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Sambandet mellan individuell och kollektiv självkänsla 
 

Adelina Pignat och Caroline Roth 
 
 
 
 

Finns det ett samband mellan den individuella självkänslan och den 
kollektiva självkänslan? Har kön och studieinriktning betydelse för 
självkänsla, såväl som den individuella som den kollektiva? Studien är gjord 
som en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, bestående av Som Jag 
Ser Mig Själv (Irhammar & Birgerstam) som mäter självkänsla på 
individnivå med fem delskalor, och Collective Self Esteem Scale (Luhtanen 
& Crocker) som mäter den kollektiva självkänslan med fyra delskalor. Det 
ena testet innehöll 67 frågor, medan det andra innehöll 16 frågor. Totalt 
deltog 60 försökspersoner hämtade från ett gymnasium i Kristianstad, och 
dessa var i sin tur uppdelade i två samhällsklasser med olika inriktningar – IT 
och Ekonomi. 26 var män, 34 var kvinnor, 27 av 60 läste IT och resterande 
33 läste Ekonomi. Samtliga deltagare var födda år 1987. Resultaten visade att 
det mycket riktigt finns ett samband mellan individuell och kollektiv 
självkänsla – har man hög sådan på individnivå har man det också på 
gruppnivå.  

 
 
 

INLEDNING 
 

I denna uppsats har vi varit intresserade av att undersöka self-esteem som ett konstant 
personlighetsdrag (trait) och inte bara ett tillfälligt tillstånd (state). Vi har även velat mäta 
självkänsla hos individen; dels kollektiv självkänsla för att se om det finns ett samband mellan 
hur man ser på andra och hur man tror att andra ser på en själv. Vi har även valt att undersöka 
om det finns någon könsskillnad. Tidigare studier har visat att män har en tendens att ha högre 
självkänsla än kvinnor (Robison-Awana, Kehle, Jenson, 1986).  
 
Crocker och Luhtanen (1990) har föreslagit att förutom självkänsla på den individuella nivån, 
finns det också en kollektiv sådan. De har därför utformat ett test som mäter just den 
kollektiva självkänslan, och det testet kommer vi att använda oss av. Förutom teorier att det 
finns sådant som kollektiv självkänsla, finns det även teorier kring detta fenomen. Richard 
Gramzow och Lowell Gaertner hade en teori om hur fenomenet uppstår. De hävdar att när 
människor blir medlemmar i en ny grupp bildas deras uppfattningar om gruppen av redan 
existerande värderingar om sig själva. De så att säga tillskriver ingruppen sina egna positiva 
egenskaper. Alltså menade de att om ens individuella självkänsla var hög, skulle även deras 
kollektiva självkänsla bli det.  
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Ingrupp & utgrupp 
 
Ingrupp definieras som den grupp man själv tillhör. Utgrupp är alla andra sociala 
sammansättningar som man inte tillhör. Ett exempel på en ingrupp kan vara den skola man 
går på, fotbollslaget man är med i, ens umgängeskrets, osv. Då blir utgrupp automatiskt andra 
skolor, fotbollslaget man möter och konkurrerar med, och andra människors umgängeskretsar 
som man inte själv tar del av (Dimmock, Grove & Eklund, 2005). 
 
I en undersökning (Gramzow & Gaertner, 2005) fokuserade man på om man har en tendens 
att favorisera en ny ingrupp framför en ny utgrupp, baserat på den information man får om 
grupperna. Deltagarna kategoriserades in i två olika grupper: försökspersoner med låg 
självkänsla respektive hög.  De skulle då utsättas för fem olika test, varav en var en 
distraktionsuppgift. Sist av allt skedde en utvärdering. Resultaten blev att deltagarna 
fortfarande favoriserade sin ingrupp trots att de fick lika mycket negativ som positiv 
information om både ingruppen och utgruppen. Detta stöder teorin om internalisering av 
utvärderingen av sig själv på gruppen. Så om man har bra självkänsla, ser man även sin grupp 
i positivt ljus. 
 
 
Individuell självkänsla 
 
Självkänsla är ett mått på hur man ser sig själv (Passer & Smith, 2004). De flesta strävar efter 
att ha en hög självkänsla, vilket innebär att man har en positiv utvärdering av sig själv. Det är 
en viktig aspekt av en persons välbefinnande. Nivån av självkänsla är ganska stabil genom 
livet, alltså är det ett personlighetsdrag och inte ett tillstånd som ändras genom olika 
situationer.  
 
