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Trots att självkänsla är ett frekvent studerat ämne saknas en allmänt 
erkänd teori och definition som kan utgöra en grund då självkänsla 
studeras. Gemensamt för flertalet teorier är att självkänslan grundläggs 
i barndomen samt att självkänsla rör en persons uppfattning om sig 
själv och personens omdöme om hur han eller hon uppfattas av 
omvärlden. Studiens syfte var att göra en psykometrisk utvärdering av 
en modifierad version av Jag tycker jag är samt att studera formulärets 
test-retest reliabilitet. Jag tycker jag är utvärderades genom att 
analyseras tillsammans med andra välprövade självkänsloskalor.  
Undersökningsdeltagare var 100 psykologistuderande (M = 28.4 år; s 
= 7.3 år). Majoriteten av skalorna var starkt positivt korrelerade med 
varandra och uppvisade en tillfredställande reliabilitet. Resultatet av 
test-retest undersökningen visade att skalorna i Jag tycker jag är hade 
tillförlitlig reliabilitet gällande precision och stabilitet över tid (r = .81 
- .97). Utgående från resultatet konstaterades att Jag tycker jag är har 
hög konstrukt validitet och tillfredsställande reliabilitet. 
 
Nyckelord: Självkänsla, psykometri, validering, Jag tycker jag är. 

 
 

I n l e d n i n g 
 

Många forskare har valt självkänsla som sitt forskningsområde (t.ex. Cooley, 1922; 
Coopersmith, 1967; James, 1890; Johnson, 1997; Mead, 1934; Rosenberg, 1965). Att 
självkänsla är ett populärt forskningsområde kan vara en följd av, som Rosenberg 
(1965) skriver, att en av de mest intressanta och mest fascinerande fenomen i världen 
för människan är hon själv. Rosenberg ger exempel på detta genom att hänvisa till att 
han i sin egen forskning om självet, har funnit att människor i allmänhet är väldigt 
angelägna att tala om sig själva, vilket han vill förklara med att självet är ett ämne som 
berör alla och som många människor anser vara en mycket viktig del av deras person.  
 
Alla har någon gång, framför allt under uppväxttiden och säkert även senare i livet, 
reflekterat över sig själv, över vem man är och sitt eget värde som person. Hur det 
kommer sig att man känner, upplever och reagerar på företeelser och personer i sin 
omgivning på det sätt som man gör? Och framför allt hur uppfattas ens person av 
omgivningen? För många av oss är det tankar som ständigt cirkulerar i medvetandet och 
                                                 
∗ Ett stort tack till min fantastiska handledare docent Anna M. Dåderman för all hennes engagemang, stöd 
och uppmuntran. Det är mycket tack vare hennes vägledning, råd och kunskap som denna uppsats har 
tillkommit. Jag vill även tacka engelsklärare Inger Högberg för hjälpen med adaptationen (”back-
translation”) av Coopersmith Self-esteem Inventory. Slutligen vill jag rikta ett tack till alla de 
undersökningsdeltagare som deltagit i studien och på så vis gjort den möjlig att genomföra.  
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som vi funderar över. Förmågan att reflektera över sig själv är en förmåga som är unik 
för människan (James, 1890; Johnsson, 2003; Ouvinen-Birgerstam, 1984; Rosenberg, 
1965). Att reflektera över sig själv handlar om att på ett objektivt sätt försöka se sig 
själv från ett utifrånperspektiv, för att värdera och bedöma sin person och sitt agerande. 
Denna form av värderande ”själviakttagelse” brukar i vetenskapliga termer kallas för 
introspektion (Egidius, 2000). Utfallet av introspektionen påverkar hur en person 
kommer att värdera sig själv och sina handlingar, vilket på så sätt även får betydelse för 
personens självkänsla (Johnson, 2003). Introspektion är en kontinuerlig process som 
ständigt är pågående i vårt medvetande och utan att vi egentligen är medvetna om det 
värderar vi allting vi erfar, alla människor vi möter och alla handlingar vi utför. 
 
Studier har visat att interaktion och kommunikation med andra människor inverkar på 
hur människor värderar sig själva (Rosenberg, 1965). Omgivningens omdöme om oss 
tenderar att vara viktig när vi värderar oss själva och för en persons självkänsla. 
Omgivningens reaktioner i form av positiva och negativa responser på en persons 
agerande, t.ex. gillande/ogillande, närmande/avståndstagande eller 
uppmuntrande/avvisanden, leder till att personen socialiseras in i och anpassas till de 
rådande normerna och värderingarna i samhället. Samhällets normer och värderingar 
har betydelse för utvecklingen av en persons självkänsla på så sätt att normerna och 
värderingarna styr vad som värdesätts och har betydelse för människor som lever i ett 
samhälle (Berry, Poortinga, Segall, & Dasen, 2002).  
 
Teoretisk bakgrund 
 
Självkänsla är ett centralt område inom den forskning som rör den mänskliga 
personligheten och har varit fokus för flertalet studier under lång tid (Demo, 1985; 
Wylie, 1974), vilket gör det svårt, och näst intill omöjligt, att i denna uppsats försöka 
täcka in och redogöra för alla existerande teorier om ämnet. Därför kommer något 
försökt till en heltäckande redogörelse av ämnet inte att göras här, utan istället har valet 
gjorts att ge en redogörelse för de i det här sammanhanget mest relevanta teorierna och 
tankarna kring fenomenet självkänsla. De teorier som tas upp nedan är att betrakta som 
relevanta i sammanhanget då de ligger till grund för de mätinstrument 
(självskattningsformulär) som användes i föreliggande studie. 
 
Det förekommer variationer i litteraturen i hur självkänsla beskrivs med hänseende på 
forskare och teori. Forskning om självkänsla har sitt ursprung i ett flertal olika 
forskningstraditioner (t.ex. psykodynamisk-, humanistisk- och social psykologisk teori), 
vilket har fått till följd att det saknas en generell, gemensam teoretisk bas som beskriver 
självkänsla och som kan utgöra en grund då självkänsla studeras (Demo, 1985; Wylie, 
1974). Teorier om självkänsla kan allmänt delas in i två olika synsätt, grundat på det sätt 
som självkänsla anses uppnås. Utifrån det ena synsättet ses människan som en aktiv 
agent som förvärvar sin självkänsla genom kompetens och andras uppskattning (Cooley, 
1922; James, 1890; Johnson, 1997). I det andra synsättet ses människan som passiv 
mottagare av självkänslan (Coopersmith, 1967; Johnson, 1997; Mead, 1934; Rosenberg, 
1965), vilken ges till personen i form av andras ovillkorliga kärlek och accepterande. En 
del teorier kombinerar dock de båda synsätten, d.v.s. att självkänsla anses kunna uppnås 
både på ett aktivt och på ett passivt sätt (Cooley, 1922; Johnson, 1997).   
 



 3

Avsaknaden av en generell teoretisk bas har resulterat i att det inte finns någon allmänt 
erkänd teori eller definition av begreppet självkänsla, utan istället har de forskare som 
intresserat sig för ämnet självkänsla, formulerat egna definitioner av vad som menas 
med begreppet. Det som dock är gemensamt för flertalet definitioner och teorier om 
självkänsla är att teorierna behandlar en persons uppfattning om sig själv och personens 
eget omdöme om hur han/hon uppfattas av omvärlden. En gemensam aspekt i teorierna 
är även uppfattningen om att självkänslan växer fram och formas under den tidiga 
barndomen. Barndomen antas generellt utgöra ett viktigt skede för självkänslans 
utveckling (Klein, 1948; Rogers, 1951) och förhållandena i barnets primärfamilj 
tilldelas stor betydelse för den självkänsla som barnet kommer att grundlägga. 
 
Fyring (2001) har i sin studie av rättspsykiatriskt undersökta män visat på 
uppväxtvillkorens betydelse för den självkänsla som en person utvecklar. Resultatet av 
studien visar på att barn som växer upp under disharmoniska hemförhållanden, där det 
förekommer avvisanden, bestraffning och auktoritärt bemötande från vuxna, tenderar att 
utveckla en lägre självkänsla än barn som växer upp under harmoniska 
hemförhållanden. Den undersökta gruppen hade även lägre självkänsla jämfört med en 
kontrollgrupp av män från icke-klinisk population. Även Malgir (2002) har studerat 
samma grupp av rättspsykiatriskt undersökta män men har dock använt sig av en annan 
kontrollgrupp av socialt välanpassade män. Malgir studerade placeringen i 
syskonskarans effekt på självkänslan och fann att placering i syskonskara hade 
betydelse enbart för poängen i en delskala som speglar Färdigheter, talanger, begåvning. 
Malgir kom fram också att de rättpsykiatriskt undersökta männen i större utsträckning 
än kontrollgruppen kom från barnrika familjer (familjer bestående av fler än tre barn). I 
barnrika familjer har föräldrarna mindre tid att ägna åt varje enskilt barn, vilket ofta 
leder till att barn som kommer från barnrika familjer får mindre stöd och 
uppmärksamhet av föräldrarna. Enligt Zajoc, Markus och Markus (1979; i Malgir, 
2002) kan bristen på stöd och uppmärksamhet skapa mindre gynnsamma förhållande för 
barnets mentala, intellektuella utveckling. Stöd, kärlek och uppmuntran ifrån vuxna 
under barndomen är viktigt för barnets självbildsutveckling och barn som växer upp i 
splittrade familjer riskerar att inte få tillräckligt med stöd, kärlek och uppmärksamhet då 
föräldrarna har egna problem som tar upp deras tid. Kombinationen av att växa upp i en 
barnrik, splittrad familj kan således få konsekvenser för den självkänsla som barnet 
utvecklar.     
 
