosenfields 

(1999) tidigare påstående, men menar dock att män överlag har högre självkänsla än vad 

kvinnor har, oberoende av ålder, och fann bevis som styrker detta. 

Enligt Kling, Shibley, Hyde, Showers och Buswell (1999) antar forskare generellt sett att 

kvinnor har lägre självkänsla än män. Detta skulle kunna bero på att män förväntas att 

utveckla självsäkerhet medan ett uppvisande av självsäkerhet bland kvinnor traditionellt sett 

innebär att gå emot samhällets könsroller. Kling et al. (1999) menar även att kvinnor kan ha 

lägre självkänsla än män på grund av att kvinnor är sämre än män på att acceptera deras 

utseende vilket kan bero på hur kvinnor presenteras i media; som vackra, smala och näst intill 

perfekta. En tredje faktor som Kling et al. (1999) betonar är att män historiskt sett alltid har 

haft större möjlighet till fysiska aktiviteter än kvinnor och att män alltså har haft större 

tillgång till en källa av självkänsla då fysisk aktivitet kan öka individers nivå av självkänsla. 

Detta har dock förändrats och kvinnor har lika stor tillgång till fysiska aktiviteter som män. 

Kling et al. (1999) utförde en metaanalys där cirka 97 000 individer deltog. De fann resultat 

som styrker att män har något högre självkänsla jämfört med kvinnor. Detta resultat stöds av 

Birndorf et al. (2005) som fann att män har högre självkänsla än kvinnor.  

 

Effekter av självkänsla  

Salmivalli (1999) menar att många undersökningar har visat att hög självkänsla är relaterat till 

allting som är positivt, optimism, lyckad stresshantering, positiva känslor och till och med 

fysisk livskvalitet. Låg självkänsla relateras till oönskade eller negativa kännetecken så som 

depression, rädsla, ångest, blyghet samt ensamhet. Crocker och Wolf (2001) har utfört en 

studie där de undersöker hur självkänsla påverkar individers emotioner och beteenden. 

Studien visade hur självkänsla påverkar de sociala kontakter individer har, samt hur 

depression och självkänsla är kopplat till varandra. Tidigare studier (Dawes, 1994, ref. i 

Crocker, Wolf, 2001) har kommit fram till att låg självkänsla kan påverka individer negativt i 

bland annat deras aggressiva beteenden, skolresultat, ohälsosamma vanor, ätstörningar och 

sociala relationer. Baumeister (1998, ref. i Crocker, Wolf, 2001) har kommit fram till att 
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individer med hög självkänsla effektivt kan hantera olika missöden samt återhämta sig och 

känna sig bättre efter ett misslyckande. Crocker och Wolfs (2001) resultat tyder på att 

självkänsla är viktig i tidig ålder, framförallt under skolåren. Dock ser de en negativ trend där 

lärarna försöker höja elevernas självkänsla genom att intala dem att de är ”speciella”, 

”fantastiska” och ”unika”, vilket istället för att höja deras självkänsla och självärdering kan 

leda till att individerna utvecklar en snedvriden självuppfattning och narcissism, alltså en 

överdriven självupptagenhet. 

 Resultat från Salmivallis (1999) forskning har visat att risktagningsbeteenden som till 

exempel att starta ett slagsmål, att vara aggressiv, kräver mod och självsäkerhet i frågan om 

att klara av att slå motståndaren. Att söka sig till risker är generellt sätt känt för att vara 

typiska beteenden för individer som har hög självkänsla (Spencer et al., 1993, ref i Salmivalli, 

1999). Baumeister (1993, ref. i Salmivalli, 1999) förklarar detta som att aggressiva individer 

har en osäker men också överdriven syn på sig själv och känner rädsla för att förlora 

självkänslan. Detta leder till att besvara potentiella hot på ett hetsigt eller till och med 

våldsamt sätt. Även Raskin et al. (1991, ref. i Salmivalli, 1999) postulerar att självkänsla hör 

ihop med narcissism. De menar att individer som är våldsamma har högre självkänsla, men 

bara om de även är narcissistiska och dominanta.  

Låg självkänsla kan enligt Salmivalli (1999) vara förklaringen till varför vissa individer 

riktar aggressivitet mot relativt hjälplösa eller fysiskt svaga offer som till exempel en man 

som slår sin hustru, eller en vuxen som slår ett barn.  

 

Livskvalitet 

När individer bedömer kvaliteten på deras liv kan det betecknas som subjektiv välbefinnande 

(Diener, 2002). Detta kan till exempel handla om bedömningar av tillfredsställelsen med livet, 

positiva känslomässiga reaktioner på händelser i livet, eller som känslan av nöjdhet. Subjektiv 

välbefinnande omfattar både kognitiva bedömningar och känslomässiga reaktioner där 

människor utvärderar deras liv och omständigheter. Det kan variera från extrem depression 

och komplett missnöje till upprymdhet och fulländad tillfredsställelse. Subjektiv 

välbefinnande omfattar utvärderingar av enskilda komponenter av livet såsom arbete, 

äktenskap, hälsa och religion. Subjektiv välbefinnande innefattar den globala bedömningen av 

en människas liv, från barndomen till nutid och även mer specifika utvärderingar som 

fokuserar på snävare tidsramar som den senaste månaden. Sammanfattningsvis innehåller 

subjektiv välbefinnande alla komponenter om hur människor tänker och utvärderar deras liv. 

Subjektiv välbefinnande omfattar vardagliga begrepp som lycka, moral, entusiasm för livet 

och sinnesro (Diener, 2002). Burns och Machin (2009) definierar subjektiv välbefinnande 

som positiva och negativa känslor gentemot sig själv och påstår att erfarenheter som gjort 

livet trevligt eller otrevligt ligger till grund för detta begrepp.   

 

Könsskillnader i livskvalitet  

Män och kvinnor skiljer sig inte avsevärt i deras livskvalitet enligt Rayle (2005), dock är det 

viktigare för kvinnors livskvalitet att andra visar att de bryr sig om och uppmärksammar dem 

än för mäns livskvalitet. Könsskillnaderna i att lägga tonvikt på att andra visar att de bryr sig 

kunde relateras till unga kvinnors uppfattningar och/eller missuppfattningar av vad andra 

tycker om dem. Kvinnor lägger mer vikt vid relationer och uppmärksamhet till andra inom 

sina familjer än män. För manliga ungdomar räcker det att de känner till att andra bryr sig, 

utan att det måste bekräftas, och att det i allmänhet hänger samman med deras allmänna 

livskvalitet (Rayle, 2005). 
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 Låg självkänslas påverkan på livskvalitet 

Rosenberg (1962) studier visar att självkänsla är kopplat till livskvalitet. Låg självkänsla kan 

leda till ångest som kan ses som ett kroniskt och ofokuserat tillstånd av rädsla och kan 

producera sekundära fysiologiska reaktioner så som hjärtklappning, skakning och generella 

känslor av oro. Vidare visar resultaten att neuroser (emotionell instabilitet) ofta innefattar 

ångest och även andra symptom så som verklighetsförvrängning, dominans av undermedvetna 

behov och störningar i relationer med andra individer. Rosenberg (1962) påstår även att ett 

skäl till att individer med låg självkänsla upplever ångest är att de även tenderar att ha 

skiftande och ostabila självbilder. Dessutom menar han att den lägsta stabiliteten finns bland 

dem som har låg självkänsla, men inte bland dem som har lägst. Detta innebär att individer 

som har relativt negativa åsikter om sig själva, men som inte är helt ogillande, har den mest 

skiftande bilden av sig själva. Ett skäl till att individer med låg självkänsla har ostabila 

självbilder skulle kunna vara att dessa individer tar itu med deras problem genom att fly till en 

påhittad fantasivärld eller genom att dagdrömma. Här är individen obesvärad av den grymma 

verkligheten och kan drömma om att vara alla möjliga stora saker. Att individen får en ostabil 

bild av sig själv beror på jämförelsen mellan den höga självkänslan i fantasivärlden och den 

lägre självkänslan i verkligheten. En annan faktor som kan bidra till associationen mellan 

självkänsla och ångest är tendensen för människor med låg självkänsla att presentera en falsk 

front till omvärlden (Rosenberg, 1962). Detta kan ses som en mekanism för att klara av att 

hantera att individen inte tycker om sig själv, alltså för att komma över känslan av värdelöshet 

genom att övertyga omvärlden att individen är värdefull. Att presentera en falsk fasad kan 

generera känslor av ångest och detta kan bero på att det är ansträngande att agera oäkta, att till 

exempel spela glad vid ett sorgset tillfälle och att vara stark vid ett svagt tillfälle. Dessutom 

kan det bero på att individen känner oro över ett felsteg, att masken ska avslöjas (Rosenberg, 

1962). Dessa två resultat av låg självkänsla kan leda till isoleringskänslor som leder till 

känslor av brist på socialt stöd. Individer som upplever detta kan känna att de inte kan dela 

med sig till andra individer. Istället för att ta itu med problem med hjälp av vänner och familj 

känner individen ensamhet vilket kan öka risken för ångest. Rosenberg (1962) fann bevis för 

att låg självkänsla även följs av en ökad känsla av ensamhet, och att individer med dessa 

symptom känner att andra inte förstår dem. Ett annat resultat visade att självkänsla var starkt 

kopplat till sömnlöshet, skakningar i händer, oro, hjärtklappning och handsvettning. Vidare 

fann Rosenberg (1962) att när självkänsla sjunker ökar de fysiologiska problemen, samt att 

individer med låg självkänsla ofta ses av andra som deprimerade. Individer med hög 

självkänsla har färre ångestsymptom, detta beror på att få av dem känner sig drivna att 

presentera en falsk front (Rosenberg, 1962).  