Människor med högt självförtroende är mer tillfredsställda med livet och har därmed bättre 
relationer med andra människor eftersom de då har färre problem, till skillnad från de med 
lågt självförtroende. De faller inte lika lätt för socialt tryck och är mer kapabla att skapa bättre 
kärleksrelationer. Människor med dåligt självförtroende tar misslyckanden mycket hårdare, 
vilket gör att de lättare får psykiska problem, som tex ångest och depression, har sämre 
sociala relationer och underpresterar.  
 
Barn utvecklar en hög självkänsla när föräldrarna kommunicerar ovillkorlig kärlek och 
acceptans till dem, ger klara direktioner för beteende och belönar såväl som uppmuntrar 
positiva beteenden. Feedback från andra människor än familjen har också en inverkan på 
barnets uppfattning om sig själv. En studie har visat att när barn med dåligt självförtroende får 
uppleva mycket positiv belöning och uppmuntran, ökar deras självkänsla signifikant.  
 
Man använder andra människor som mått mot sig själv, och på så sätt antingen stärks eller 
sänks självkänslan.  
 
 
Social Identitet 
 
Den sociala identitetsteorin har sina rötter i Tajfels gestaltforskning i det sena 1950-talet och 
tidiga 1960-talet samt hans analys av stereotyper under 60-talet (Hogg & Williams, 2000). 
Från slutet av 60-talet till sin död 1982 samarbetade han med Turner, som var hans student, 
och de integrerade den sociala kategoriseringen, etnocentrism, och relationen mellan grupper 
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med forskningen kring social identitet. Från slutet av 70-talet och under den första halvan av 
80-talet återfokuserade de uppmärksamheten på kategoriseringsprocessen. Dessa idéer blev 
sammansatta till självkategoriseringsteorin, som kan vara ansedd att vara den kognitiva 
komponenten i social identitetsteorin. 1972 introducerades termen social identitet för att 
överväga hur självet förhåller sig till relationer mellan grupper: hur systemet av 
socialkategorisering skapar och definierar en individs egen plats i samhället.  
 
Berger identifierade social identitet som individens kunskap om hans tillhörighet i vissa 
sociala grupper tillsammans med hans emotioner om värdet att tillhöra dessa grupper.  
Tajfel hävdade att de positiva aspekterna inom social identitet uppkommer endast när man 
jämför sig med andra. En del av social identitet är självutvärderingen, som uppkommer när 
man utvärderar sina egna egenskaper i jämförelse med andras. Den sociala jämförelsen är 
driven av att stärka sin egen bild av sig själv, därför strävar man efter att vara bättre än den 
man jämför sig själv med, för att på så sätt stärka sin sociala identitet. Därför spelar 
självkänsla stor roll för den sociala identiteten – man vill ha en stark identitet, och det får man 
av en hög självkänsla. Låg självkänsla i gruppkontext motiverar beteende som leder till en 
positiv självutvärdering, och om man uppnår en positiv självutvärdering resulterar det i hög 
självkänsla. Det finns dock andra strategier för att uppnå högre självkänsla på gruppnivå.  
 
Relationen mellan grupper är karaktäriserad som en tävlingsprocess för att uppnå positiv 
identitet. Det innebär att grupper och deras medlemmar använder olika strategier för att 
skydda eller stärka positiv jämförelse och social identitet. Valet av strategi avgörs av 
människors subjektiva förståelse av naturliga relationer mellan grupper.  
 
Ett annat viktigt särdrag av den sociala identiteten är att en skarp distinktion är gjord mellan 
social identitet och personlig identitet (Crocker & Luhtanen, 1990). Den sociala identiteten 
förklaras som självkoncept i sammanhang med gruppmedlemskap, medan den personliga 
identiteten är självkonceptet i samband med nära, personliga relationer. Beteende både inom 
en grupp och mellan grupper, som till exempel etnocentrism, konformitet, stereotyper, sker 
endast när den sociala identiteten ligger som bas för självkonceptet. På så vis är det kollektiva 
självet associerat med gruppfenomen, medan det interpersonella självet är associerat med 
interpersonella fenomen. Därför kan grupprocesser inte bli fullständigt förstådda genom 
interpersonella processer. 
 
 
Självkategorisering 
 
Teorin om självkategorisering är en utveckling av den sociala identitetsteorin (Hogg & 
Williams, 2000). Social kategorisering kan förklaras genom att ens perception påverkas. Man 
tolkar inte människor baserat på deras unika egenskaper utan genom en grupps gemensamma 
kategoriseringsegenskaper. Det individuella självet ersätts av ett själv baserat på kollektivt 
gruppmedlemskap som är definierat av dess prototyp. En prototyp är i detta sammanhang 
definierat som de kontextspecifika attityder, känslor och beteende som karaktäriserar en grupp 
och skiljer den från andra grupper. 
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Kollektiv självkänsla 
 
Kollektiv självkänsla kan definieras som gruppens gemensamma självkänsla (Crocker & 
Luhtanen, 1990). I detta fall jämför man sig inte med andra individer utan med andra grupper. 
Med andra ord mäter man sin ingrupp mot utgrupper.  
 