James (1890) anses vara en av de första forskare som intresserade sig för att studera 
fenomenet självkänsla. Han ansåg att självkänslan är aktiv och dynamisk till sin 
karaktär och kan därför variera till följd av om det vi erfar värderas som positivt eller 
negativt. En framgång kan således tillfälligt höja självkänslan medan en motgång kan 
sänka den. Han formulerade en ekvation för självkänsla på vilken han baserade sina 
resonemang. Ekvationen lyder: Självkänsla = Framgång/Anspråk. Självkänsla i James 
termer är en fråga om framgång respektive motgång, och hur viktiga dessa upplevs vara 
för en person. Det innebär att framgångar i livet tenderar att leda till en högre 
självkänsla medan motgångar tenderar att leda till motsatsen, d.v.s. en lägre självkänsla. 
Alla framgångar respektive misslyckanden har dock inte lika stor betydelse för en 
persons självkänsla. Vissa aspekter förefaller ha större betydelse än andra beroende på 
vad en person värderar och ser som viktigt. Självkänslan är således enligt James 
beroende av måttet av framgång delat på anspråksnivån, d.v.s. hur viktigt det upplevs att 
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nå framgång i ett visst avseende, vilket visualiseras med ekvationen. En upplevelse får 
därför inte samma konsekvenser rörande självkänslan för alla människor, eftersom 
människor varierar i vad de upplever som värdefullt och i vad de värdesätter i livet.  
 
Socialpsykologen Mead (1934) fokuserade i sina studier främst på självets uppbyggnad 
och dess olika delar. Han framhåller att självet och det mentala medvetandet konstrueras 
i en social process i interaktionen mellan människor i samhället. I den sociala processen 
bildas en psykisk struktur som innehåller den generaliserade andres attityder, 
erfarenheter och förväntningar. Med den generaliserade andre syftar Mead på hela 
samhällets attityder, erfarenheter och förväntningar som socialiseras in i personen och 
blir en del av personens identitet och självbild. I Meads teori ses en personen som en 
passiv mottagare av självkänslan, vilken skapas och byggs upp genom att en person 
reagerar på andras omdömen om och attityder till henne.  Ytterligare ett centralt begrepp 
i Meads teori är begreppet signifikanta andra som syftar på betydelsefulla personer i en 
persons omgivning. Reaktioner från signifikanta andra har stor betydelse för hur vi 
upplever och värderar oss själva. 
 
Cooley (1922) ser liksom Mead (1934) självet som en social skapelse och hävdade att vi 
har en tendens att alltid jämföra oss med personer i vår omgivning och att vi värderar 
oss själva i förhållande till omgivningen. Han talar om självkänsla i termer av 
självkänsla som förvärvas genom framgång och andras beröm av ens prestation. Som 
exempel nämner han en pojke som tar sig för att bygga en båt, vilket pojken lyckas 
mycket väl med. Med den nyvunna framgången växer pojkens intresse för båtbyggande 
och han känner sig stolt och tillfreds med sig själv. Pojken är angelägen om att visa för 
andra vad han har åstadkommit. Om hans prestation hyllas av andra kommer hans 
självkänsla att höjas, men om andra finner fel i hans prestation blir effekten istället att 
självkänslan sänks. Efter en tid återgår dock självkänslan till sitt ”normala” grundläge, 
för att senare höjas och sänkas vart efter pojken genomgår fler framgångar och 
misslyckanden. Cooley ansåg att självkänslan har en dynamisk funktion eftersom den 
tenderar att förändras beroende på kontext och omständigheter. Senare forskning har 
visat att människors självkänsla generellt sjönk då de upplevde frånvaro av kärlek och 
uppskattning från andra och ökade då deras prestationer var framgångsrika 
(Niemenmaa, 1987; i Johnsson, 1997), vilket kan ses som ett bekräftande av Cooleys 
teori. 
 
I sina studier om självkänsla och självbild utgick Rosenberg (1965) från att människor 
har attityder till objekt i världen och att självet utgör ett av dessa objekt. Rosenberg 
ansåg att de attityder som människor har till sig själva i grund och botten inte är 
annorlunda än de attityder som människor har till andra former av objekt. I försök att 
klassificera människors självbild använde sig Rosenberg av vetskapen om att de 
attityder som människor har till sig själv, har betydelse för hur de värderar och bedömer 
sig själva. Attityder antas bygga på ett antal universella dimensioner och skillnader i 
människors attityder antas komma av variationer inom respektive dimension. Det är 
dessa variationer som gör att attityder skiljer sig åt mellan olika människor. De 
attityddimensioner som Rosenberg har ställt upp och som varierar berör bland annat 
attitydens innehåll, riktning, intensitet, fasthet, stabilitet och klarhet samt även hur 
viktig och framträdande som attityden är. Rosenberg (1965) menade att:  
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“if we can learn what the individual sees when he looks at himself […] - if we 
can characterize the individual’s self-picture in terms of each of these 
dimensions, then we would have a good, if still incomplete, description of the 
structure of the self-image” (s. 7-8).  

 
Genom att söka kartlägga attityder utifrån ovan nämnda dimensioner ansåg Rosenberg 
(1965) att det var möjligt att uppnå en beskrivning av den struktur som en persons 
självbild bygger på och på så vis få en viss uppfattning om hur en person värderar själv 
och en persons självkänsla.  
 
Coopersmith (1967) såg på självkänsla som bestående av två olika beståndsdelar, där 
den ena delen innefattar en persons subjektiva upplevelse av sin självkänsla och den 
andra delen innefattar en persons externa beteendemönster som ett uttryck för personens 
självkänsla. Förutsättningar som, enligt Coopersmith, är gynnsamma för ett barns 
utveckling av en hälsosam hög självkänsla är föräldrarnas ovillkorliga kärlek och 
accepterande och att föräldrarna sätter upp tydliga och klara gränser och regler för 
barnet att följa. Viktigt är även att föräldrarna respekterar barnet och att föräldrarna 
själva lever upp till de normer och förväntningar som de har satt för barnets beteende. 
 
Forsman och Johnson (1996) tar fasta på de två sätten som en hög självkänsla kan 
uppnås (passivt resp. aktivt) och utgår från att självkänsla kan nås via en reaktiv väg och 
en aktiv väg. Forsman och Johnson har konstruerat två skalor för att studera de två 
sätten som självkänsla kan uppnås. Den självkänsla som uppnås via en reaktiv väg är en 
självkänsla som ges av andra i form av kärlek, social feedback och ett ovillkorligt 
accepterande av personen. Det är en självkänsla som grundläggs redan tidigt under 
barndom och som sedan förstärks under uppväxtens gång. Forsman och Johnson anser 
att självkänslan i det här avseendet utgör en grundläggande del av personligheten och 
har valt att kalla den för Bassjälvkänsla. Den teoretiska utgångspunkten för 
Bassjälvkänslan har sina rötter i psykodynamisk och humanistisk/existentiell tradition 
och utgår från objektrelationsteorins införlivande av goda och onda objekt i en person 
under barndomen. Utgående från Kernbergs (1975), Kleins (1948) och Kohuts (1971) 
psykodynamiska teorier menar Forsman och Johnson att vid ett framgångsrikt 
införlivande av objekt kommer det goda att dominera över det onda och resultatet blir 
då en hög självkänsla. 
 