  

 Syfte och frågeställningar 

Den aktuella studien har som syfte att undersöka gymnasieelevers självkänsla och kopplingen 

till livskvalitet samt individers uppfattning om vad som orsakar hög respektive låg 

självkänsla, och vad det innebär att lida av hög och låg självkänsla. Eventuella skillnader 

mellan kvinnor och män i självkänsla och livskvalitet kommer även att redovisas. Valet att 

använda en kvantitativ och en kvalitativ metod uppstod ur intresset att undersöka om 

deltagarna besvarar enkäten och intervjufrågorna på olika sätt. 

 

Skiljer sig kvinnor och män åt i upplevd självkänsla?  

Förändras självkänslans nivå vid olika tillfällen eller områden? 

Skiljer sig kvinnor och män åt i livskvalitet?  

Vilken koppling finns mellan självkänsla och livskvalitet i olika områden hos individer? 

Hur uppfattar ungdomar sin egen självkänsla? 

Hur anser ungdomar att de påverkas av olika nivåer i självkänsla? 
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Vad tror ungdomar höjer respektive sänker självkänsla?  

Uppfattar ungdomar att det finns skillnader i upplevd självkänsla mellan kvinnor och män? 

Vad tycker ungdomar om sin livskvalitet? 

 

 

Metod 
 

Undersökningsmetoden var kvantitativ och kvalitativ för att kunna se om det uppkommer 

skillnader i resultaten beroende på vilken metod som använts. Den kvantitativa delen 

genomfördes med hjälp av en enkät som i tidigare studier har blivit validerad och översatt till 

svenska samt anpassad till ungdomar. Tre gruppintervjuer utfördes i den kvalitativa delen där 

män och kvinnor intervjuades var för sig.  

 

Undersökningsdeltagare 

Målgruppen i denna undersökning var myndiga gymnasieelever, det vill säga 18 och 19 åriga 

kvinnor och män. Deltagarna var elever på en kommunal gymnasieskola i sydvästra Sverige 

och urvalet bestod av fler olika programinriktningar. Sammanlagt deltog 103 individer i den 

kvantitativa delen, könsfördelningen var 23 män och 80 kvinnor. Åtta individer deltog i den 

kvalitativa delen där det var en jämn könsfördelning. Lärarna underrättades för att få ett 

godkännande av undersökningen samt för att bestämma tid och dag för utlämningen av 

enkäten.  

 

Material 

Undersökningen hade både en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen bestod 

av en enkät som behandlade självkänsla och livskvalitet (bilaga 1). Rosenbergs self-esteem 

scale användes där tio påståenden besvarades för att mäta individernas självkänsla med hjälp 

av fyra svarsalternativ; ”Instämmer helt”, ”Instämmer något”, ”Instämmer inte” och 

”Instämmer inte alls”. Denna enkät var översatt till svenska och tillämpades utan att ändras då 

den använts i tidigare studier (Medic, 2006). Den andra delen av enkäten var ”quality of life 

inventory” (QOLI) (Paunovic´, Öst, 2004) som berörde olika relevanta områden för 

ungdomars livskvalitet. Två frågor ställdes som berörde samma område i termer av ”Hur 

viktigt är det för dig” och ”Hur nöjd är du”, svaren från dessa multiplicerades. Den översatta 

och validerade enkäten tillämpades i denna undersökning utan att ändras. De områden som 

enkäten innehöll var; skolan, lärarna, ledighet, fritidsaktivitet, ledarna, föräldrar, syskon, 

släkt, vänner, hemmet, grannskapet, samhället, ekonomi, prova nya saker, kreativitet, hjälpa 

andra, hälsa, självrespekt, ditt utseende, samt kärlek. De områden som är unika för enkäten 

anpassad till ungdomar är ”Utseende” och ”Ledarna”. Detta för att utseende kan tänkas vara 

av stor vikt för ungdomars livskvalitet då det visat sig betyda mycket för individers självbilder 

(Coleman, 1999). Även ledarna för olika fritidsaktiviteter kan tänkas vara av betydelse för 

ungdomars livskvalitet då olika vuxna individer är av betydelse som förebilder inför steget in 

i vuxenvärlden (Coleman, 1999). 

   Den kvalitativa delen bestod av gruppintervjuer där kvinnor och män deltog vid tre olika 

tillfällen. En diktafon användes vid intervjutillfällena för att spela in diskussionerna. 

Intervjutiden var cirka 25 minuter och de tog plats på skolområdet för att intervjupersonerna 

skulle känna sig bekväma i situationen. Intervjumodellen var semistrukturerad och en 

intervjuguide utformades med hjälp av påståendena från enkäten med diskussionsfrågor 

omkring ämnena självkänsla och livskvalitet för att undvika att diskussionen svävade ut och 

behandlade irrelevanta ämnen (bilaga 2). 
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Procedur 

Enkäten delades ut i samband med lektioner. Undersökningsdeltagarna blev först muntligt 

informerade om undersökningen och enkäten, det underströks även att samtliga var anonyma, 

att de frivilligt fick deltaga och att de fick avbryta när de ville. Dessutom påpekades vikten av 

att fylla i enkäten enskilt och att inte titta på vad någon annan skrev eller diskutera frågorna 

med kompisen intill. Det fanns också tillfälle att fråga ansvariga för enkäten, som var 

närvarande under undersökningstillfället, om det var något de inte förstod. Enkäten tog mellan 

tio och femton minuter att fylla i. Slutligen informerades samtliga om att det var önskvärt med 

frivilliga deltagare till en vidare diskussion av ämnet, det vill säga en intervju, dock blev det 

ingen respons på detta från deltagarna.    

 Samtliga intervjudeltagare valdes ut i mån av tillgänglighet och tillfrågades på plats då de 

var på rast i uppehållsrummet i skolan. Fyra män intervjuades vid ett tillfälle och två separata 

grupper med två kvinnor i vardera grupp intervjuades senare. Båda forskarna fanns på plats 

vid samtliga intervjutillfällen och informerade om att intervjuerna var frivilliga, att deltagarna 

kunde avbryta eller välja att inte besvara en fråga samt vikten av att deltaga för denna 

undersökning. En av forskarna hade huvudansvaret för majoriteten av frågorna och denna 

position byttes vid de olika intervjutillfällena. Forskaren med mindre ansvar för frågorna hade 

som uppgift att leda in intervjudeltagarna på relevanta spår samt att hjälpa till med följdfrågor. 

En diktafon användes för att spela in intervjuerna som började med en kort presentation av 

forskarna och undersökningens syfte samt frågor om deltagarna. Samtliga intervjuer 

behandlade samma ämnen, självkänsla och livskvalitet. 

 

Dataanalys 

Två olika test utfördes i SPSS. Två oberoende t-test utfördes för att prova skillnader mellan 

män och kvinnor i självkänsla, samt områdena i livskvalitet. Pearsons r test utfördes för att 

kunna analysera samband mellan män och kvinnors självkänsla och de olika områdena inom 

livskvalitet.      

 Intervjuerna analyserades med hjälp av Kvales (1997) citatblocksmodell vilket innebär att 

forskarna använde de mest relevanta citaten från intervjuerna för att kunna styrka eller 

motsäga de kvantitativa resultaten.      

 

Pilotundersökning 

En pilotstudie utfördes inför den aktuella undersökningen för att göra ett första test av 

enkäten. Enkäten var densamma som användes senare i undersökningen, fem stycken deltog 

och de var alla mellan 18 och 19 år. Efter utförd pilotstudie gjordes inga förändringar inför 

den aktuella undersökningen. 

 

 

Resultat 

 
Enkätresultat 

I tabell ett visas skillnader mellan män och kvinnor i självkänsla.  

 

Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelsen, t-, p- värde och frihetsgraderna för män och kvinnor i självkänsla. 

 

Kön_____________________Självkänsla                    __  _ 

     N   M    SD   t    p    df  

Män    23   21.65  4.61          

                  1.34   .18     101 

Kvinnor  80   20.10  4.98            _   _            
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Som framgår av tabell 1 finns det ingen signifikant skillnad (t(101)=1.34, p>.05) i självkänsla mellan 

män och kvinnor. 

 

I tabell två visas skillnader och samband mellan män och kvinnor i självkänsla och olika 

livskvalitetsområden. Området ”Total livskvalitet” innebär den totala summan av alla olika 

områden inom QOLI. 

 

Tabell 2. 
Pearsons r- värden för korrelation i hela gruppen samt männens och kvinnornas totala självkänsla och samtliga 

områden i individernas livskvalitet. 