När man blir medlem av en ny grupp adopterar man gruppens affektiva och kognitiva 
kännetecken/karaktärsdrag. Det kan också vara omvänt, att gruppen adopterar den nya 
medlemmens karaktärsdrag. Har man en positiv attityd gentemot sig själv, har man en positiv 
attityd gentemot sin nya grupp, samma gäller för negativ attityd. Man favoriserar sin ingrupp 
tidigt, redan innan man har så mycket kunskap om den. 
 
Könsskillnader i individuell självkänsla 
 
Det har gjorts många tidigare undersökningar angående om män och kvinnor skiljer sig åt i 
självkänsla. Enligt en studie (Robison-Awana, Kehle & Jenson, 1986) med medelåldern 13,2 
hade pojkar en tendens att ha högre självkänsla än flickor. I studien användes också variabeln 
akademisk kompetens, vilket visade att självkänslan stiger för båda könen med högre 
akademiska färdigheter. Detta har styrkts av en annan undersökning, gjord av Johnson (1901).  
 
En möjlig förklaring till att akademiskt duktiga och kompetenta flickor har högre självkänsla 
är för att de har mer maskulina karaktärer, jämfört med feminina karaktärer. En annan 
förklaring till att flickor med hög kompetens skiljer sig från andra involverar 
attributionsteorin. Abramson (1978) föreslog att de med lägre kompetens attribuerade sina 
misslyckanden till sig själva och interna orsaker, och sina framgångar till externa. Enligt detta 
är det möjligt att de mindre begåvade flickorna var offer för inlärd hjälplöshet. Detta stämmer 
överens med en undersökning gjord av Crombeie (1983), som fann att kvinnor som är 
androgyna tillskriver framgång till sig själva.  
 
Bartunek (1981) indikerade att män generellt tillskriver sin framgång och lycka interna 
orsaker, medan kvinnor tillskriver det yttre orsaker, som till exempel tur. Enligt Johnson 
(1981) tillskriver man sin framgång till interna egenskaper om man har högt självförtroende.  
 
Forskare som försökt förklara könsskillnader i självkänsla har generellt utgått ifrån att tjejer 
har lägre självkänsla än killar (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 1999). Många olika 
förklaringar har föreslagits. Könsrollerna tros börja redan i barndomen. Man tror att barnen 
formar grupper som är könssegregerade och retar de barn som korsar denna gräns, därför 
uppmuntras de till konformitet. Grupper med enbart pojkar brukar vara dominanta, medan 
flickgrupper snarare har delade sociala aktiviteter. När flickor försöker påverka någon, gör de 
det på ett artigt sätt, medan pojkar snarare sätter fram det som krav när de ska påverka någon. 
I blandade grupper får pojkarna som de vill genom att uppnå värdefulla resurser. Könsrollerna 
fortsätter när barnen börjar skolan. Lärare interagerar med pojkar mer frekvent och ger dem 
mer specifik och hjälpsam respons. De tenderar att attribuera pojkarnas akademiska 
misslyckanden till motivations-problem, medan de anser att flickornas misslyckanden beror 
på avsaknad av förmåga. Det har argumenterats att denna skillnad i behandling resulterar i att 
flickor blir tystare i klassrummet. 
 
Förutom könsroller har man funnit att kultur kan inverka på könsskillnader i självkänsla. Ens 
åsikt om sitt yttre korrelerar med självkänsla för bägge könen. Kvinnor rapporterar större 
missnöje med sitt utseende än vad män gör. Detta på grund av att de tar till sig den kulturella 
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standarden för hur en kvinna ska se ut idealt, och mäter sig själva mot denna standard. 
Resultatet blir lägre självkänsla.  
 
Några andra funderingar kring varför män har högre självkänsla än kvinnor har föreslagits, 
men inte varit riktigt lika utarbetade. Det har spekulerats kring att våld mot kvinnor kan ha 
inverkan. Vidare är det bevisat att atletiskt deltagande är associerat med hög självkänsla. Om 
man tittar tillbaka på historien har män alltid fått delta i sport, medan kvinnor inte fått vara 
med alls lika länge.  
 