Den självkänsla som aktivt förvärvas har sina rötter i socialpsykologiska teorier (Franks 
& Marolla, 1976; Gecas & Schwalbe, 1983; Harter, 1985; James, 1890) och empirisk 
forskningstradition (Johnson, 1997; Johnsson & Forsman, 1995). Självkänsla som 
förvärvas enligt en aktiv väg är en självkänsla som en person skapar själv i samspel med 
andra människor. Det är en självkänsla som baseras på en persons kompetens och 
prestationer (Forsman & Johnson, 1996). Den kompetens som avses i det här 
sammanhanget karaktäriseras av en inre strävan och andras beröm av personens 
handlingar. En person ses här som en aktiv agent som definierar sitt självvärde utifrån 
attribut som personen anser vara viktiga och därför eftersträvar, t.ex. fysiska 
egenskaper, materiell egendom, talanger och kompetens, relationer till familj och andra 
sociala relationer av varierande slag. De attribut som är viktiga för personen utgör en 
bedömningsgrund för hur personen värderar sig själv (James, 1890; Johnson, 2003). Om 
personen upplever sig ha dessa attribut blir utfallet av värderingen positiv och leder till 
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en ökad självkänsla, omvänt leder resultatet till en sänkt självkänsla. Den här typen av 
självkänsla uppnås i vuxen ålder och är därför inte speciellt framträdande under 
barndomen, då Bassjälvkänslan är mer dominerande. Forsman och Johnson kallar den 
här typen av självkänsla Förvärvad självkänsla. 
 
Syftet med den studie som Forsman och Johnson (1996) genomförde var att konstruera 
två nya skalor för att undersöka huruvida den självkänsla som grundläggs i barndomen 
(Bassjälvkänsla), till följd av andra människors ovillkorliga kärlek och accepterande, 
och den självkänsla som aktivt förvärvas genom egen kompetens och andras 
uppskattande (Förvärvad självkänsla), är två skiljda fenomen. I studien användes två 
oberoende sampel bestående av psykologistuderande. Det första samplet bestod av 153 
studenter (47 män och 106 kvinnor) och det andra samplet bestod av 82 studenter (20 
män och 62 kvinnor). Resultatet från det första samplet visade på att de två skalorna var 
okorrelerade (r = -.05) och resultatet från det andra samplet visade på att skalorna var 
negativt korrelerade (r = -.33, p < .001). Korrelationerna tyder på att skalorna verkar 
mäta två olika fenomen, d.v.s. två olika former av självkänsla. 
 
Självkänslans funktion  
 
Självkänslan har visat sig ha en stor betydelse när det gäller mänsklig kognition, 
känslor, motivation och beteende (Capbell & Lavallee, 1993). Vår självkänsla är i 
många situationer avgörande för hur vi attribuerar händelser, d.v.s. för hur vi väljer att 
tolka dem. I dagens samhälle är konkurrensen stor och prestationskraven är höga. Enligt 
Johnsson (2003) värderar vi oss efter yttre kriterier som fysiska egenskaper och social 
status. Fokuseringen på utseende och pengar är i dagens läge stor i det västerländska 
samhället. Vi jämför oss ständigt med andra för att få bekräftelse på att vi duger och vi 
mäter vårt eget värde i termer av prestationer och framgång.  
 
Självkänslan har också visat sig ha inverkan på en persons copingförmåga, d.v.s. hur en 
person hanterar stress och reagerar på yttre krav och påfrestningar (Lundin & Wollin, 
2002; Rector & Roger, 1996). Självkänsla kan fungera som skydd mot skadlig stress 
(Johnson, 2003; Mäkikangas, Kinnunen, & Feldt, 2004). Johnson (2003) menar att ”en 
hög självkänsla gör oss mer tillitsfulla och optimistiska” (s. 73), vilket har betydelse för 
hur vi bemöter stress och för de copingstrategier som vi väljer att använda. Vid en låg 
självkänsla saknas detta skydd och det som fysiologiskt händer i kroppen vid stress är 
att en anspänning bildas. Anspänningen aktiverar utsöndringen av skadliga 
stresshormoner, vilka har en negativ inverkan på kroppen (Johnson, 2003). Om 
anspänningen fortgår kontinuerligt under en tid orsakas en kollaps i någon del i av 
kroppen. Kollapsen kan visar sig genom t.ex. huvudvärk, muskelvärk eller magvärk och 
drabbar sedan den del av kroppen där personen genetiskt sätt har sin största svaghet. 
Studier har funnit att ett flertal vanliga sjukdomstillstånd som t.ex. depression, psykisk 
och fysisk utbrändhet/utmattning, hjärtkärlsjukdomar orsakas av inre spänningar och 
stress (Mäkikangas et al., 2004). De inre spänningarna och stressen har många gånger 
en psykologisk eller mental bakgrund och kan bero på en avsaknad av en grundläggande 
självkänsla (Johnsson, 1997). En person med en låg självkänsla som känner osäkerhet 
och ängslighet inför det mesta kan framkalla omständigheter som genererar en ständigt 
pågående inre spänningar som sliter på kroppens organ. 
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Duktighetskravet är ett problem i dagens samhälle som antas ligga bakom många 
sjukdomstillstånd (Johnson, 2003). Behovet av att i alla lägen framstå som duktig 
skapar stress då tiden inte räcker till för att både hinna med ett heltidsjobb, hemmet, 
familjen och allt det som ska göras på fritiden. Bristen på tid leder lätt till känslor av 
otillräcklighet, då en person inte klarar av att leva upp till sina egna inre krav och 
omgivningen yttre krav. Förmågan att inte kunna säga nej och inte kunna värja sig mot 
alla krav som ställs, tillsammans med en låg självkänsla kan så småningom resultera i 
utmattningstillstånd och/eller depression. Enligt Johnson leder en låg självkänsla till en 
ökad sårbarhet för att drabbas av utmattningstillstånd. Det finns dock flera orsaker till 
psykisk ohälsa än en låg självkänsla och som kan ligga bakom att en person drabbas av 
utmattningstillstånd. Utmattningstillstånd kan bero på individrelaterade orsaker likväl 
som arbetsrelaterade orsaker (Glise & Björkman, 2004; Levi, 2004).  
 
Förutom att självkänslan har betydelse för vår hälsa spelar den även en stor roll i olika 
sociala sammanhang och i relationer till andra människor (Johnson, 2003). En person 
med en hög självkänsla är positivt inställd till sig själv och känner engagemang glädje 
och optimism i sina åtaganden och i sina relationer till andra människor. En hög 
självkänsla kan leda till känslor av inre välbefinnande och trygghet, medan en låg 
självkänsla kan leda till motsatsen, en inre oro och nervositet.  
 
Personer som saknar en grundläggande självkänsla kan i vissa fall uppvisa en illusoriskt 
(falsk) hög självkänsla som ger sken av att vara en genuint (sann) hög självkänsla. En 
illusoriskt hög självkänsla har funktionen av en försvarsmekanism, som skyddar 
personer med låg självkänsla från konfrontation med en inre känsla av otillräcklighet. 
Dessa personer är egentligen osäkra och tvivlar på sitt eget värde trots att de framstår ha 
en hög självkänsla (Johnson, 2003). Studier har visat på att personer med här typen av 
självkänsla kan i pressade situationer uppvisa försvarsattityder i form av aggressivt och 
fientligt beteende, vilket t.ex. kan yttra sig genom mobbing eller våldshandlingar 
(Baumeister, Boden & Smart, 1996; Johnson, 2003; Salmivalli, 2001). Sambandet 
mellan aggressivitet och självkänsla är dock oklart. Salmivalli (2001) har i en 
litteraturöversikt sammanställt forskning om självkänsla och aggressivt beteende. Enligt 
Salmivalli har empirisk forskning inte kunnat visa på ett signifikant samband mellan 
självkänsla och aggressivt beteende. Att ett samband inte har kunnat fastställas 
förmodas enligt Salmivalli bero på brister behäftade med den mätmetod 
(självrapportsmetoder) som används för att studera självkänsla, vilka t.ex. beror på 
känsligheten för socialt önskvärda responser, användandet av olika former av 
responsstilar och förekomsten av psykologiska försvarsattityder. Enligt Baumeister, 
Tice och Hutton (1989) tenderar traditionella självskattningsskalor att mäta hur en 
person vill presentera sig själv för andra, snarare än hur en persons verkligen upplever 
sig själv. Demo (1985) har påpekat vikten av att flera olika typer av mätinstrument 
används vid undersökning av självkänsla för att en riktigare bedömning av en persons 
självkänsla skall kunna göras. Dock har studier genomförda bland rättspsykiatriskt 
undersökta män, av vilka majoriteten var tilltalade för våldsbrott, visat att dessa män har 
lägre självkänsla jämfört med män från icke-kliniska sampel (Fyring, 2001; Malgir, 
2002). En studie genomförd av Israelsson (2004) bland häktade män från 
Österåkersanstalten visade på att de häktade, av vilka majoriteten var tilltalade för olika 
våldsbrott, hade en lägre självkänsla jämfört med normvärden. 
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Definitionsproblematik – viktigt att skilja mellan olika begrepp och definitioner i 
vetenskapliga sammanhang  
 
I litteraturen förekommer ett flertal begrepp som anses vara synonyma med begreppet 
självkänsla, t.ex. självbild, självuppfattning, självförtroende, självsäkerhet och 
självvärdering (Johnson, 2003; Ouvinen-Birgerstam, 1984). I många fall är även 
begreppet självkänsla mångtydigt och definitionerna tenderar att variera (Johnson, 
1997). För att inte förvirring skall uppstå, kan det därför vara på sin plats med ett 
förtydligande av vad som menas med de olika självbegreppen. Därefter ges exempel på 
hur självkänsla har definierats av olika forskare och teoretiker. 
 