 

Områden    _Hela gruppen   Män     Kvinnor          

Total livskvalitet  .20*      .44*     .11  

Skola      .01        -.15        .04  

Lärarna     .13        -.13        .18  

Ledighet     .04      .01     .02  

Fritidsaktivitet        -.13        -.14          -.15  

Ledarna     .01      .47*       -.08  

Föräldrar     .10      .36           .03  

Syskon      .03      .21       -.02  

Släkt       .05      .21        .01  

Vänner      .06      .13        .05  

Hemmet     .06      .30             -.06   

Samhället     .01      .26       -.09  

Ekonomi     .08      .35       -.02  

Prova nya saker  .21*      .13     .20  

Kreativitet      -.03        -.12       -.06  

Hjälpa andra            -.02         .19       -.06  

Hälsa      .16      .31     .09  

Självrespekt    .40**     .43*     .39**  

Utseende     .29**     .55**    .21  

Kärlek      .13      .32     .10            

*p<.05, (2-tailed test), **p<.01, (2- tailed test).  

 

Det finns en signifikant korrelation mellan individers självkänsla och totala livskvalitet 

(r(101)=.20, p<.05), som betyder att ju högre upplevd självkänsla individers har, desto bättre 

livskvalitet. Det finns även en signifikant korrelation mellan individers självkänsla och 

området ”Prova nya saker” (r(101)=.21, p<.05), som innebär att ju högre självkänsla individer 

har desto mer benägna är de att prova nya saker. Det finns även en signifikant korrelation 

mellan individers självkänsla och området ”Självrespekt” (r(101)=.40, p<.01), vilket innebär 

att ju högre självkänsla individer har, desto viktigare och nöjdare självrespekt har dem. Det 

finns dessutom en signifikant korrelation mellan individers självkänsla och området 

”Utseende” (r(101)=.29, p<.01), som innebär att ju högre självkänsla individer har, desto 

viktigare och nöjdare är dem med sitt utseende. 

 Det finns en signifikant korrelation mellan mäns självkänsla och deras totala livskvalitet 

(r(21)=.44, p<.05), detta innebär att ju högre självkänsla män har, desto viktigare och nöjdare 

är de med livskvaliteten. Det finns även en signifikant korrelation mellan mäns självkänsla 

och området ”Ledarna” (r(21)=.47, p<.05), vilket innebär att ju högre självkänsla män har 

desto viktigare och nöjdare är deras ledare för dem. Det finns även en signifikant korrelation 

mellan mäns självkänsla och området ”Självrespekt” (r(21)=.43, p<.05), som betyder att ju 

högre självkänsla män har, desto viktigare och nöjdare är självrespekt för dem. Det finns 

dessutom en signifikant korrelation mellan mäns självkänsla och området ”Utseende” 
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(r(21)=.55, p<.001), vilket innebär att ju högre självkänsla män har desto viktigare och 

nöjdare är de över deras utseende.  

 Till sist finns det en signifikant korrelation mellan kvinnors självkänsla och området 

”Självrespekt” (r(78)=.39, p<.001), vilket betyder att ju högre självkänsla kvinnor har, desto 

viktigare och nöjdare är självrespekt för dem. Det finns ingen signifikant korrelation mellan 

kvinnors självkänsla och total livskvalitet, inte heller i områdena ledarna och utseende.  

 

I tabell tre visas skillnader mellan män och kvinnor i livskvalitet. 

 

Tabell 3. 
Medelvärden, standardavvikelsen, t-, p- värde och frihetsgraderna för män och kvinnor i samtliga 

livskvalitetsområdena.  

 

Områden              Män Kvinnor                                            

 M SD M SD t p   df 

Livskvalitet        43.78           24.71          36.58           21.32 1.38 .17  101 

Skola 2.13 2.72  1.49 2.18 1.18 .24  101 

Lärarna 2.00 2.34 1.24 2.12 1.48 .14  101 

Ledighet 3.65 2.52 2.54 3.03 1.61 .11  101 

Fritidsaktivitet 3.30 2.44 2.31 2.56 1.66 .10  101 

Ledarna   .96 2.00 1.74 2.19           -1.54 .13  101 

Föräldrar 3.35 3.27 3.67 2.90  -.45 .66  101 

Syskon 3.35 3.08 3.98 2.68           -1.14 .26  101 

Släkt 2.39 2.64 2.10 2.40   .50 .62  101 

Vänner 4.52 2.02 4.73 2.07  -.42 .68  101 

Hemmet 3.22 2.95 3.14 3.21   .11 .92  101 

Samhället   .43 3.62   .51 2.50  -.12 .91  101 

Ekonomi 1.09 3.04   .10 2.96 1.40 .17  101 

Prova nya saker 2.13 2.34 1.19 2.07 1.87 .06  101 

Kreativitet 3.30 2.60 1.73 2.38 2.79* .01  101 

Hjälpa andra 1.00 1.98 1.10 2.66  -.17 .87  101 

Hälsa 2.65 3.05   .74 3.26 2.52* .01  101 

Självrespekt 2.09 3.12 1.51 3.31   .74 .46  101 

Utseende   .87 3.09   .58 2.88   .43 .67  101 

Kärlek 1.35 3.70  2.21 3.47           -1.04 .30  101   
*p<.05.  
 

Det finns en signifikant skillnad (t(101)=2.79, p<.05) i området ”Kreativitet” mellan män och 

kvinnor, där männen tyckte att det var viktigare och var även nöjdare med området kreativitet. 

Det finns även en signifikant skillnad (t(101)=2.52, p<.05) i området ”Hälsa” där männen 

tyckte det var viktigare och var nöjdare med området hälsa. Det fanns även en tendens till en 

signifikant skillnad (t(101)=1.87, p<.10) i området ”Prova nya saker” mellan män och 

kvinnor, där männen tyckte att det var viktigare och var nöjdare med området prova nya 

saker. 

 
Intervjuerna 

 Definition av självkänsla 

För definitionen av begreppet självkänsla fanns det inget generellt svar från 

intervjupersonerna, dock hände det att det kopplades till ett annat nära besläktat begrepp, 

självförtroende - ”Någonting med självkänsla och självförtroende… det är det man tror att 

man kan prestera typ… medan självkänsla är… det är väldigt svårt…”. Detta menade de 

kvinnliga intervjupersonerna, men även männen berörde detta - ”Självkänsla… det är 

självförtroende”.  
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 Situationsbaserad självkänsla 

Vid frågan om variation i självkänsla vid olika tillfällen hade samtliga intervjupersoner 

liknande åsikter, att det kan variera lite beroende på situation och miljö - ”Ja… det går väl lite 

upp och ner”. Kvinnorna betonade lite mer specifika platser än männen - ”I skolan kanske 

man har mindre självkänsla” och - ”Ja, olika självkänsla när man till exempel tränar då det 

finns speglar där hela tiden” och betonar även att det beror på individuell kompetens - ”Ja… 

det beror på vad man känner att man är typ bra på och så”.  

 

 Kännetecken för individer med hög självkänsla 

Åsikterna om hur individer med hög självkänsla är, skilde sig lite mellan kvinnorna och 

männen. Återkommande detaljer hos kvinnorna var trygghet och att tro på sig själv - ”Jag 

tänker nog att de är mer självsäkra… att de är nöjda med sig själva och att de inte är lika 

rädda för att träffa nya människor… de är trygga i sig själva” och - ”Att man trivs med sig 

själv… man tror på sig själv”. Männen pratade däremot mer om ett överdrivet sätt att visa 

självkänslan på - ”Han eller hon vet att de ser bra ut, de har bra humor, kanske lite 

överdriven”, - ”Ja, då, då är de lite överdrivna… överlägsna… hahaha” och - ”De tror för 

mycket om sig själva… om man säger så… det är kul med såna människor”.  

 

 Kännetecken för individer med låg självkänsla 

När diskussionen vände och istället behandlade individer med låg självkänsla var samtliga 

intervjupersoner relativt eniga i deras svar och menade att dessa är mer tillbakadragna än 

individer med hög självkänsla - ”Tyst, typ såhär… de är tysta, säger inte mycket”,  

- ”Tillbakadragna”, - ”Blyga” och - ”Kanske blyg… inte vågar tro på sig själv… lite 

tillbakadragen kanske”. Både männen och kvinnorna menade att låg självkänsla är kopplat till 

utseende och klädstil - ”Klär sig kanske annorlunda jämfört med oss, svart sånt emoaktigt”,  

- ”Det är ofta de som vill se bra ut som har bra självkänsla… oftast” och  

- ”Men jag kan tänka mig att folk som fixar sig varje dag, hela tiden… att de liksom vill se 

bra ut… för att de inte klarar av att gå såhär, typ som jag idag… för att de inte vågar… de 

plattar sitt hår och sminkar sig och vågar inte gå vanligt någon dag… jag tror att de är lite 

osäkra även om de utstrålar att de har bra självkänsla”.  

 

 Faktorer som sänker självkänsla 

När intervjupersonerna fick frågan om vad som sänker en individs självkänsla nämndes 

mobbing ett flertal gånger hos kvinnorna - ”Om man blir mobbad så har man mindre 

självkänsla… det är klart”, - ”Familjeproblem och mobbing” och - ”Om någon mobbar en… 

det är väl mest det, det är väl det viktigaste”. Männen fortsatte i utseendespåret - ”Det kan 

också vara utseendet… men inte på gymnasiet, oavsett om man är ful så är man en i gänget” 

och även kvinnorna nämnde detta. Kvinnorna menar även här att det kan handla om 

individuell kompetens och inställning - ”Eller när man utsätts för något som man vet att man 

inte klarar… eller om man skulle utsättas för något som man tror att man klarar av, men så 

klarar man det inte… då sjunker den”, samt att andra individer kan påverka självkänslan 

genom att bete sig på ett nedlåtande sätt - ”Om en lärare till exempel… om man har dåligt på 

ett prov eller någonting och de säger typ såhär åh vad dåligt så får man mindre självkänsla”.  