Studien AAUW (American Association of University Women) visar att tonårsflickor upplever 
ett fritt fall i självkänsla från vilket några aldrig återhämtar sig. Detta beror dels på 
könsrollerna i klassrummen, men mycket fokus ligger på puberteten. Flickor får mer 
kroppsfett, medan pojkar får mer muskelmassa. Forskning har visat att unga flickor föredrar 
att vara smalare än de är, medan pojkar föredrar att vara större än de är. Detta gör att 
puberteten medför att tjejerna kommer längre ifrån sitt ideal, medan pojkarna kommer närmre 
sitt. Ungdomen gör även att självmedvetenheten ökar, vilket är skadligt för tjejerna eftersom 
de samtidigt kommer längre ifrån sitt ideal.  
 
Det finns även studier som har föreslagit att männens självförtroende skadas av könsrollerna. 
Att man tar för givet att kvinnor har sämre självförtroende än män, kan ha förödande 
konsekvenser för männen. Till exempel, att vara duktig på sport är typiskt manligt. Så de 
killar som inte är duktiga på sport eller inte ens är intresserade, anses då som misslyckanden, 
då de inte lever upp till dessa förväntningar. Det resulterar i att deras självkänsla minskar.  
Det kan även bli en självuppfyllande profetia: eftersom tjejer förväntas ha lägre 
självförtroende får de det också, genom lägre förväntningar. Om föräldrarna tror att deras 
döttrar har sämre självkänsla än sönerna, kan föräldrarna uppföra sig på så sätt att detta 
meddelande framförs till sina barn.  
 
Vidare har Kling, Hyde, Showers & Buswell (1999) visat att kvinnor har högre 
självförtroende när det gäller läsning och relationer, medan män har högre i fysiska 
färdigheter, matematik och utseende.  
 
Könsskillnader i olika åldrar 
 
Det har gjorts försök att kartlägga hur självkänslan varierar med ålder. Många undersökningar 
har gjorts, och många säger emot varandra, men fokus har legat på unga åldrar. Flera studier 
har visat att självkänslan minskar i övergången mellan barn och ungdom. Trots att detta är 
flitigt citerat och använt i forskningslitteraturen, så har ändå ett par studier misslyckats med 
att få samma resultat. Andra studier har visat att den ökar. Detta tror man beror på att 
könsskillnader bildas vid denna övergång. Tendensen att män har högre självkänsla än 
kvinnor, har studerats av många och är nyligen dokumenterat av Kling (1999) och Mayer 
(1999). Deras resultat skiljer sig dock något åt. Kling fann en könsskillnad i barndomen, till 
skillnad från Mayer. Båda deras analyser hittade en liten men pålitlig könsskillnad i ungdom 
och vuxen ålder.  
  
En undersökning (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 1999) som har försökt mäta självkänslan 
genom hela livet har funnit att självförtroendet är som högst under barndomen, vilket stöds av 
tidigare studier. Sen sjunker det skarpt mellan barn och ungdom, och fortsätter att sjunka ända 
fram till år 18. Efter att ha nått sin lägsta punkt där, ökar det igen fram till en ålder av 29. Det 
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stiger som mest mellan 30-40. Sen ökar det gradvis fram till 60. Mellan 60-80 sjunker det 
igen.  
 
Möjliga förklaringar till detta resultat är att barn har bra självförtroende just för att de lär sig 
saker hela tiden, och får då uppmuntran och beröm från omgivningen. De utvecklas mycket 
kognitivt. Därför är det troligt att det sedan sjunker när de börjat skolan, när de helt plötsligt 
blir utsatta för värdering och kritik, och därmed börjar utvärdera sig själva mer. 
 
Att självkänslan minskar i ungdomen kan bero på mognadsförändringar, pubertet, kognitiva 
förändringar, socio-kontextuell förändring, till exempel övergång från mellanstadium till 
högstadium. Forskningen har dock inte pekat ut vad som orsakar minskningen, utan det är 
bara spekulationer. I ungdomen blir det könsskillnader i självförtroende.  
 
I vuxenlivet ökar självkänslan hela tiden, vilket stöds av tidigare forskning. Eriksson (1968), 
Jung (1958), Neugarten (1977), Levinson (1978) och andra forskare har haft teorier om att 
den vuxne i medelåldern är som mest kreativ i arbetslivet, att den vuxne mognar och får mer 
kontroll och makt, och därför får högre självkänsla. Detta samtidigt som den vuxne uppfostrar 
och påverkar kommande generation.  
 