Johnson (2003) gör i sin populärvetenskapliga bok Självkänsla och anpassning en tydlig 
distinktion mellan vad som menas med de olika självbegreppen i vetenskapliga 
sammanhang. De teorier som tas upp är baserade på tidigare forskning om självkänsla 
genomförd av Forsman och Johnson (1996), Johnson (1997, 1998), Johnson och 
Forsman (1995) samt Johnson, Paananen, Rahinantti och Hannonen (1997). I boken 
beskrivs självbilden (”self-concept”) som skapad tidigt i barndomen och att självbilden 
sedan under uppväxtens gång byggts upp mer och mer i samband med att personen 
utvecklas och blir mer erfaren. I takt med att personen blir äldre blir också självbilden 
tydligare och mer nyanserad. Johnson ser på självbilden som kunskapsaspekten av 
självet och som bestående av all faktamässig information rörande självet, t.ex. kön, 
ålder, ursprung, talanger, egenskaper, intressen, sysselsättning etc. En person kan ha en 
positiv eller negativ uppfattning om sin självbild, men det är dock inte möjligt att tala 
om självbild i termer av hög eller låg. Begreppet självuppfattning (”self-perception”) 
kan sägas vara en variation av begreppet självbild, men är ett vidare begrepp som även 
innehåller värderingsaspekter av självet (Johnson, 2003).  
 
Begreppet självförtroende (”self-confidence”) relaterar till den grad som en person 
känner trygghet och tilltro till sin egen kompetens att hantera olika typer av situationer. 
En person kan exempelvis ha ett gott självförtroende när det gäller matlagning men inte 
när det gäller att klara uppkörningen för körkortet (Johnson, 2003). Självförtroendet 
påverkas av sådant som framgångar och motgångar i vardagslivet, vilka kan dra upp 
eller ner självförtroendet för stunden. 
 
Begreppet självsäkerhet (”self-assurance”) speglar en attityd med vilken en person 
agerar i sociala sammanhang (Johnson, 2003). En person som i sociala sammanhang 
uppträder med självsäkerhet framstår ofta vara en person med en hög självkänsla. Ett 
självsäkert agerande behöver dock inte alltid spegla en hög självkänsla. I vissa fall 
tenderar personer att agerar på ett självsäkert sätt för att dölja sin osäkerhet. Ett 
självsäkert agerande behöver således inte spegla hur personen verkligen känner 
inombords.  
 
Självkänsla har definierats på varierande sätt och definitionerna har grundats utifrån 
olika teoretiska utgångspunkter. För att här ge exempel på hur självkänsla har 
definierats kommer olika, i det här sammanhanget relevanta, definitioner av begreppet 
att lyftas fram. Självkänsla har enligt Johnson (1997) definieras som: “the degree of 
worth, value, respect and love that the individual may hold for himself as a human being 
in the world” (s. 8). Självkänsla enligt den här definitionen står med andra ord för den 
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känslomässiga relation som vi har till oss själva, d.v.s. hur vi uppfattar vår självbild och 
till vilken grad som vi accepterar och respekterar oss själva som personer. Enligt 
Johnson är det viktigt att förstå att självkänsla inte bara är något vi har utan även något 
som vi hela tiden strävar efter att uppnå. En självkänsla kan vara hög eller låg i olika 
grader och är att betraktas som en fundamental aspekt av en persons identitet.  
 
Rosenberg (1965) studerade ungdomars självkänsla. Samplet som användes i studien 
baserades på 5024 ”high school” studenter från tio slumpmässigt valda skolor i New 
York. Studiens huvudsyfte var att studera hur olika sociala erfarenheter, som kommer 
av medlemskap i grupper, vilka karaktäriseras av olika värderingar, perspektiv och 
existentiella förutsättningar, har betydelse för en personers självkänsla. Resultatet av 
studien visar på att sociala erfarenheter, vilka härrör från medlemskap i en specifik 
grupp har betydelse för om gruppens medlemmar tenderar att utveckla en hög eller låg 
självkänsla. Rosenbergs (1965) definierar självkänsla som en positiv eller negativ attityd 
till ett specifikt objekt, i det här fallet självet.  
 
Enligt Rosenbergs definition karaktäriseras en person med hög självkänsla av att 
personen har en positiv attityd till sig själv. En person med hög självkänsla respekterar 
sig själv och är medveten om sitt eget värde, vilket för den sakens skull inte behöver 
innebära att personen betraktar sig själv som överlägsen eller bättre än andra. Det 
innebär snarare att personen känner till sina begränsningar och strävar efter att utveckla 
en större kompetens på områdens som personen inte upplever sig behärska till fullo. I 
motsats till en person med hög självkänsla karaktäriseras en person med låg självkänsla 
av brist på självrespekt och av osäkerhet gällande sitt eget värde. En person som har en 
låg självkänsla känner sig missnöjd med sig själv och upplever känslor av självförakt 
(Rosenberg, 1965).  
 
Coopersmith (1967) har med erfarenhet av sina studier om självkänsla definierat 
begreppet självkänsla enligt följande: ”a persons judgment of worthiness that is 
expressed in the attitudes the individual holds towards himself” (s. 5). De attityder som 
Coopersmith syftar på rör en persons upplevelse av sig själv som kompetent, 
betydelsefull, framgångsrik och värdefull. Definitionen avser en relativt bestående 
generell självkänsla och ses som en sorts övergripande värdering av en persons 
sammanlagda förmågor gällande olika områden. Coopersmith har i sin studie av 
självkänsla valt att fokusera på vissa specifika områden, vilka antas ha betydelse för 
självkänslan som t.ex. skola, hem, familj, relationer, och mer generella attityder till 
självet. 
 
Ouvinen-Birgerstam (1984, 1985, 1999) definierar självkänsla på ett liknande sätt. Hon 
beskriver självkänsla i termer av självvärdering och menar att karaktäristiskt för sunda 
eller friska personer vid god psykisk hälsa är att personerna värdera sig själva positivt, 
d.v.s. har positiva attityder gentemot den egna personen och även gentemot andra. I 
motsats karaktäriseras personer med psykisk ohälsa av en negativ självvärdering och av 
orealistiskt höga självideal, vilka gör att de har svårigheter att känna sig tillfreds med 
sig själv. Personer som värderar sig själva negativt tenderar dessutom att vara mer 
socialt avståndstagande, ha lättare för att känna sig hotade av andra och att allmänt vara 
mer passiva. Enligt Ouvinen-Birgerstam (1984) är personer som har en positiv 
självvärdering också personer som har en hög självkänsla.  
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Att mäta självkänsla – tillvägagångssätt och problem 
 
Att studera självkänsla medför en del svårigheter angående hur man ska gå tillväga för 
att tillförlitligt mäta fenomenet. Personlighetsegenskaper som självkänsla är en del av en 
persons mentala inre och kan därför inte mätas med traditionella mätmetoder som t.ex. 
våg eller måttband, vilka annars används vid mätning av fysiska egenskaper 
(Magnusson, 1961). Då det gäller icke-fysiska egenskaper hänvisas man till att studera 
en persons yttre, observerbara beteende för att utifrån det försöka dra slutsatser om en 
persons mentala inre. Tyvärr finns det ingen mätmetod som kan ge en fulltständig och 
tillförlitlig bild av en persons självkänsla, utan det närmaste man kommer är att man kan 
göra en uppskattning av den. Ett flertal problem är sammankopplade med mätning av 
självkänsla (Wylie, 1974). Det främsta problemet bottnar i avsaknaden av en generell 
och gemensam teoretisk grund som talar om vad som konstituerar begreppet självkänsla 
samt att det många gånger saknas en klar empirisk referens att utgå från för att studera 
begreppet (Coopersmith, 1967; Demo, 1985; Johnsson, 1997; Wylie, 1974) Enligt 
Demo är konsensusen mellan olika definitioner av begreppet självkänsla i tidigare 
studier liten och operationaliseringen av variabler har varit både slumpmässigt och 
ofullständigt.  
 