 

 Skolans åtgärder för att höja självkänsla  

Kvinnorna hade en uppfattning om hur skolan gör för att hjälpa till att öka elevernas 

självkänsla - ”De har väl tagit upp det någon mer gång förutom på gympan senast”, - ”Jag 

tror att de pratar mycket om det på… alltså på de estetiska programmen där det är mycket 

dans och teater i och med att de ska stå på scen… att de är trygga i sig själva”. Dock menar 

kvinnorna att det kanske inte ger så stor effekt - ”Det hjälper väl inte på direkten så… oh… 
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men man har det ju i tanken i alla fall”. Männen ansåg inte att skolan gjorde speciellt mycket 

för att höja elevernas självkänsla - ”Inget som jag har märkt” och menade att det mer handlar 

om relationen mellan eleverna - ”Det är ju såhär liksom att när man väl börjar på gymnasiet 

så är det ju liksom så att alla hänger ihop tillsammans”.  

 

 Elevernas generella självkänsla 

Samtliga intervjupersoner ansåg att elevernas generella självkänsla på skolan är relativt hög - 

”Man kan ju inte se nån… alltså det kanske är nån här och där som går lite för sig själv… 

men alla har ju kompisar känns det som” och - ”Jag tror det är ganska bra… nämen det är 

många som har gått på skolan och som har jobbat på skolan och sånt som säger att det är bra 

atmosfär och så… många bryr sig liksom inte… man får göra vad man vill”.  

  

 Intervjudeltagarnas metoder för att höja självkänsla 

Samtliga intervjupersoner ansåg att utseendet är en viktig detalj för att höja självkänslan  

- ”Vi håller oss fräscha, vissa sminkar sig, och fixar håret och gillar att se bra ut”, - ”Typ att 

få komplimanger… att folk kollar på en” och  

- ”Det är nog mycket… aa… asså jag kan känna såhär att jag dansar ganska mycket och när 

jag tränar så måste jag ha träningskläder som jag tycker jag ser bra ut i för att annars 

koncentrerar jag mig hela tiden bara på vad jag har på mig typ… annars kan jag kanske 

koncentrera mig på vad jag gör i stället… jätte dumt låter det, men det är så… det är ju 

speglar runtom hela tiden”. Männen sa att det är viktigt att ha en positiv inställning  

- ”Jag är typ allmänt positiv… glad såhär… tänker inte så mycket på det, jag är bara som jag 

är helt enkelt”.   

 

 Åldersskillnader i självkänsla 

Vid frågan om åldersskillnader i självkänsla var samtliga intervjupersoner eniga i deras svar, 

att individer som gått längre på skolan har högre självkänsla än individer som är i början av 

gymnasieutbildningen - ”Jag tror att de som går i trean har högre självkänsla… för att de 

känner sig tryggare”, - ”Ja det tror jag… fy fan vad rädd jag var när jag gick i ettan och gick 

in här första gången… jag var väldigt lost… Men nu så är jag inte det”. Vidare menar 

kvinnorna att det grundas i att känna sig trygg - ”Allting är nytt, man känner ingen” och  

- ”Man vill känna igen sig”.  

 

Könsskillnader i självkänsla 

Männen ansåg att det finns skillnader mellan könen i självkänsla och nämnde 

idrottslektionerna framför allt  

- ”Ganska lika förutom på idrotten, då är de lite såhär off men… aa… vi försöker i alla fall få 

in dem i gruppen, men liksom killarna, när man kör fotboll eller något till exempel då blir det 

liksom så att man passar från kille till kille till kille men tjejen får inte bollen, men vi försöker 

ändå” och - ”Oftast passar man ju den som är bäst… typ den som klarar av det”. Kvinnorna 

menade dock att det inte finns några direkta skillnader mellan könen - ”Ja, det är samma 

mellan killar och tjejer i skolan… alla är ju tillsammans” och - ”Jag tror inte att det är så 

stor skillnad, det är från person till person”. 

 

 Intervjudeltagarnas upplevda självkänsla  

I frågan om intervjupersonernas egen självkänsla varierade svaren, männen menar att det 

generellt sett är bra - ”Helt underbar… trivs… som jag är”, - ”Min går bara upp” och - ”Min 

gick upp när jag började gymnasiet, man fick så jädra många nya kompisar”,  

medan kvinnorna menade att det beror på situationen - ”Det beror på situationen… tror jag”,  
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- ”Ja men alltså… det beror på vilken situation jag är i… skola eller så… kommer man till 

en ny situation så är det klart att man känner sig nervös och lite sådär… men samtidigt kan 

jag nog känna att efter de här åren på skolan så har jag nog blivit mer… alltså fått mer 

självkänsla och blivit mer trygg i mig själv… jag skulle nog hantera en ny situation bättre nu 

än för två år sedan”.  

 

Koppling mellan självkänsla och livskvalitet 

Samtliga intervjupersoner var relativt eniga om att självkänsla är kopplat till livskvalitet  

- ”Har man typ låg självkänsla så är det ju alltså… det är inte kul”, - ”Alltså har man bra 

självkänsla och sånt då blir ju skolan automatiskt ganska kul”, 

 - ”För mig är det ju såhär att mår jag dåligt psykiskt så… då är jag ju inte på topp… då 

är jag ju liksom såhär… då är jag ju nere… då är jag ju liksom inte såhär pratglad, då sitter 

jag där och är för mig själv eller nåt”.  

 

Definition av livskvalitet 

Kvinnorna hade lite svårt för att definiera begreppet livskvalitet, men killarna menar att det 

handlar om att ta vara på livet - ”Det är viktigt att man mår bra och har kul… man ska leva 

livet medan man fortfarande kan” och - ”Carpe diem… fånga dagen”.  

 

Skolans åtgärder för att öka livskvaliteten 

I frågan om vad skolan gör för att förbättra elevernas livskvalitet skilde sig männen och 

kvinnornas svar åt. Männen menade att skolan i sig inte gör någonting, utan att det är eleverna 

som går där som gör en skillnad - ”Jag ser fram emot att komma till skolan nu typ… det är 

skit kul… men det är ju för att den här skolan är ju väldigt… asså den här skolan är ju 

extremt bra om man säger så… asså folket är ju så himla trevliga och… det är ju inga bråk 

eller så, alla kommer överrens med alla”. Kvinnorna menade att lärarna kan ha en viss 

påverkan - ”Vissa lärare är bra på det… men inte många”.  

 

Faktorer som ökar livskvaliteten 

För att höja livskvaliteten menade männen att utseendet kan vara en viktig faktor - ”Om inte 

utseendet är på topp, då mår man inte bra alltså” och - ”Man ser bra ut”. Kvinnorna nämnde 

inte utseendet alls utan pratade mer om att vara nöjd  

- ”Om man är mer positiv… man kan ju inte sitta där och deppa i ett hörn… om man vill 

ha allt så mår man ju dåligt… om man nöjer sig med det man har så mår man väl bättre kan 

jag tänka mig”.  

 

 Faktorer som minskar livskvaliteten  

Både männen och kvinnorna ansåg att bristande grundläggande behov kan ligga till grund för 

låg livskvalitet  

- ”Har man inte sovit mycket så… när inte jag har sovit mycket då blir jag väldigt hyperaktiv, 

men samtidigt blir jag väldigt jobbig och trött och seg och känner mig en aning tröttsam” och 

- ”Det är väl om man inte äter och inte sover”. Vidare menade kvinnorna att det även handlar 

om upplevd stress och press  

  - ”Ja… stressad och att man inte hinner med allt skolarbete åh eh… att man inte tar med 

sig skolan hem så mår man ju dåligt för att man har så mycket att göra… så kommer man ju i 

en ond cirkel om man inte gör det”.  

  

 Elevernas generella livskvalitet 

Frågan om elevernas generella livskvalitet på skolan besvarades relativt lika av både männen 

och kvinnorna, att det är något som är väldigt individuellt - ”Klart att inte alla är nöjda… 
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öh… jag tror att det är ganska individuellt… ah familjeförhållanden, vänner och ah… det är 

nog väldigt olika”. Kvinnorna menade även att livskvaliteten är relativt bra, men kan bli 

bättre efter gymnasiet  

- ”Det är väl okej nu… det är ju samma sak som händer varje dag typ… skola, kompisar… 

men jag längtar ju typ till efter studenten så man kan liksom resa och göra något nytt” och  

- ”Man strävar ju hela tiden efter något nytt… just nu är det bara okej”.  

  

 Förekomst av depression på skolan  

Vid frågan om depression är männens och kvinnornas svar lika - ”Ja… det finns väl många… 

ja många…” och - ”Ja… man hör ju väldigt mycket, alltså inte bara här utan över huvud 

taget så är det väldigt stressigt och så i samhället… och med mycket plugg på det så blir det 

inte bättre hehehe”.  

  

 Intervjudeltagarnas upplevda livskvalitet  

Männens livskvalitet är ganska hög - ”Jag känner mig hur bra som helst” medan kvinnorna 

var av en annan åsikt - ”Vi har känt oss hängiga”, 

- ”Jobbigt och tråkigt… det är ju jäkligt mycket nu… det brukar vara så innan lovet, då blir 

det skit mycket å göra i skolan och då blir det stressigt å då blir allting jobbigt… a då är det 

inte kul alltså”. Kvinnorna menar då att det påverkar deras liv väldigt mycket  

- ”Alltså jag blir ju lätt förbannad på annat och skiter i alltihop… man måste vara på bra 

humör för att kunna göra någonting” och - ”Och så sen så skriver man typ upp vad man har 

och göra… och så mår man dåligt av det… och slänger pappret hehehe”.  