Gällande äldre människor fanns en stark minskning i självförtroende, som börjar i 70-
årsåldern (Robins, Trzesniewski, Tracy & Gosling, 2002). Detta kan bero på att man tappar 
rollerna man har haft innan, på grund av pension, dödsfall och hälsoproblem. Eriksson, Jung, 
Neugarten och Levinson hävdar emellertid att det borde vara tvärtom. Ju äldre du blir, desto 
visare och bekvämare borde du bli med dig själv.  
 
 
 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan den individuella och den kollektiva 
självkänslan, samt könsskillnader.  
 
Våra förväntningar om resultaten har vi byggt på tidigare undersökningar som har handlat om 
hur självkänsla påverkar sättet att se på sin grupp. Resultaten av dessa undersökningar har 
varit att hög privat självkänsla ger en hög kollektiv självkänsla, på grund av att man tillskriver 
gruppen sina egna värderingar och åsikter. En artikel har utgått ifrån att tillhörighet och 
identitet ligger nära varandra, därför definierar människor sig genom de grupper de tillhör. 
(Cameron, 1999) Gällande könsskillnader, säger tidigare undersökningar att män generellt har 
något högre självkänsla än kvinnor (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 1999).  
 
Detta har vi formulerat i följande hypoteser:  
 

1. Ju högre individuell självkänsla, desto högre kollektiv självkänsla. Man favoriserar 
sin egen grupp mer om man har hög självkänsla än om man har låg (Crocker & 
Luhtanen, 1990).  

 
2. Två klasser deltog i undersökningen. Den ena, med IT-inriktning satt alltid i samma 

klassrum och blandades sällan med andra klasser, vilket den andra klassen gjorde. 
Därför borde IT-klassens gruppkänsla stärkas, och därmed ha högre kollektiv 
självkänsla än den andra klassen.  
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3. Män kan antas ha högre självkänsla än kvinnor (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 

1999). 
 

4. Om man har hög privat självkänsla, är inte gruppen särskilt viktig för ens sociala 
identitet. Detta testar vi genom att korrelera den privata självkänslan med delskalan 
om social identitet inom det kollektiva testet. Vi väntar oss ingen korrelation. 

 
5. Om man känner stor grupptillhörighet, definierar man sig genom denna grupp. Här 

korrelerade vi två delskalor inom det kollektiva testet; social identitet och 
grupptillhörighet. Vi väntar oss en hög korrelation.  

 
 

METOD 
 

 
Material 
 
Undersökning var kvantitativ och data samlades in genom enkäter. Vi har använt oss av två 
olika enkäter som har slagits ihop, varav en mäter individuell självkänsla och den andra 
kollektiv självkänsla. Den första går under namnet ”Som jag ser mig själv” (SJSMS) och 
består av 5 delskalor som innehåller både positiva och negativa påståenden, återspeglande 
olika centrala områden inom självupplevandet: 
 

- fysiska egenskaper 
- färdigheter, talanger, begåvning 
- psykiskt välmående 
- relationer till föräldrarna och familjen 
- uppfattningar om mening i tillvaron och framtidsutsikter 
 

67 frågor behandlade just dessa områden. Testet är utformat av Malin Irhammar och Pirjo 
Birgerstam.  
 
För att mäta kollektiv självkänsla användes testet Collective Self-esteem Scale (CSE), 
utformat av Jennifer Crocker och Riia Luhtanen. Vi har översatt testet själva till svenska. 
Testet innehåller 16 frågor som mäter: 
 

- Membership self-esteem: Egna, privata åsikter om den egna gruppen (ex: jag är 
generellt glad att jag är medlem i gruppen)  

- Private collective self-esteem: Grupptillhörigheten (ex: jag är en värdig medlem) 
- Public collective self-esteem: Hur man uppfattar att andra ser på gruppen  
- Importance to identity: Gruppens betydelse för en själv (ex: genom min 

grupptillhörighet visar jag vem jag är) 
 

Efter varje påstående skulle deltagarna uppskatta hur väl påståendet stämde överens med 
deras egen uppfattning. Det fanns fyra alternativ: 
 

- Stämmer precis 
- Stämmer ungefär 
- Stämmer dåligt 
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- Stämmer inte alls 
 
Gällande testet som mätte kollektiv självkänsla, fanns fyra underkategorier.  
 
Fråga 1, 5, 9 och 13 behandlade membership self-esteem. 
Fråga 2, 6, 10 och 14 behandlade private collective self-esteem. 
Fråga 3, 7, 11 och 15 behandlade public collective self-esteem. 
Fråga 4, 8, 12 och 16 behandlade importance to identity.  
 
Reliabiliteten på hela testet blev 0,88. Vi räknade också ut reliabiliteten på varje delskala. 
 