Forskningsmetoder har i stor utsträckning då det gäller studier av självkänsla och även 
gällande självbegreppet som helhet varit inadekvata på ett eller annat sätt beträffande 
flera viktiga aspekter, menar Wylie (1974). Wylie listar i sin metodologiska översikt 
olika brister som förekommer gällande de forskningsmetoder som används för att 
undersöka självkänsla. En brist som bland annat förekommer är att metoden ofta är vagt 
beskriven, vilket utgör ett hinder för tolkning och analys samt även omöjliggör 
replikering av studien. Vidare menar Wylie att konstrukt validiteten 
(begreppsvaliditeten) inte har undersökts i tillräcklig grad och ibland har den inte 
undersökts alls, att det förekommer begreppskontamination mellan oberoende variabler 
och beroende variabler samt att det finns tendenser till att överdriva generaliseringen 
gällande de slutsatser som dras utifrån erhållna resultat. Därtill förekommer användande 
av inadekvata kontrollgrupper, vilka inte skiljer sig i tillräcklig grad från den grupp som 
undersöks, enligt Wylie. Ytterligare brister som Wylie tar upp och som kan vara 
relevanta för föreliggande studie är att demografiska variabler kan ha en okänd relevans 
för psykologiska variabler (här: självkänsla) som studeras och kan ha betydelse för de 
slutsatser som dras utifrån det erhållna resultatet. Föreliggande studie grundar sig på 
psykologistudenter, vilket kan ha relevans för eventuella slutsatser. Det är heller inte 
ovanligt att studier enbart genomförs en enstaka gång utan att replikeras, enligt Wylie. 
  
Därtill använder sig få forskare i sina studier som avser att mäta självkänsla av mer än 
ett mätinstrument (Demo, 1985). En metodologisk översikt av studier om självbegreppet 
genomförd av Wells och Marwell (1976; i Demo, 1985) har visat på att alla 
mätinstrument uppvisar olika former av bias, vilket utgör ett problem gällande de 
studier som enbart förlitar sig på ett enstaka mätinstrument. Detta tenderar att resultera i 
inadekvata mätresultat. Demo poängterar därför att det är relevant att inkludera flera 
mätinstrument och metoder vid studier av självkänsla. I föreliggande studie används 
flera mätinstrument för att studera självkänsla, dock bygger mätinstrumenten på samma 
typ av metod (självrapport). I det här sammanhanget är det inte relevant att inkludera 
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andra typer av metoder för att undersöka självkänsla eftersom avsikten med studien är 
just att studera själva mätinstrumenten, d.v.s. att undersöka konstrukt validiteten hos en 
modifierad version av självskattningsformuläret Jag tycker jag är. 
 
Självkänsla kan mätas med ett flertal metoder och olika typer av mätinstrument. Den 
vanligaste förekommande metoden för att mäta självkänsla är självrapporter i form av 
självskattningsformulär (Cohen & Swerdlik, 2002; Demo, 1985; Nunnally, 1967; Rust 
& Golombok, 1999; Wylie, 1965). I Nunnally (1965) beskrivs självskattningsformulär 
som en skala bestående av ett antal item (påståenden). Genom att besvara itemen ger 
respondenten en beskrivning av sina personliga egenskaper och känslor. Syftet med 
självskattningsformuläret är att respondenten skall ta ställning till och uppskatta hur väl 
påståendena stämmer med hur han eller hon upplever sig själv. Svarsalternativen kan 
antingen bestå av dikotoma svar enligt typen ja/nej och sant/falskt, men vanligast i 
sammanhang då självkänsla mäts är att svarsalternativen graderas från stämmer helt till 
stämmer inte alls, med fyra eller fem skalgraderingar. Varje svar ger en viss poäng och 
den enskilda poängen från varje påstående summeras sedan till en totalsumma. 
Självskattningsformulär är snabba och lätta att administrera och kan utan problem 
genomföras i gruppsammanhang, vilket är den största fördelen med metoden. 
Ytterligare fördelar med metoden är att poängsättningen är objektiv och att svaren är 
direkt givna av respondenten (Rust & Golobok, 1999). Nackdelen är dock att 
respondenter inte alltid har god självinsikt eller kanske försöker presentera sig på ett 
mer socialt önskvärt än vad som stämmer med verkligheten. Därtill är det svårt att veta 
hur noggrant respondenten har besvarat formuläret, om respondenten medvetet eller 
omedvetet använt någon speciell responsstil eller om svaren har givits på ett oengagerat 
sätt. I fokus för den här studien ligger en något modifierad version (d.v.s. en version 
anpassad för vuxna) av självskattningsformuläret Jag tycker jag är, vilket tidigare har 
används i ett flertal andra studier för att studera självkänsla. I Tabell 1 presenteras en 
sammanställning av de studier som har använt sig av den modifierade versionen av Jag 
tycker jag är. Förutom självskattningsformulär förekommer även andra former av 
självrapportsmetoder som t.ex. adjektivlistor och personliga intervjuer (Demo, 1985). 
Andra metoder som användas för att mäta självkänsla är ”andras skattningar” och s.k. 
projektiva test (Demo, 1985; Hayes, 2000; Nunally, 1967; Rust & Golobok, 1999).  
 
Demo (1985) har i sin studie av åtta instrument som mäter självkänsla ställt upp tre 
antaganden som självrapportsmetoden grundar sig på. Det första antagandet består i att 
respondenterna i en mätsituation kan göra en korrekt uppskattning av och rapportera om 
sina känslor inför sig själv. Det ställer krav på att respondenterna har självinsikt och har 
en god uppfattning om sig själva. Det andra antagandet bygger på att respondenterna 
kan och ärligt vill uppge hur de känner. Det tredje antagandet utgår från att 
respondenterna fäster lika stor vikt vid varje item (påstående) i skalan och att dessa item 
dessutom har betydelse vid respondenternas värdering av sig själva. För mätmetoder 
som bygger på självrapporter av olika slag består ett problem i att metoden utgår från 
antagandet att personer ärligt kan och vill rapportera om sina känslor och upplevelser. 
Ett antagande som enligt Demo är ohållbart, eftersom det inte går att förutsätta att en 
person alltid kommer att svara ärligt. Det kan hända att respondenten av någon okänd 
anledning, har för avsikt att försöka vilseleda försöksledaren och därför inte svarar 
ärligt.  



 

Tabell 1. Studier som använt den modifierade versionen av Jag tycker jag är för att undersöka självkänsla.  
 

 

 
Studie 

 

 
Syfte med fokus på självkänsla och grupp 

 
Resultat och slutsatser 

 
 
Fyring 
(2001) 

 
Syftet var att studera självkänsla och uppväxtfaktorernas inverkan på 
självkänslan hos en grupp rättspsykiatriskt undersökt män (N = 50, M = 27.5 år, 
s = 5.8 år) jämfört med en kontrollgrupp socialt välanpassade män (N = 50, M = 
28.0 år, s = 4.3 år). I studien undersöktes den rättspsykiatriska gruppens 
uppväxtförhållanden. Uppgifter om hemförhållande beskrevs enligt fyra 
variabler: uppväxt i en fullständig/splittrad familj; uppväxtförhållandena 
(harmoniska/disharmoniska); antal syskon samt placering i syskonskaran. 
 

 
Resultatet indikerar att den rättspsykiatriskt undersökta gruppen hade 
lägre självkänsla än kontrollgruppen. Resultatet visar på att de 
rättspsykiatriskt undersökta i större utsträckning än kontrollgruppen 
kom från familjer med fem eller fler barn, och en jämförelse mellan 
självkänsla och syskonplacering visade att den förstfödda hade en 
högre självkänsla än senarefödda syskon gällande delskalan 
Färdigheter, talanger, begåvning. Ingen skillnad i självkänsla mellan 
grupperna gällande om uppväxten varit i en splittrad eller fullständig 
familj, däremot fanns en skillnad i självkänsla mellan grupperna 
gällande om uppväxten varit harmonisk eller disharmonisk. Männen 
som vuxit upp under disharmoniska hemförhållanden hade en 
signifikant lägre självkänsla än de som vuxit upp under harmoniska 
hemförhållanden. 
  

Israelsson 
(2004) 

Syftet var att studera självkänsla hos en grupp häktade män (N = 39, M = 36.2 
år, s = 9.2 år) från Österåkersanstalten jämfört med normvärden, och att 
undersöka om det finns ett samband mellan tidiga samhällsåtgärder och 
brottslighet senare i livet. Därtill var syftet också att undersöka om det förelåg 
någon skillnad i självkänsla mellan de häktade som erfarit någon samhällsåtgärd 
och de häktade som inte erfarit någon samhällsåtgärd.   