 

 

Diskussion 
 

Syftet studien var att undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor i åldrarna 18 

och 19 i upplevd självkänsla samt att se vad det kan finnas för kopplingar mellan självkänsla 

och välbefinnande. Då studien har både kvantitativa och kvalitativa delar som behandlar 

samma områden kan jämförelser samt eventuella likheter och skiljaktigheter redovisas mellan 

de olika delarna.  

 

 Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i självkänsla 

Resultaten för intervjudeltagarnas definition av självkänsla tyder på att begreppet är 

svårdefinierat och detta kan bero på att det är dels känsligt, och dels abstrakt. Dessutom kan 

det vara så att ungdomar inte funderar kring ämnet medvetet. Detta kan även ha påverkat den 

vanliga kopplingen med det nära besläktade begreppet självförtroende, denna koppling 

gjordes av både män och kvinnor.   

Enkätundersökningen visade att det inte finns några signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor i självkänsla. Enkätundersökningens resultat motsäger de forskare som säger att 

kvinnor generellt sett har lägre självkänsla än män (McMullin, Cairney, 2004, Kling et al., 

1999). Enkätundersökningens resultat styrks dock delvis av intervjuundersökningen där både 

kvinnor och män menar att det inte finns några större skillnader mellan könen i självkänsla. 

Männen menade att det framförallt kan framträda könsskillnader i självkänsla på 

idrottslektioner vilket styrker McMullin och Cairneys (2004) resultat som pekar på att män 

generellt sett har högre självkänsla än kvinnor. Kvinnorna ansåg dock att det inte finns några 

könsskillnader i självkänsla. Crocker et al. (2003) har i studier funnit att en faktor som kan 

påverka självkänsla är kompetens. Dessa resultat kan förklaras med att kvinnors utveckling i 

samhället har medfört högre självkänsla vilket skulle kunna bero på högre jämställdhet i 

samhället. Kvinnor och män har numera likvärdiga förutsättningar och möjligheter för att 
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uppnå mål, detta kan enligt Birndorf et al. (2005) påverka självkänslan. Männen ansåg sig 

själva ha större kompetens än kvinnor inom idrottsområdet – ”man passar från kille till kille 

till kille men tjejen får inte bollen”.  

 Samtliga intervjudeltagare menade att självkänsla kan variera i nivå beroende på 

situationen. Detta styrker Kernis et al. (1992, ref. i Trzesniewski et al., 2004) samt Leary och 

Baumeisters (2000, ref. i Trzesniewski et al., 2004) resultat som har visat att självkänsla kan 

jämföras med ett tillstånd som skiftar beroende på situationen. Kvinnorna nämnde dock mer 

specifika platser än männen och menade att självkänslan kan vara lägre i skolan eller på 

träningen där det finns speglar överallt som påminner om utseendet. Diskussionen kring lägre 

självkänsla i skolan stämmer överrens med Standage och Gillisons (2007) utgångspunkt, att 

ungdomar i skolan riskerar att få låg självkänsla, samt att detta kan bero på social utfrysning 

och mobbing.  

 Männen och kvinnorna skiljde i åsikterna om hur individer med hög självkänsla är, 

kvinnorna betonade att dessa individer är trygga och att de tror på sig själva, medan männen 

snarare pratade om ett överdrivet sätt att uttrycka självkänslan på. Detta är en intressant 

skiljaktighet mellan könen som enligt Salmivallis (1999) redovisade resultat indikerar att 

männen ser på hög självkänsla som ohälsosam. Ohälsosam självkänsla är enligt Salmivalli 

(1999) falsk och kan uttryckas på ett överdrivet och narcissistiskt sätt. Det indikerar även att 

kvinnorna har en mer hälsosam syn på hög självkänsla, dessa individer har enligt Salmivalli 

(1999) äkta acceptans av sig själva. Männen och kvinnorna anser också att det är viktigt att 

individer accepterar sig själva som de är för att få hög självkänsla och stödjer därmed 

Rosenbergs (1962) definition av självkänsla – ”the degree to which he holds attitudes of 

acceptance or rejection toward himself” (s. 135). 

 Samtliga intervjudeltagare var relativt eniga angående hur individer med låg självkänsla är. 

Att inte tro på sig själv nämndes men framför allt blyghet och tillbakadragenhet betonades av 

både männen och kvinnorna. Detta resonemang styrker Salmivallis (1999) resultat som visar 

att individer med låg självkänsla även är blyga. 

 Resultaten från intervjuerna visade att mobbing ses av kvinnorna som en faktor som kan 

sänka självkänslan hos individer. McMullin och Cairney (2004) har genom studier kunnat 

redovisa att självkänsla kan påverkas negativt om individer blir dåligt behandlade av andra i 

omgivningen. Dessutom menar McMullin och Cairney (2004) att individer kan komma att se 

negativt på sig själva om andra även gör det. Männen nämnde inte mobbning som en 

bidragande faktor till låg självkänsla utan menar att mobbing inte förekommer på gymnasiet. 

 Under intervjuerna framkom det att kvinnornas åsikter skiljer sig från männens i frågan om 

vad skolan gör för att hjälpa till och höja elevernas självkänsla och menade att lärarna hade 

tagit upp det vid några tillfällen. Männen var istället av åsikten att skolan och lärarna inte gör 

någonting för att hjälpa till att höja eleverna självkänsla. Enligt Crocker och Wolfs (2001) 

tidigare studier är det viktigt för ungdomar under skolåren att känna stöd från lärarna. Dock 

kan lärarnas försök att uppmuntra och höja elevernas självkänsla på ett överdrivet sätt då de 

försöker övertyga elever om att de är unika och fantastiska. Detta kan leda till att eleverna 

utvecklar narcissism och en överdriven självuppfattning.  

 Samtliga intervjudeltagare ansåg att elevernas generella självkänsla på skolan var relativt 

hög och att det fanns få elever som håller sig för sig själva. Deras uppfattning är grundad på 

att de är nöjda med skolan och sammanhållningen där. Trzesniewski et al. (2004) har 

redovisat liknande resultat genom tidigare forskning som säger att självkänslan ökar bland 

ungdomar och unga vuxna.  

 Intervjudeltagarna var eniga om att åldern inte spelar någon roll för självkänslan men att 

tredjeklassarna förmodligen generellt sett hade högre självkänsla än förstaklassarna. Detta 

beror enligt dem att tredjeklassarna känner större trygghet än förstaklassarna då de har gått på 

skolan en längre tid och känner sig därmed tryggare i omgivningen och med skolans elever 
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och personal. De intervjuade kvinnornas resultat visar att de upplever att de har lägre 

självkänsla i skolan samt att de anser att det är viktigt att känna sig trygg i sin omgivning. 

Intervjudeltagarnas svar gällande deras egen självkänsla varierade. Männen ansåg sig själva 

ha hög självkänsla medan kvinnornas var mer vacklande. De menade att det beror på vilken 

situation de befinner sig i, alltså om de är trygga eller inte. Denna skillnad mellan kvinnor och 

män styrker McMullin och Cairney (2004) som genom studier har redovisat att män generellt 

sett har högre självkänsla än kvinnor. Individer som känner sig trygga i sin omgivning och i 

olika situationer kan antas ha högre självkänsla än om de inte känner trygghet. 

 

 Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i livskvalitet 

Skillnader mellan män och kvinnor i olika livskvalitetsområden mättes med hjälp av enkäter. 

Här finns signifikanta skillnader som visar att männen tycker det är viktigare, och är nöjdare 

med områdena ”Hälsa” och ”Kreativitet” än kvinnor. Dessutom fanns det en tendens till en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i området ”Prova nya saker”. Att männen anser 

att det är viktigare och är nöjdare med hälsa kan knytas till resultaten från intervjuerna där 

männen sade att kvinnor inte är lika intresserade av att vara med och deltaga. Fysisk aktivitet 

är viktigt för att upprätthålla god hälsa och livskvalitet enligt Galson (2009) och detta 

uppmanas även regelbundet i olika medier.  

 Männen påpekade utseendets roll i intervjun då faktorer som ökar livskvaliteten kommer på 

tal och menar att de inte mår bra om utseendet inte är på topp. Kvinnorna tyckte istället att en 

positiv inställning till livet ökar livskvaliteten. Återigen är det männen som betonar utseendet 

istället för vad som generellt sett kan förväntas av kvinnor. Denna trend kan ha orsakats av 

hur männen på senare tid har börjat framställas i media. Kvinnor har under en lång tid blivit 

rådda att ta hand om sitt yttre medan männen skulle behålla sin maskulinitet. Nu finns det lika 

mycket tips och produkter för män som det finns för kvinnor för att göra det mesta av utsidan 

och männens ideal har mer och mer börjat närma sig kvinnors. Idealsjälvet är det som 

motiverar oss att sträva efter önskvärda tillstånd (Higgins et al., 1994) och männens och 

kvinnornas önskvärda tillstånd har börjat närma sig varandra gällande utseendet. Kvinnorna 

verkar istället ha inställningen att det är viktigt att tro på sig själv vilket kan tyda på att 

kvinnors upplevda press om att se ut på ett visst sätt för att kunna känna sig accepterade börjar 

ta ett steg tillbaka - ”Att man trivs med sig själv… man tror på sig själv”.  