Membership self-esteem: 0,74 
Private collective self-esteem: 0,82 
Public collective self-esteem: 0,63 
Importance to identity: 0,67 
 
 
Testet som mätte individuell självkänsla hade fem underkategorier. 
 
Fysiska aspekter: 1, 9, 33, 47, 51, 62 
 
Färdigheter förmågor: 3, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 38, 39, 55, 56, 63, 65, 67 
 
Psykiska aspekter: 2, 6, 19, 25, 28, 29, 40, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 61 
 
Sociala relationer och relationer till de närmaste: 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 
52, 64, 66 
 
Livets meningsfullhet: 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 35, 41, 44, 48, 58 
 
Metoden för den teoretiska utgångspunkten finns i Ouvinen-Birgerstam, 1984. Den är 
utvecklad för forskningsändamål, men den bör även kunna användas praktiskt inom 
psykiatrin. De man har testat har tagit ställning till huruvida man upplever sig själv och om 
påståendena stämmer överens med en själv. Standardiseringen har genomförts i Sverige med 
1064 vuxna i åldern 17-84 år. Testet är nyligen utformat.  
 
Cronbach’s alpha genomfördes över alla 67 item och resultatet blev 0,96, vilket tyder på en 
hög korrelation mellan de frågor som ingår och totalpoängen. Vi undersökte också 
reliabiliteten hos alla delskalor.  
 
Fysiska aspekter: 0,88 
Färdigheter & förmågor: 0,89 
Psykiska aspekter: 0,91 
Sociala relationer: 0,94 
Tillvarons mening: 0,88 
 
(Irhammar & Birgerstam, 2005) 
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Deltagare 
 
Försöksdeltagarna var 60 stycken, tagna från en gymnasieskola i Kristianstad. Vi inriktade oss 
på årskurs tre där åldern i regel ligger mellan 18 och 19 år. På så sätt fordras inte tillstånd av 
föräldrarna, och försöksdeltagarna är då också förmögna att förstå enkäten och dess frågor. Vi 
besökte två klasser på samhällsvetarprogrammet, vilka ändå var olika varandra. Den ena 
klassen hade nämligen alltid samma klassrum och sittplatser, medan den andra klassen 
ständigt bytte både klassrum och sittplats. En tredje sak som skiljde dem åt var deras 
inriktning. Klassen med samma klassrum läste IT, medan den andra läste Ekonomi.  
 
 
Procedur 
 
Vi besökte två olika klasser på samma skola under lektionstid. Bägge fick fylla i formulären 
på förmiddagen och alla tillfrågade var samarbetsvilliga. Det tog några minuter för eleverna 
att samla sig och komma igång med testet, och vissa kom för sent till sina lektioner. Innan de 
började fylla i fick de en kort presentation om var vi kom från och syftet med vårt besök. 
Själva testgenomförandet i sig tog ungefär tjugo minuter. Försökspersonerna var placerade i 
sina vanliga bänkar när de besvarade frågorna, och många var placerade bredvid varandra. 
Detta gjorde att de hellre rådfrågade varandra gällande vissa frågor, än oss. Ekonomiklassen 
verkade lite osäkrare än den andra, så detta fenomen uppträdde oftare där än i IT-klassen. 
Eleverna som hade IT som inriktning hade redan givna platser, medan de andra eleverna hade 
lite mer rörliga sittplatser i klassrummet. Det märktes på de elever som kom för sent.  
 
 
 
 

RESULTAT 
 
Försökspersonerna var 60, varav 27 läste IT och 33 ekonomi. Totalt var det 26 män som 
deltog. 14 av dem hade inriktningen ekonomi och resterande 12 hade IT. 19 kvinnor läste 
ekonomi, och 15 IT, av totalt 34 kvinnor. Alla var födda samma år, 1987.   
 
På SJSMS kunde de sammanlagt få 268 poäng. På CSE var maximalt antal poäng 64.  
 
Tabell 1: Medelvärden för CSE 
 
 Frekvens Medelvärde       Standardavvikelse 
Man 26 2,96       0,43  
Kvinna 34 3,21       0,49 
It 27 3,01       0,51 
Ekonomi 33 3,17       0,45 
 
Tabell 2: Medelvärden för SJSMS 
 
 Frekvens Medelvärde       Standardavvikelse
Man 26 2,95       0,42 
Kvinna 34 3,14       0,53 
It                   27  2,97       0,54 
Ekonomi 30 3,14       0,45 
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För att testa hypotes 1, gjorde vi en korrelation mellan individuell och kollektiv självkänsla, 
och fann en stark signifikant korrelation: r(60) = 0,78; p < 0,001. 
 