Resultatet visar på att den undersökta gruppen häktade män hade en 
lägre självkänsla jämfört med normvärden, gällande totala skalan i 
Jag tycker jag är. I delskalorna Fysisk egenskaper och Färdigheter, 
talanger, begåvning fanns det ingen skillnad mellan de häktades 
självkänsla och normvärden, däremot uppvisade de häktade en lägre 
självkänsla jämför med normvärden på de övriga delskalorna. 
Resultatet visar inte någon skillnad i självkänsla mellan de som erfarit 
någon samhällsåtgärd och de häktade som inte gjort det.  
 

Jensen, 
Lindgren, & 
Levander 
(2000) 
 

Syftet var att undersöka avvikelser rörande neurologiska- och 
personlighetsfaktorer, samt självkänsla bland arbetslösa personer med eller utan 
dyslexi respektive ADHD. Studien baserades på 169 arbetslösa (60% män, M = 
45.6 år, s = 9.4 år) med svenska som modersmål. Gruppen bestod av 81 
dyslektiker och 89 icke-dyslektiker.  
 

Resultatet visar på att ADHD har nära koppling med avvikelser i 
personlighet. De arbetslösa med ADHD har låg socialisation, känsla 
av samhörighet och självkänsla.  
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Tabell 1. forts. Studier som använt den modifierade versionen av Jag tycker jag är för att undersöka självkänsla. 
 

 
Studie 

 

 
Syfte med fokus på självkänsla och grupp 

 
Resultat och slutsatser 

 
 

Jensen, 
Lingren, 
Lögdberg, & 
Levander 
(2000) 

 

Syftet var att undersökta arbetslösa dyslektikers känslor av samhörighet 
och oro. Undersökningsdeltagare var 60 arbetslösa dyslektiker (M = 38,3 
år, s = 10.8 år) och 65 arbetslösa icke-dyslektiker från Stockholm (M = 
44.7 år, s = 9.2 år).  
 

 

Resultatet visar på att arbetslösa dyslektiker hade en lägre självkänsla och 
en lägre känsla av samhörighet jämfört med icke-dyslektiker. Studien visar 
även på att det finns ett negativt samband mellan känsla av samhörighet 
och oroskänslor, vilket tyder på att oron avtar då känslan av samhörighet 
ökar.   
 

Malgir (2002) Syftet var att undersöka huruvida syskonplaceringen har betydelse för 
självkänsla hos samma grupp rättspsykiatriskt undersökta män (N = 50, 
M = 27.5 år, s = 5.8 år) som studerades av Fyring (2001) i jämförelse 
med en ny kontrollgrupp bestående av socialt välanpassade män (N = 50, 
M = 25.7 år, s = 6.2 år). 

Studien ger visst stöd åt hypotesen om att syskonplaceringen har betydelse 
för självkänslan. Resultatet för delskalan ”Färdigheter, talanger, 
begåvning” visar på en skillnad mellan de förstfödda och de senare födda 
gällande självkänslan, oavsett grupp. Resultatet visar även på att de 
rättspsykiatriskt undersökta männen hade en lägre självkänsla i jämförelse 
med kontrollgruppen gällande samtliga skalor. 
 

Malgir (2004) Syftet med studien var att relatera personlighetsdrag enligt Karolinska 
Scales of Personality (KSP) till självkänsla hos rättspsykiatriskt 
undersökta män samt en kontrollgrupp av män ur en icke-klinisk 
population (delvis överlappning av samplen från Malgir, 2002), för att 
undersöka om det förelåg något samband mellan personlighetsdragen 
enligt KSP och självkänsla. I studien ingick 60 rättspsykiatriskt 
undersökta män (M = 27.5 år, s = 5.8 år) och en kontrollgrupp bestående 
av 55 män (M = 25.8 år, s = 6.3 år). 
 

Resultatet visar på att det fanns ett positiv signifikant samband mellan 
självkänsla och socialisation. Detta indikerar att ju mer socialiserade en 
person är desto högre är personens självkänsla. Resultatet visar även på att 
grupptillhörighet hade en negativ effekt på undersökningsdeltagarnas 
självkänsla, vilket innebar att tillhörighet till den rättspsykiatriskt 
undersökta gruppen predicerade lägre självkänsla jämfört med 
kontrollgruppen.  

Nilvang (2004) Syftet var att undersöka unga kvinnor (N = 15, M = 18.7 år, s = 3.6 år) 
med uttalade läs- och skrivfärdigheter för att utreda förekomsten av 
dyslexi hos dem samt att studera om det finns ett samband mellan dyslexi 
och självkänsla. 
 

Resultatet visar på att dyslektikerna i undersökningen (n = 12) hade en 
signifikant lägre självkänsla jämfört med normativ grupp gällande samtliga 
skalor med undantag för delskalan Relationer till andra.  
 

Zetterman 
(2004) 
 

Studiens syfte var att undersöka förekomsten av ADHD och att studera 
eventuellt samband mellan ADHD och självkänsla hos en grupp 
gymnasieelever (N = 71, M = 17.8 år, s = 0.96 år). Gruppen bestod av 54 
pojkar och 17 flickor. Majoriteten (n = 54) uppgav att de hade annat 
hemspråk än svenska. 

Resultatet visar på ett negativt signifikant samband mellan ADHD och 
självkänsla. De gymnasieelever som uppfyllde DSM-IV kriterierna för 
ADHD hade en signifikant lägre självkänsla än de övriga gymnasieeleverna 
gällande samtliga skalor med undantag för delskalan Fysiska egenskaper.  
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Det kan också vara så att respondenten av olika skäl vill framställa sig själv på ett 
fördelaktigt sätt och därför ger svar som anses vara socialt önskvärda. Det kan vara ett 
sätt att försvara sig mot att brister hos ens egen person blottas, som t.ex. en låg 
självkänsla (Wylie, 1974). Det behöver dock inte vara så att respondenten medvetet har 
för avsikt att modifiera sina svar eller att ge vilseledande svar. Respondenten svarar 
kanske enligt sin egen uppfattning på ett ärligt sätt men presenterar ändå en socialt 
önskvärd bild av sig själv. Resultat från självrapporter kan influeras av responsbias av 
olika slag, vilket kan få konsekvenser för metodens konstrukt validitet (Wylie, 1974). 
 
Det har ifrågasatts huruvida traditionella självskattningsskalor som skapats för att mäta 
självkänsla verkligen mäter begreppet självkänsla. Salmivalli (2001) påpekar att 
självskattningsskalorna snarare än att mäta självkänsla verkar mäta hur en person vill 
presentera sig och framställa själv inför andra. Självskattningsformulär är känsliga för 
responsbias som har att göra med att personer anpassar sina svar efter vad de upplever 
som mest korrekt att svara eller efter hur de tror att forskaren vill att de ska svara. 
Responsstil refererar till tendensen att besvara item enligt ett visst mönster oavsett 
innehållet i itemet (Cohen & Swerdlik, 2002). Det förekommer olika former av 
responsstilar. Vissa personer har exempelvis en större benägenhet att svara jakande än 
nekande på dikotoma item. Denna form av responsstil utmärks av samtycke 
(acquiescent). En annan form av responsstil består i försök att manipulera andras intryck 
av ens person för att få sig själv att framstå på ett fördelaktigare sätt. Självrapports 
metoder och mätinstrument där hänsyn tagits till aspekter som rör problemen med 
responsbias kan tillhandahålla värdefull information (Hayes, 2000; Cohen & Swerdlik, 
2002). Ett sätt att försöka kontrollera för responsbias och responsstilar är att använda 
s.k. lögnskalor (Hayes, 2000). Lögnskalor är skalor kan användas för att undersöka hur 
ärligt respondenten svarar och hur konsistent denne svarar (Hayes, 2000; Cohen & 
Swerdlik, 2002) och utgörs av ett antal item designade för att visa om någon försöker ge 
sken av att vara ”bättre” än vad de verkligen är och är fördelade över hela 
självskattningsformuläret. Lögnskalor kan således användas i valideringssyfte, för att 
studera hur ärligt respondenterna har besvarat formuläret. Av de självskattningsformulär 
som ingår i föreliggande studie är det endast i ett självskattningsformulär, nämligen 
Coopersmith’s Self-esteem Inventory (Coopersmith, 1967), som en lögnskala ingår.  
 