 Kvinnorna i intervjuerna betonade att stress och press kan ligga till grunden för låg 

livskvalitet hos individer medan männen i större utsträckning pratade om grundläggande 

behov som att äta och sova. Detta kan tyda på att kvinnorna känner sig mer pressade och 

stressade i skolan än männen och att detta kan bero på ambitionerna de har med skolan. I takt 

med feminismens frammarsch har kvinnans roll i samhället förändrats mycket och samhället 

har blivit mer jämställt. Män har fortfarande generellt sett de högsta posterna i samhället 

(Rosenfield, 1999, ref. i McMullin och Cairney, 2004) och det är möjligt att kvinnor känner 

av pressen att visa framfötterna om de eftersträvar samma mål.   

 Samtliga intervjudeltagarna var överrens om att skolans elevers generella livskvalitet var 

svår att bedöma då det är individuellt. Dock nämnde kvinnorna att strävan är viktigt - ”Man 

strävar ju hela tiden efter något nytt…” vilket styrker Higgins et al. (1994) teorier om hur 

idealsjälvet motiverar individer att sträva efter önskvärda mål.  

 Depression verkar vara någonting som förekommer på skolan. Både männen och kvinnorna 

i intervjuerna påstod att det finns många som är deprimerade och den ena kvinnogruppen 

menade att det till stor del beror på den press som eleverna utsätts för i skolan. Här är det då 

viktigt att eleverna känner att de får tillräckligt med socialt stöd från skolkamrater och lärare 

då det enligt Taylor och Turner (2001, ref i Rayle, 2005) är viktigt att känna omtanke från 

andra för att undvika att hamna i ett depressivt tillstånd.   
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 En intressant del av diskussionen med de olika grupperna är hur männen och kvinnorna 

skiljer sig åt i hur deras livskvalitet är. Männen ansåg att deras aktuella livskvalitet är hög  

- ”Jag känner mig hur bra som helst” medan kvinnorna var av en annan åsikt - ”Vi har känt 

oss hängiga”. Detta menade tjejerna kunde bero på pressen och stressen i skolan och kan då 

vara ett resultat av ambitioner som tidigare nämnts. 

 

 Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i relationen mellan självkänsla och 

 livskvalitet 

Resultaten från enkäten visar att det finns en positiv korrelation mellan deltagarnas 

självkänsla och deras livskvalitet. Detta styrker Rosenbergs (1962) teori som säger att 

individer med låg självkänsla även har låg livskvalitet. Frågan är vilket som påverkar vad. Om 

livskvaliteten påverkar självkänsla eller om självkänsla påverkar livskvaliteten. Förslagsvis 

påverkar de varandra lika mycket och både livskvalitet och självkänsla är viktiga faktorer för 

att en individ ska fungera på ett hälsosamt sätt. Resultaten för männen i sambandet mellan 

självkänsla och livskvalitet var signifikanta och positiva, dock gällde inte detta för de 

kvinnliga deltagarna. Resultaten är tvetydiga då de både styrker och motsäger Rosenbergs 

(1962) teori. Kvinnornas resultat skulle kunna innebära att deras självkänsla inte är beroende 

av hur de mår generellt, och att deras livskvalitet i den aktuella studien inte har påverkats av 

deras nivå av självkänsla. Kvinnornas resultat skiljer sig åt från enkätdelen och intervjudelen. 

Resultaten från kvinnorna som deltog i enkäten visade att det inte finns någon koppling 

mellan självkänsla och livskvalitet medan resultaten från de intervjuade kvinnorna visade att 

det finns en koppling mellan självkänsla och livskvalitet. Denna skillnad kan bero på att 

intervjudeltagarna fick en bättre förklaring av begreppen livskvalitet och självkänsla då de 

inte helt förstod vad de innebär. Dessutom skulle inte dessa två begrepp jämföras av 

deltagarna i enkäten.  

 Enkätdeltagarna har i genomsnitt en positiv korrelation mellan självkänsla och området 

”Utseende”. Då männen och kvinnorna mättes för sig visades en positiv korrelation hos 

männen men inte hos kvinnorna. Detta motsäger tidigare studier (Kling et al., 1999) som har 

funnit resultaten att kvinnor har lägre självkänsla än män på grund av att de inte accepterar sitt 

utseende i lika stor utsträckning. Nöjdhet med utseende är en del av individers livskvalitet och 

om föregående påståenden är sanna kan det vara dessa faktorer som har påverkat männens 

resultat i den aktuella studien, alltså att de i större grad accepterar deras utseende än kvinnor . I 

diskussionen kring metoder för att höja självkänslan i intervjuerna pratade männen framför 

allt om utseende och anser att de inte kan gå till skolan om de inte är nöjda med hur de ser ut. 

Detta kan vara ett resultat av börsjälvet (Moretti, Higgins, 1988) som kan påverka männen att 

känna att de måste se bra ut för att kunna visa sig för allmänheten. Kvinnorna nämnde också 

utseende, men på ett annat sätt. För dem var det viktigare att andra ser dem och ger 

komplimanger. Detta stämmer överrens med både Owens (1993) och Rayles (2005) tidigare 

resultat som visar att individer har en önskan om att bli bekräftade av andra. Dock har ingen 

utav forskarna fått resultaten att män och kvinnor skiljer sig åt som de gjorde i denna studie. 

Samtliga intervjudeltagare nämnde att det är viktigt att trivas med sin omgivning, detta kan 

kopplas till tidigare diskussion angående självkänsla i olika situationer där kvinnorna nämnde 

att självkänslan kan vara lägre i skolan.  

Kopplingen mellan självkänsla och livskvalitet var svår att beskriva enligt 

intervjudeltagarna, dock menade samtliga att det finns en stark koppling mellan de två 

begreppen. Detta styrker Rosenbergs (1962) teori om att självkänsla är kopplat till 

livskvalitet. 

 Det finns en positiv korrelation mellan männens självkänsla och området ”Ledarna”. Alltså 

har ledarna större betydelse för männens självkänsla än kvinnornas. Detta kan bero på 

resultaten att kvinnors självkänsla inte påverkas av deras generella livskvalitet, där området 
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”Ledarna” ingår. Enligt resultaten från den kvalitativa delen av studien menar männen att 

kvinnor inte har samma intresse för idrott som de själva har - ”Ganska lika förutom på 

idrotten, då är de lite såhär off men…”. Med området ”Ledarna” i livskvalitetsenkäten 

menades fritids- och idrottsledare, och om kvinnorna är mindre intresserade av idrott än män 

påverkas deras livskvalitet mindre av ledarna.  

 Sambandet mellan deltagarnas självkänsla och området ”Prova nya saker” i enkäten var 

signifikant vilket innebär att individers självkänsla påverkar deras benägenhet att testa nya 

saker samt att de anser att det är viktigt. Detta resultat styrker Neiharts (1999) teorier om 

systematisk risktagning som går ut på att individer utsätts för situationer som de själva anser 

att de inte har kontroll över för att höja deras självkänsla. Dock finns det inga signifikanta 

resultat när män och kvinnor mättes var för sig, detta skulle kunna bero på att sambandet är 

relativt svagt och fler deltagare hade kunnat öka sambandets styrka. 

 Resultaten från enkäten visar ett positivt samband mellan självkänsla och området 

”Självrespekt”, detta gäller samtliga deltagare, och även män och kvinnor för sig. Detta 

resultat tyder på att självrespekt har en påverkan på självkänsla. Detta kan sammanfattas med 

att individer med god självrespekt har även hög självkänsla och livskvalitet.   

 

 Slutsats - utveckling av könsroller 

Utseendet ansågs vara en viktig aspekt hos både männen och kvinnorna för att höja 

självkänslan. Den generella uppfattningen är att kvinnor är mer fåfänga än män, dock motsägs 

detta av studiens resultat där männen menade att det var viktigt för deras självkänsla att de ser 

bra ut i skolan - ”Vi håller oss fräscha, vissa sminkar sig, och fixar håret och gillar att se bra 

ut”. Detta kan vara ett tecken på att samhället förändras och att männen har blivit mer fåfänga 

än tidigare.  

 

 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen bestod av två delar; Rosenbergs self-esteem scale användes som 

mätinstrument för att undersöka deltagarnas självkänsla. Detta är ett av de mest använda 

självskattningsformulären för att mäta självkänsla vilket innebär att det har hög 

begreppsvaliditet. Dock menar vissa kritiker att Rosenbergs formulär är för generellt och 

riskerar därmed att undersöka omkringliggande områden som till exempel självförtroende 

(Ang, Neubronner, Oh, Leong, 2006). Detta skulle kunna sänka begreppsvaliditeten. Enkäten 

har blivit översatt och beprövad i tidigare studier (Medic, 2006). Det kan innebära en risk att 

använda en översatt version av en redan beprövad enkät då denna inte är använd i lika stor 

utsträckning som originalversionen. Om översättningen är bristande kan reliabiliteten drabbas 

negativt. Dock uppstod ingen problematik kring denna del av enkäten. Den andra delen av 

enkäten var QOLI som avsåg att mäta deltagarnas livskvalitet. Även denna har hög 

begreppsvaliditet och är i tidigare studier översatt till svenska (Paunovic´, Öst, 2004). Kritiken 

som uppkom i denna studie kan riktas mot enkätens svarsalternativ ”Ganska nöjd” som 

värderas högre än ”Nöjd”, vilket kan skapa missförstånd hos deltagarna. Det kan handla om 

att översättningen är bristande vilket i så fall påverkar reliabiliteten negativt. Dock skulle 

eventuella korrigeringar minska begreppsvaliditeten då formuläret inte på nytt har beprövats. 