Hypotes 2: För att undersöka om det fanns en skillnad i kollektiv självkänsla, beroende på 
vilken inriktning man hade på sin gymnasielinje, använde vi oss av t-test independent 
samples. Det fanns en liten skillnad, men den var inte signifikant. Inriktningen IT hade ett 
medelvärde på 48,22 medan ekonomiinriktningen hade 50,76 som medelvärde. t(58) = 1,28; p 
= 0,205 
 
Efter det tänkte vi undersöka om de olika inriktningarna skiljde sig åt i de olika delskalorna 
inom mätningen av kollektiv självkänsla. Metoden vi använda oss av var general linear 
model, repeated measures. IT-inriktningen hade högre membership self-esteem, men i de 
övriga delskalorna hade ekonomiinriktningen högst värden, som framgår av tabell nr 3. 
Den relevanta interaktionseffekten, Delskalor * Inriktning, var signifikant: F(3, 168) = 3.01; p 
= 0.048 (Greenhouse-Geisser korrigerad sannolikhet). Uppföljande t-test visade signifikanta 
skillnader på delskala 3, t(58) = 2.47; p = 0.016, och en tendens till skillnad på delskala 4, 
t(58) = 1.93; p = 0.059. Hypotes 2 fick alltså inget stöd. Den skillnad som fanns mellan 
klasserna/inriktningarna gick emot hypotesens riktning. En motsvarande prövning av 
individuell självkänsla visade inga skillnader mellan klasserna (se nedan). 
 
Tabell 3: Skillnader mellan inriktningar (klasser) i delskalorna för kollektiv självkänsla: 
 
Delskala  Medelvärde IT Standardavvikelse 
Grupptillhörighet 3,33  0,62 
Pri. koll. Självkänsla 3,25  0,62 
Pri. off. självkänsla 3,02  0,47 
Identitetsviktighet 2,42  0,62 
 
Delskala  Medelvärde ekonomi Standardavvikelse
Grupptillhörighet 3,23  0,63 
Pri. koll. Självkänsla 3,36  0,63 
Pri. off. självkänsla 3,29  0,46 
Identitetsviktighet 2,7  0,63 
 
 
Hypotes 3: Vi använde samma metod, men med testet som mätte den individuella 
självkänslan. Eftersom könsskillnader var av intresse här (enligt hypotes 3), gjorde vi en 5 
(delskalor) * 2 (kön) * 2 (inriktningar/klasser) Anova, där den första faktorn är en 
inomindividfaktor och de två andra är mellanindividfaktorer. Relevanta effekter var 
huvudeffekterna av kön och inriktning samt deras interaktioner med inomindividfaktorn. 
Huvudeffekterna var inte signifikanta, men interaktionen kön * delskalor, F(4, 224) = 5.78; p 
= 0.001 (Greenhouse-Geisser korrigerad) Uppföljande t-test visade en signifikant skillnad på 
delskala 2, t(58) = 2.64; p = 0.011 (Se tabell 2) 
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Tabell 4: Könsskillnader i delskalorna hos testet för individuell självkänsla: 
 
Delskala  Medelvärde man Standardavvikelse 
Fysiska aspekter 3,11  0,61 
Färdigheter & förmågor 2,74  0,51 
Psykiskt välmående 2,83  0,56 
Sociala relationer 3,13  0,61 
Tillvarons mening 3,09  0,51 
 
 
 
 
Delskala  Medelvärde kvinna Standardavvikelse 
Fysiska aspekter 2,95  0,64 
Färdigheter & förmågor 3,07  0,47 
Psykiskt välmående 2,98  0,52 
Sociala relationer 3,37  0,58 
Tillvarons mening 3,24  0,52 
 
 
Hypotes 4: Vidare undersökte vi om det är så att gruppen är viktig för deltagarens sociala 
identitet vid hög privat självkänsla. Därför gjorde vi en korrelation mellan den individuella 
självkänslan och delskalan som mätte identiteten. Det fanns en positiv korrelation (0,330), 
dock förväntade vi oss en negativ sådan. Signifikansvärdet var 0,010.  
 
Hypotes 5: Slutligen skulle vi också undersöka om man definierar sig genom sin grupp om 
man känner stor grupptillhörighet. Därför korrelerade vi grupptillhörighet och 
identitetsviktighet med varandra. Även där fanns en positiv korrelation (0,3). Signifikansen 
låg på 0,022.   
 