Validering och konstruktion av mätinstrument 
 
Validering av ett mätinstrument är en process av att samla och utvärdera bevis gällande 
mätinstrumentets validitet (Cohen & Swerdlik, 2002). Empirisk prövning av ett 
mätinstruments tillförlitlighet är ur validitetssynpunkt är ett krav och varje metods 
tillförlitlighet måste prövas i de olika sammanhang där metoden skall användas. Enligt 
Magnusson (1961) får ”användningen av ett psykologiskt instrument inte grundas på en 
subjektivt upplevd säkerhet vid användning i praktiska situationer” (s. 129) och en 
”testskapare” bör framförallt vid skapandet av ett nytt mätinstrument sträva efter en hög 
validitet. Syftet med ett mätinstrument och dess validitet är nära sammankopplade, 
d.v.s. ett mätinstrument har inte en viss validitet för alla syften och sammanhang utan 
dess validitet varierar beroende på vilket syftet är. Viktigt att ta hänsyn till vid en 
valideringsprocedur är för vem och för vad mätinstrumentet skall valideras, enligt 
Magnusson. Det förekommer flera olika former av validitet, t.ex. prediktiv validitet, 
samtidig validitet, diskriminerande validitet, innehållsvaliditet och konstrukt validitet 
(begreppsvaliditet). För mätinstrument avsedda att mäta personlighetsdrag, som t.ex. de 
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självskattningsformulär, vilka används för att studera självkänsla i föreliggande studie, 
är i synnerlighet validitetsformen konstrukt validitet av betydelse (Rust & Golombok, 
2000). Denna form av validitet är nödvändig då det begrepp man avser att mäta inte är 
direkt observerbart, vilket är fallet med en persons kognition och attityder (Magnusson, 
1961; Rust & Golombok, 2000; Wylie, 1974). Konstrukt validiteten berör frågan 
huruvida ett mätinstrument verkligen representerar det teoretiska begrepp, den latenta 
variabel, som det har skapats för att mäta. Huvudansvaret för valideringen av ett 
nykonstruerat test vilar på ”testskaparen”, men i vissa fall kan det även vara relevant av 
olika skäl för forskaren att själv genomföra en validering av ett redan befintligt 
mätinstrument trots att testskaparen tidigare har gjort validitetsberäkningar (Cohen & 
Swerdlik, 2002). Exempelvis kan det vara relevant att genomföra en validering då 
mätinstrumentet är tänkt att användas för ett nytt syfte eller i ett annat sammanhang. Det 
kan även vara relevant att genomföra en validering då, vilket är fallet i föreliggande 
studie, ett redan befintligt och väl använt mätinstrument har modifierats för att anpassas 
till en annan population (här: vuxna personer), d.v.s. till en population för vilken 
mätinstrumentet inte tidigare har prövats och validerats. En metod som vanligen 
används i valideringssyfte för att utvärdera ett test är faktoranalys. Ett sätt att validera 
ett test är också att jämföra resultatet från mätinstrumentet med resultatet från andra 
redan väletablerade mätinstrument som mäter samma begrepp (Hayes, 2000). 
  
Enligt Magnusson (1961) finns det i princip två sätt att konstruera ett test 
(självskattningsformulär) som är avsett för ett bestämt syfte och där kriteriet är 
heterogent, som exempelvis självkänsla. Självkänsla är ett heterogent kriterium på så 
sätt att begreppet består av ett flertal olika dimensioner eller aspekter. Valet av metod 
har, som påpekades ovan, att göra med i vilket sammanhang och för vilket syfte som 
mätinstrumentet är tänkt att användas. Vid konstruerandet av det 
självskattningsformulär som är i fokus för föreliggande studie, Jag tycker jag är 
(Ouvinen-Birgerstam, 1985, 1999), användes den ena av dessa två metoder. Den metod 
som användes består i att det totala antalet item fördelades på ett antal deltest eller 
delskalor, som tillsammans utgör ett s.k. testbatteri. I det här sammanhanget utgörs 
testbatteriet av totalskalan. Reliabilitetskoefficienten Cronbachs alfa används för att 
bedöma den interna konsistensen hos en skala eller ett test (Cohen & Swerdlik, 2002). 
Enligt (Nunnally, 1967) bör Cronbachs alfa vara minst .70 för att reliabiliteten skall 
betraktas som god. Varje enskild delskala skall vara homogen och konstruerad för att 
mäta en av de faktorer som ingår i det heterogena kriteriet. Vid valet av item till 
delskalorna bör man sträva dels efter att uppnå så höga korrelationer som möjligt mellan 
item (inter-item korrelationer) i varje delskala och dels efter så låga korrelationer mellan 
de olika delskalorna som möjligt (Magnusson, 1961). Medelvärdet av inter-item 
korrelationerna (Miic) är användbart för att bedöma homogeniteten hos en skala. Om en 
skala är homogen innebär det att den mäter en och samma faktor, vilket underlättar 
tolkningen av skalan. Medelvärdet av inter-item-korrelationerna bör inte vara lägre än 
.20 för att reliabiliteten skall ses som god (Briggs & Cheek, 1986). Anledningen till 
detta är att man vill säkerställa att delskalorna enbart mäter en faktor (psykologiskt 
begrepp) vardera och att varje delskala mäter något annat än de övriga delskalorna, så 
att det övergripande kriteriet fångas i så stor utsträckning som möjligt. 
Testkonstruktioner enligt den här metoden ger en totalpoäng för hela testbatteriet 
(totalskalan) och en poäng för varje delskala som ingår i testbatteriet, vilket underlättar 
för tolkningen av resultatet, enligt Magnusson. 
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Den andra metoden för att konstruera ett test består, enligt Magnusson, enbart i att en 
totalskala skapas av ett antal valda item som framställs för att fånga hela kriteriet och 
ger en totalpoäng för hela testet. Exempel på ett test som konstruerats enligt denna 
metod är t.ex. Rosenbergs Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965).  
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att göra en psykometrisk utvärdering av den modifierade 
versionen av Jag tycker jag är (Ovinen-Birgerstam, 1985, 1999) för att studera dess 
konstrukt validitet. Därtill var syftet även att studera huruvida test-retest reliabiliteten 
gällande Jag tycker jag är och övriga skalor som användes i undersökningen kan ses 
som tillfredställande.  
 
Hypoteser angående korrelationer mellan skalor 
 
Följande hypoteser har formulerats baserat på presenterade teorier och respektive 
självskattningsformulärs teoretiska bakgrund. Poängen i totalskalan och de olika 
delskalorna i Jag tycker jag är förväntades korrelera positivt med poängen i liknande 
skalor från de självskattningsformulär som användes (se Material för information om 
skalorna), exempelvis: 
 

 Poängen i totalskalan i Jag tycker jag förväntades korrelera positivt med 
poängen i totalskalorna i Som jag ser mig själv och Coopersmith Self-esteem 
Inventory, då även dessa självskattningsformulär består av delskalor, vilka 
fokuserar på liknade aspekter av självkänsla. 

 
 Poängen i delskalan Psykiskt välbefinnande förväntades korrelera positivt med 

poängen i skalorna Globalsjälvkänsla, Bassjälvkänsla och Självaktningsskalan 
samt med poängen i delskalorna Generella attityder i Coopersmith Self-esteem 
Inventory, Psykiskt välmående och Livets meningsfullhet i Som jag ser mig 
själv. 

 
 Inget samband förväntades mellan poängen i skalorna i Jag tycker jag är och 

poängen i skalan Förvärvad självkänsla, då denna skala är avsedd att mäta en 
annan form av självkänsla.  

 
Hypoteser angående skalornas reliabilitet och komponentanalysen 
 
Med ledning av tidigare forskning presenterad i Tabell 3 förväntades den interna 
konsistensen (mätt med hjälp av Cronbachs alfa) samt även homogeniteten (mätt med 
medelvärdet av inter-item-korrelationer, Miic) hos Jag tycker jag är vara 
tillfredsställande. Utgående från tidigare reliabilitetsberäkningar genomförda av 
Ouvinen-Brigerstam (1985, 1999) som visade på en hög stabilitet över tid förväntas Jag 
tycker jag är också uppvisa en tillfredställande test-retest reliabilitet. 
 
De övriga skalor i undersökningen förväntades också uppvisa tillfredsställande 
homogenitet, intern konsistens och test-retest reliabilitet då samtliga av dessa skalor 
ingår i välanvända och prövade mätinstrument. 
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Principal komponentanalys förväntades visa på att skalorna i Jag tycker jag är laddar i 
samma komponent som andra liknade skalor i de självskattningsformulär som användes 
i studien, med vilka skalorna även förväntades korrelera. 
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Datainsamlingen skedde vid fyra olika tillfällen under vintern 2005. 
Undersökningstillfällena ägde rum den 25 januari (n = 68), den 3 februari (n = 18), den 
14 februari (n = 13) samt den 25 februari (n = 1). Datainsamlingen genomfördes vid 
samtliga tillfällena vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. I studien 
deltog 100 undersökningsdeltagare i åldern 19 till 52 år (M = 28.4 år; s = 7.3 år). Av 
dessa var 81 kvinnor (M = 28.4 år; s = 7.3 år) och 19 män (M = 28.4 år; s = 5.3 år). 
Samtliga undersökningsdeltagare var psykologistuderande vid ovannämnda institution. 
Av undersökningsdeltagarna läste 80 studenter fristående kurser och 20 studenter på 
olika terminer inom Psykologlinjen. Av undersökningsdeltagarna hade majoriteten (n = 
77) studerat i sammanlagt mellan 13 till 17 år (inklusive grundskole-, gymnasiala, 
eftergymnasiala och högskolestudier), medan 7 undersökningsdeltagare hade studerat 
kortare än 12 år och 16 av dem hade studerat längre än18 år (inklusive grundskole-, 
gymnasiala, eftergymnasiala och högskolestudier). Undersökningsdeltagarna fyllde vid 
undersökningstillfället i en enkät med intervjufrågor (Appendix 1) rörande 
demografiska data, där även ovanstående variabler ingick. Formuläret med 
intervjufrågor har utformats av författaren. I Tabell 2 redovisas de resterande 
demografiska data för undersökningsdeltagarna i studien baserat på intervjuformuläret. 
 