 Intervjuguiden som användes i den aktuella studien utvecklades och anpassades utifrån 

påståendena från enkäten som användes i den kvantitativa delen av metoden. Den var 

semistrukturerad och båda forskarna var närvarande vid intervjutillfällena, dock var en av 

forskarna huvudansvarig för majoriteten av frågorna och denna position byttes vid de olika 

intervjutillfällena. Det ansågs vara viktigt att enbart en forskare ställde majoriteten av 

frågorna för att inte deltagarna skulle känna sig påhoppade eller bli tveksamma över vilken 

intervjuare som uppmärksamheten skulle riktas mot. Forskaren med mindre ansvar för 

frågorna hade i uppgift att hjälpa till med följdfrågor samt att leda tillbaka deltagarna om 
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diskussionen tenderade att sväva ut och beröra irrelevanta områden. Innehållsvaliditeten 

kunde därmed i högre grad säkerställas då irrelevanta diskussioner minskades. 

 Skillnaden mellan kvinnornas resultat i den kvantitativa och kvalitativa delen angående 

sambanden mellan självkänsla och livskvalitet skulle kunna förklaras med att de två olika 

delarna (self-esteem scale och QOLI) inte har utformats för att tillämpas gemensamt. 

Intervjudeltagarna fick begreppen väl förklarade då de inte helt visste vad de betyder och det 

kan ha medfört att deltagarna förstod vad undersökningens syfte var och därmed besvarade 

frågorna på ett önskvärt sätt för forskarna. Svaren från intervjudeltagarna var dessutom 

relativt vaga - ”Har man typ låg självkänsla så är det ju alltså… det är inte kul” och det 

handlar om en tolkningsfråga som forskarna i det här fallet gjorde som innebär att 

intervjudeltagarna menade att det finns en koppling mellan självkänsla och livskvalitet.  

 Enkätdeltagarna valdes ut med hjälp av ett tillgänglighetsurval vilket underlättade 

tidsmässigt. En negativ aspekt av detta är att jämnheten i urvalet inte kunde kontrolleras och i 

detta fall innebar det att männen var underrepresenterade i antal. Av 103 deltagande bestod 80 

stycken av kvinnor och 23 stycken var män. Denna skillnad i antal kan vara en möjlig faktor 

som påverkat männens resultat, alltså att extremvärdena kan ha haft stor påverkan. Den 

externa validiteten kan vara hotad då det aktuella urvalet inte representerar populationen på ett 

korrekt sätt.  

 Även intervjudeltagarna valdes med hjälp av ett tillgänglighetsurval. De elever som blev 

tillfrågade och tackade ja intervjuades direkt. I den första intervjun deltog fyra män, syftet 

därefter var att intervjua fyra kvinnor i en grupp. Det var dock svårt att hitta fyra kvinnor som 

var intresserade av att deltaga vid samma intervjutillfälle så två grupper med två kvinnor i 

vardera grupp intervjuades. Detta kan ha påverkat resultaten i den mån att männen kände 

större stöd och trygghet då de var fler och alla behövde inte prata lika mycket. Dock kan detta 

även ha påverkat deras ärlighet då de kunde ha känt press över hur de skulle besvara frågorna 

för att kunna bibehålla deras sociala status.  

 Vid både enkättillfällena och intervjutillfällena fanns en risk för att deltagarna känner 

pressen av att vara socialt önskvärda (Schermer, Vernon, 2010) och kan tänkas besvara 

frågorna på ett sätt som ska få dem att framstå som ”bättre”. Vid enkätutdelningen gavs 

instruktioner om att hålla formuläret privat, men trots att deltagarna var anonyma satt de ofta 

relativt nära varandra. Individerna kan ha besvarat enkäten på ett sätt som skyddar deras 

sociala status och därmed på ett oäkta sätt, på grund av rädsla för vad personen bredvid ska 

tycka och tänka.  

 Pilotstudien visade att QOLI har bristen att den värderar ”Ganska nöjd” högre än ”Nöjd” 

vilket diskuterades med deltagarna i pilotstudien efter att den hade genomförts. Dock valdes 

det inte att korrigera detta för att bibehålla enkätens begreppsvaliditet då den sedan tidigare 

har blivit validerad. Intervjuguiden provades inte genom en pilotstudie på grund av bristande 

intresse då frågan om vidare diskussion ställdes till enkätdeltagarna.  

  

 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara relevant att fortsätta undersöka de specifika områdena 

kopplat till individers självkänsla. För att göra detta krävs ett större och urval med jämnare 

fördelning mellan könen för att kunna upptäcka mindre samband som kan vara lätta att missa.  

 I denna studie har det redovisats oväntade resultat angående männens relation mellan 

utseende och självkänsla. Detta resultat förväntades utav kvinnorna och anses vara så pass 

uppseendeväckande att det bör undersökas vidare och djupare.  

 Depression är någonting som enligt resultaten från intervjuerna förekommer på skolan. 

Både männen och kvinnorna i intervjuerna påstod att det finns relativt många som är 

deprimerade och den ena kvinnogruppen menade att det till stor del beror på den press som 

eleverna utsätts för i skolan. Här är det då viktigt att eleverna känner att de får tillräckligt med 
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socialt stöd från skolkamrater och lärare då det enligt Taylor och Turner (2001, ref i Rayle, 

2005) är viktigt att känna omtanke från andra för att undvika att hamna i ett depressivt 

tillstånd. Framtida forskning bör undersöka hur lärarna går tillväga för att upplysa eleverna 

om självkänsla och livskvalitet samt hur det är kopplat till depression och hur de kan lära ut 

metoder för att förbättra detta val. Enligt resultaten från intervjuerna påverkas eleverna av att 

lärarna pratar med dem om självkänsla och menade att det var relativt lätt att ta till sig och att 

det kan hjälpa dem i vardagen. Från denna studie kan slutsatsen dras att eleverna lyssnar och 

är villiga att prata om både självkänsla och livskvalitet om de befinner sig i mindre grupper 

bland vänner så som i intervjuundersökningen. Vidare forskning bör även upplysa lärarna om 

deras roll som förebilder och hjälpa till att hitta metoder för att hjälpa lärarna att stötta elever 

på skolan och därmed förebygga mobbing och social utfrysning. 
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Bilaga 1 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR 
 

KÖN:     Man      Kvinna        ÅLDER:__________      DATUM:___________ 

 

Anvisningar: 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 alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

 Instämmer 

      helt 

Instämmer 

    något  

Instämmer 

       inte 

Instämmer 

  inte alls           

1) Jag känner att jag är en 

värdefull person, åtminstone lika 

mycket som andra. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

2) Jag tycker att jag har en massa 

goda egenskaper. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

3) När allt kommer omkring har 

jag en tendens att se mig själv 

som ett misslyckande.    

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

4) Jag klarar av saker och ting 

lika väl som de flesta andra 

människor. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

5) Jag känner att jag inte har 

mycket att vara stolt över. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

6) Jag har en positiv inställning 

till mig själv. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

7) På det hela taget är jag nöjd 

med mig själv. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

8) Jag önskar att jag hade mer 

respekt för mig själv. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

9) Jag känner mig verkligen 

oduglig ibland  

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

10) Då och då tycker jag att jag är 

ganska värdelös. 

 

 

        1    

 

        2 

 

        3 

  

        4 

 

 

 



 

SKOLAN handlar om hur du trivs i den skola som du går i, om vad du tycker 

om klassrummen och skolområdet. 
1. Hur viktig är SKOLAN för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktig   Viktig   Mycket viktig 

 

2. Hur nöjd är du med din SKOLA? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

LÄRARNA är de personer som leder undervisningen i din skola. 
3. Hur viktiga är LÄRARNA för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktiga   Viktiga   Mycket viktiga 

 

4. Hur nöjd är du med dina LÄRARE? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

LEDIGHET är den tid som du inte är i skolan. Det kan vara kvällar, helger eller 

skollov som du exempelvis är tillsammans med din familj eller dina vänner. 
5. Hur viktigt är det att vara LEDIG för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

6. Hur nöjd är du med din LEDIGHET? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

FRITIDSAKTIVITET är något som du tycker om att göra, så som en hobby. 

Detta kan exempelvis vara att spela basket, fotboll, dansa, eller vara med i en 

teatergrupp. 
7. Hur viktigt är det att ha en FRITIDSAKTIVITET för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

8. Hur nöjd är du med din FRITIDSAKTIVITET? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

 

 

 



 

LEDARNA är de personer som ansvarar eller leder den fritidsaktivitet som du 

deltar i som exempelvis din baskettränare eller danslärare. 
9. Hur viktiga är LEDARNA för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktiga   Viktiga   Mycket viktiga 

 

10. Hur nöjd är du med dina LEDARE? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

FÖRÄLDRAR handlar om hur du kommer överens med din mamma och 

pappa. 
11. Hur viktiga är FÖRÄLDRAR för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktiga   Viktiga  Mycket viktiga 

 

12. Hur nöjd är du med hur du kommer överens med dina FÖRÄLDRAR? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

SYSKON handlar om hur du kommer överens med dina bröder och systrar. 
13. Hur viktiga är SYSKON för ditt välbefinnande? (Om du inte har någon bror eller syster 

bedöm hur viktigt det skulle vara att ha en bror eller syster.) 