 
 

DISKUSSION 
 
Precis som i tidigare studier fann vi att om man har hög individuell självkänsla, har man också 
hög kollektiv självkänsla. Detta stöder teorin om att man har en tendens att favorisera sin egen 
grupp, det vill säga ingruppen. Denna tendens ökar med ens individuella självkänsla. Varför 
detta fenomen inträffar beror enligt Gramzow, Gaertner, Crocker och Luhtanen på att man 
antingen adopterar gruppens affektiva och kognitiva kännetecken/karaktärsdrag, eller 
adopterar gruppen den nya medlemmens karaktärsdrag. Har man en positiv attityd gentemot 
sig själv, har man en positiv attityd gentemot sin nya grupp.  
 
För att spinna vidare på fenomenet kollektiv självkänsla jämförde vi två klasser med varandra, 
varav den ena, med inriktning IT var mer sammansvetsad än den andra, som hade 
inriktningen Ekonomi. IT-klassen var mer sammansvetsad på det vis att de alltid hade samma 
klassrum och väldigt sällan blandades med andra klasser. Den andra klassen däremot, bytte 
klassrum varenda lektion och träffade på så vis massor med andra elever i korridorerna mellan 
lektionerna. Vi ansåg att IT-klassen borde ha högre kollektiv självkänsla än den mindre 
sammansvetsade klassen. Dock stöder resultatet inte vår hypotes, dels för att vi inte fann 
någon signifikant skillnad, och den lilla skillnad som fanns tydde dessutom på motsatsen. 
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Vissa observationer stöder dock vår hypotes. Eleverna med ekonomiinriktningen verkade 
mindre säkra på sig själva i grupp. De frågade varandra om svaren på frågorna, som om de var 
rädda för att sticka ut, trots att ingen annan skulle få se deras svar.  
 
Många tidigare undersökningar har visat att män generellt har högre självkänsla än kvinnor.  
En rad anledningar har föreslagits, till exempel könsroller och särbehandling, pubertetens 
inverkan på så sätt att flickor kommer längre ifrån sitt ideal och pojkar kommer närmre.  
Vidare har studier visat att kvinnor har högre självförtroende när det gäller läsning och 
relationer, medan män har högre i fysiska färdigheter, matematik och utseende (Kling, Hyde, 
Showers & Buswell, 1999). När vi testade om det fanns någon könsskillnad i individuell 
självkänsla, fann vi en skillnad men den var inte signifikant. Denna skillnad motsäger tidigare 
undersökningar, eftersom kvinnorna hade något högre självkänsla än männen. Även här 
tittade vi därför närmare på varenda delskala. Det vi fann var att kvinnorna hade högre 
självkänsla i samtliga delskalor, förutom när det gällde fysiska aspekter. Detta och det faktum 
att kvinnor hade högre självkänsla gällande sociala relationer överensstämmer med tidigare 
studier. Dock var det bara delskala 2 som var signifikant, och den visade att kvinnor har högre 
självkänsla gällande färdigheter och förmågor.  
 
Vidare ansåg vi att om man har hög privat självkänsla, borde inte ens grupptillhörighet ha så 
stor inverkan på ens sociala identitet – man borde vara tillräckligt stark i sig själv ändå. Därför 
korrelerade vi den privata självkänslan med delskalan social identitet. Här fick vi inget stöd 
alls för vår hypotes. Detta kan bero på det vi fann förut, att hög privat självkänsla medför hög 
kollektiv självkänsla – man tillskriver gruppen sina egna värderingar och gruppen blir en del 
av en själv.  
 
Vår sista undersökning handlade också om social identitet, men i detta fall om själva 
grupptillhörigheten är viktig för hur man ser sig själv. Vi försökte få en korrelation mellan 
social identitet och grupptillhörighet – två delskalor inom det kollektiva testet. Denna hypotes 
fick vi stöd för. Anledningen till denna hypotes var att Tajfel hävdade att självkänsla spelar 
stor roll för den sociala identiteten, att man får en stark identitet av hög självkänsla, och i vårt 
fall stämmer detta. (Hogg & Williams, 2000 och Cameron, 1999 och Crocker & Luhtanen, 
1990) 
 
En stor brist i undersökningen var antalet försökspersoner. För att få tillförlitliga resultat ska 
man helst ha fler försökspersoner än 60. Annat som kunde vara intressant att undersöka är 
elevernas betyg, för att mäta detta mot självkänslan, eftersom tidigare undersökningar har 
visat att akademisk färdighet korrelerar starkt med hög självkänsla. Man kunde ha 
vidareutvecklat undersökningen genom att jämföra flera olika gymnasielinjer, för att få ett 
bredare resultat, speciellt om man jämfört praktiska linjer med teoretiska.  
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