 

Inte viktiga   Viktiga   Mycket viktiga 

 

14. Hur nöjd är du med hur du kommer överens med dina SYSKON? (Om du inte har en bror 

eller syster bedöm hur viktigt det skulle vara att ha en bror eller syster.) 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

SLÄKT är personer som inte är föräldrar eller syskon till dig som exempelvis 

kusiner, farmor, morfar, moster, farbror etc. 
15. Hur viktigt är SLÄKT för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

16. Hur nöjd är du med hur du kommer överens med din SLÄKT? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

 

 



 

VÄNNER är andra tjejer och killar som inte tillhör din familj och som du 

känner väl, bryr dig om och som du umgås med. 
17. Hur viktigt är VÄNNER för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktiga   Viktiga   Mycket viktiga 

 

18. Hur nöjd är du med dina VÄNNER? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

HEMMET är där du bor. Det kan vara en villa, lägenhet eller radhus och 

handlar om hur det ser ut och hur du trivs där. 
19. Hur viktigt är HEMMET för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

20. Hur nöjd är du med ditt HEM? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

SAMHÄLLET är den stad eller kommun som du bor i. Det innefattar hur du 

upplever att det är att bo där, hur det ser ut och vad det går att göra där som 

exempelvis bio, idrottsevenemang och restauranger. 
21. Hur viktigt är SAMHÄLLET för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

22. Hur nöjd är du med det SAMHÄLLE som du lever i? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

EKONOMI handlar om de pengar som du har att röra dig med samt de saker 

som du äger som exempelvis kläder, dator, CD-spelare etc. 
23. Hur viktigt är EKONOMI för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt  Mycket viktigt 

 

24. Hur nöjd är du med din EKONOMI? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

 



 

PROVA NYA SAKER innebär att skaffa sig ny kunskap och information om 

saker som intresserar dig, till exempel genom att läsa en bok eller lära sig ett 

nytt dataprogram. 
25. Hur viktigt är det för dig att PROVA NYA SAKER? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

26. Hur nöjd är du med det du gör för att PROVAR NYA SAKER? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

KREATIVITET innebär att du använder din fantasi för att till exempel måla, 

spela gitarr eller lösa olika problem. 
27. Hur viktigt är det med KREATIVITET för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

28. Hur nöjd är du med din KREATIVITET? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

HJÄLPA ANDRA innebär att hjälpa behövande människor som man inte är 

släkt eller vän med. Det kan vara att skänka pengar till hemlösa eller till någon 

organisation som exempelvis Amnesty. 
29. Hur viktigt är det att HJÄLPA ANDRA för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

30. Hur nöjd är du med det du gör för att HJÄLPA ANDRA? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

HÄLSA handlar om att vara frisk och att inte ha någon sjukdom eller att ha ont i 

kroppen. 
31. Hur viktigt är HÄLSA för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

32. Hur nöjd är du med din HÄLSA? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

 



 

SJÄLVRESPEKT handlar om att tycka om och respektera sig själv för den 

man är. 
33. Hur viktigt är SJÄLVRESPEKT för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt  Mycket viktigt 

 

34. Hur nöjd är du med din SJÄLVRESPEKT? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

DITT UTSEENDE handlar om din kropp och hur du upplever ditt utseende. 
35. Hur viktigt är UTSEENDE för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

36. Hur nöjd är du med ditt UTSEENDE? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

KÄRLEK handlar om att ha en kärleksrelation med någon. Det innefattar 

känslor av att älska någon och att känna sig älskad. 
37. Hur viktigt är KÄRLEK för ditt välbefinnande? 

 

Inte viktigt   Viktigt   Mycket viktigt 

 

38. Hur nöjd är du med den KÄRLEK som du har i ditt liv? 

 

Mycket  Ganska  Lite  Nöjd Ganska  Mycket 

missnöjd  missnöjd  missnöjd   nöjd  nöjd 

 

Finns det något annat du kommer på som är viktigt för ditt välbefinnande? 
Vad?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

TACK för din medverkan! 

 

 

Vid intresse av en vidare diskussion angående självkänsla kontakta gärna någon av dessa 

mailadresser: 

 

Josefines mailadress:   joswal07@student.hh.se  

Sebastians mailadress:  sebost08@student.hh.se 

 

 

mailto:joswal07@student.
mailto:sebost08@student.hh.se


 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till C uppsatsen 

 
 Presentera oss, vart vi kommer ifrån och vad det är vi ska undersöka! 

 

1. Vi kommer att banda intervjun med hjälp av en diktafon.  

2. Det går när som helst att avbryta intervjun från er sida.  

3. Studien är enbart för forskningsändamål.  

4. Vi kommer att nämna ålder och kön i resultatet men inga namn på personer, eller skolor.  

5. Vi kommer att lämna våra mailadresser om ni har vidare frågor. 

6. Studien kommer att publiceras, om ni är intresserade av att läsa den får ni gärna lämna era 

mailadresser.  

 

Självkänsla är ett brett begrepp som har stor påverkan på alla individer, framför allt i 

individers utvecklingsfaser. Låg självkänsla kan vara kopplat till lågt välbefinnande, därför 

är det intressant att diskutera era tankar kring detta.    

 

 Vilka är ni? 

 Vad läser ni? 

 Umgås ni även utanför skolan? 

 Har ni känt er hängiga eller sjuka den senaste tiden? 

 

1.  Kan ni beskriva begreppet självkänsla? Utveckla.  

 Ser du några klara synonymer till självkänsla? Självförtroende? 

 Kan man ha olika mycket självkänsla vid olika tillfällen?  

 

 2. Hur skulle ni beskriva en människa med stark självkänsla?  

 Kan ni nämna fem saker som är viktiga för att få hög självkänsla? 

 Vilket är viktigast? 

 Minst viktigt?  

 

 3. Hur skulle ni beskriva en människa med svag självkänsla?  

 Kan ni nämna fem saker som kan orsaka låg självkänsla? 

 Vilken är den största orsaken? 

 Minsta orsaken? 

 

 4. Vad gör skolan (lärare och andra skolrelaterade personer) för att stärka självkänslan 

hos er (eleverna)?  

 Anser ni att detta är ett så pass stort problem att något måste göras för att 

förbättra elevernas självkänsla? 

 Vad skulle man kunna göra för att stärka självkänslan hos eleverna? 

 

 5. Varför är det viktigt att arbeta med att stärka människors självkänsla?  

 Hur skulle ni reagera om skolan skulle använda sig av en åtgärd som till 

exempel föreläsning eller annan utbildning, som skulle stärka er självkänsla? 

 Är det något ni själva har upplevt i skolan eller någon annan stans? 

 Kan ni berätta mer om era egna erfarenheter gällande utveckling av 

självkänsla? 

 Hur kändes det?  



 

6. Hur påverkar er självkänsla vad ni gör eller hur ni lyckas? 

 Känner ni att ni har olika mycket självkänsla vid olika tillfällen eller när ni gör 

olika saker?  

 Utveckla.  

 

7. Hur tror ni att elevers självkänsla generellt är här på skolan? 

 Hur är ungdomars självkänsla generellt?  

 Är det skillnad i olika åldrar?  

 Vilka tror ni har bäst självkänsla killar eller tjejer, eller är det lika? 

 

8. Kan ni beskriva er egen självkänsla?  

 Har den ändrats någonting eller varit detsamma hela tiden? 

 Vad kan den förändringen ha berott på?  

 Gör ni något för att självkänslan ska öka?  

 

9. Vad kan ha orsakat låg självkänsla hos er (om det har förekommit)? 

 Var det i någon speciell situation? 

 Har ni gjort något för att undvika att detta skulle hända igen?  

 

10. Vad innebär livskvalitet för er?  

 Hur tror ni att ungdomars livskvalitet är generellt sett?  

 Vilka tror ni har högst livskvalitet, killar, tjejer eller lika?  

 

11. Vad kan man göra för att förbättra livskvaliteten hos människor?  

 Gör skolan något för att förbättra er livskvalitet? 

 I så fall vad? 

 Vad kan göras utanför skolan?  

 

12. Kan ni nämna fem faktorer som höjer människors (er) livskvalitet? 

 Vad är viktigast för att må bra? 

 

13. Kan ni nämna fem faktorer som sänker människors (er) livskvalitet? 

 Vilken faktor orsakar låg livskvalitet mest? 

 

14. Tror ni att självkänsla kan kopplas till livskvalitet? 

 På vilket sätt?  

 Får man högre självkänsla om man mår bättre psykiskt och fysiskt? 

 Mår man bättre fysiskt och psykiskt om man får högre självkänsla? 

 

15. Hur har ni känt er den senaste tiden?  

 Har ni känt er hängiga, varit deppiga, stressade, pressade…? 

 Hur har ni i så fall gjort något åt det?  

 Är det många i skolan eller som ni känner som inte mår bra?  

 

 

 

Tack för er medverkan!  

 