Test-retest undersökningen 
 
För att undersöka skalornas test-retest reliabilitet tillfrågandes samtliga 
undersökningsdeltagare vid undersökningstillfället om de var intresserade av att delta i 
ytterligare en undersökning (med undantag för den undersökningsdeltagare som deltog 
vid undersökningstillfället den 25 februari, vilket berodde på att undersökningsdeltagren 
deltog i studien efter det att test-retest undersökningen redan var påbörjad). Majoriteten 
av de 99 undersökningsdeltagarna (n = 62) tackade ja till att delta. Test-retest 
undersökningen ägde rum ca en månad efter det första undersökningstillfället, den 23 
februari (n = 42), den 3 mars (n = 10) samt den 14 mars (n = 10). Datainsamlingen 
genomfördes även vid dessa tillfällen vid Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. Av de undersökningsdeltagare som tackade ja till att delta i test-retest 
underökningen var det slutligen endast hälften (N = 32) som faktiskt deltog. 
 
Material 
 
Nedan följer en beskrivning av de självskattningsformulären som användes i studien. 
Självskattningsformulären presenteras i den ordnings som de fylldes i av 
undersökningsdeltagarna vid undersökningstillfällena:   
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Tabell 2. Bakgrundsvariabler för undersökningsdeltagarna i studien. 
 

 

Variabel 
 

 

Antal (N = 100) 
 

 

Uppväxtmiljö 
 

Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö med förorter) 66 
Annan stad i Sverige 13 
Landsbygd 16 
Annan stad utanför Sverige 5 

Nationalitet  
Svensk 93 
Annan 7 

Föräldrarnas ursprungsland  
Båda föräldrarna är födda i Sverige 77 
Mor född i Sverige men inte far 2 
Far född i Sverige men inte mor 7 
Ingen av föräldrarna är födda i Sverige  14 

Biologiska syskon  
Inga 19 
Ett 41 
Två 28 
Tre 6 
Fyra eller fler 6 

Halvsyskon/styvsyskon/adoptivsyskon  
Inga 67 
Ett 21 
Två 5 
Tre 3 
Fyra eller fler 4 

Placering i syskonskaran  
Äldst 34 
Näst äldst 6 
Mellan 19 
Näst yngst 4 
Yngst 3 
Enda barnet 4 

Social bakgrund (Socioekonomisk indelning, SEI) (N = 99)  
Högre tjänstemannahem 14 
Mellan tjänstemannahem 50 
Lägre tjänstemannahem 9 
Lantbrukar-/Företagarhem 7 
Arbetarhem 16 
Annat (akademikerhem, kollektiv, konstnärshem) 3 

Civilstånd  
Gift/Sambo 46 
Särbo 7 
Ensamstående 7 
Singel 35 
Annat 5 

Antal barn  
Inga 80 
Ett 9 
Två 8 
Tre 2 
Fyra eller fler 1 

 

 
Not: Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Tabell 2. forts. 
 

 
Variabel 
 

 

Antal (N = 100) 
 

 
Undersökningsdeltagare som läste på fristående kurser (N = 80) 

 

 Grundkurs 33 
 Fortsättningskurs 23 
 Påbyggnadskurs 6 
 Utvidgad fortsättningskurs 17 
 Magisterkurs 1 
Undersökningsdeltagare som studerar vid Psykologlinjen (N = 20)  
 Termin 1 5 
 Termin 2 2 
 Termin 3  1 
 Termin 4 1 
 Termin 5 6 
 Termin 6 3 
 Termin 8 1 
 Termin 9 1 
  
Subjektiv skattning av studieframgång   

1 0 
2 2 
3 22 
4 64 
5 12 

Subjektiv skattning av upplevelse självkänsla   
1 0 
2 6 
3 37 
4 54 
5 3 

Uppgivna dyslexi/läs- och skrivsvårigheter  
Ja 8 
Nej 92 

Uppgiven  upplevelse av den egna fysik hälsa som god  
Ja 89 
Nej 11 

Uppgiven  upplevelse av den psykiska hälsa som god  
Ja 85 
Nej 15 

 
 
Noter: Data rörande bakgrundsvariabler för undersökningsdeltagarna baserade på intervjufrågorna i 
Appendix 1. Rörande intervjufrågorna subjektiv skattning av studieframgång och upplevelse av 
självkänsla ombads undersökningsdeltagaren att skatta dessa på en skala från 1 till 5, där ”5”  innebar 
mycket bra och ”1”  innebar mycket dålig. 
 
 
Jag tycker jag är. Självskattningsformuläret Jag tycker jag är har konstruerats av 
Ouvinen-Birgerstam (1985, 1999) och är anpassat för mellan- och högstadieelever. En 
modifierad version anpassad för vuxna, har använts i denna studie. Den modifierade 
versionen har tidigare använts av Jensen, Lindgren, Wirsén Meurling, Ingvar och 
Levander (1999) och Dåderman (2000) med tillstånd av Ouvinen-Birgerstam (data från 
Dådermans datainsamling användes av Fyring, 2001 och Malgir, 2002, 2004) i deras 
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studier bland vuxna lagöverträdare, med tillstånd från Ouvinen-Birgerstam. Den har 
även använts vid datainsamling bland vuxna och gymnasieelever från icke-kliniska 
grupper (Fyring, 2001; Israelsson, 2004; Malgir, 2002, 2004; Nilvang; 2004; Zetterman; 
2004). Självskattningsformuläret består av 72 item som mäter hur en person skattar sig 
själv på fem olika områden: Fysiska egenskaper; Färdigheter, talanger, begåvning; 
Psykiskt välbefinnande; Relation till föräldrar och familjen samt Relation till andra 
personer. Formuläret är konstruerat enligt en fyrgradig likertsskala med skalstegen 
stämmer precis; stämmer ungefär; stämmer dåligt samt stämmer inte alls. Varje område 
består av lika många positiva som negativa påståenden, ordnade i en slumpmässig 
ordning. Normeringsvärden och reliabilitet för barn och ungdomar rörande 
självskattningsformuläret redovisas i manualen för Jag tycker jag är (Ouvinen-
Brigerstam, 1985, 1999). I Tabell 3 presenteras data angående reliabilitet för den 
modifierade versionen av Jag tycker jag är. Data angående reliabilitet är hämtad från 
tidigare studier som har använt sig av den versionen av självskattningsformuläret. 
 
 
 Tabell 3. Reliabilitet i form av intern konsistens enligt Cronbachs alfa för den 

 modifierade versionen av Jag tycker jag är erhållna från tidigare studier som 
 har använt sig av självskattningsformuläret. 

 
 

Skalor 
 
Studie 

 
Fysiska 

egenskaper 

 
Färdigheter, 

talanger 

 
Psykiskt 

väl-
befinnande 

 

 
Relationer 
till familj 

 
Relationer 
till andra 

 
Totalskala 

 

Fyring (2001)¹  
 

82 
 

.68 
 

.77 
 

.89 
 

.78 
 

.81 
Fyring (2001)²  .81 .63 .72 .87 .79 .84 
Israelsso (2004) .71 .73 .87 .87 .71 .83 
Malgir (2002)¹ .79 .69 .77 .88 .78 .79 
Malgir (2002)² .76 .45 .84 .86 .73 .81 
Nilvang (2004) .93 .70 .77 .90 .52 .94 
Zetterman(2004) 
 

.72 .70 .78 .78 .64 .91 

 
Noter: ¹Data angående reliabilitet baserat på den rättspsykiatriskt undersökta gruppen i Fyrings (2001) 
och Malgirs (2002) studier. ²Data angående reliabilitet baserat på de två kontrollgrupperna i Fyrings 
(2001) och Malgirs (2002) studier.  
 
 
Bassjälvkänsla. Skalan Bassjälvkänsla har utformats av Forsman och Johnson (1996) 
och mäter en persons grundläggande kärlek och accepterande av sig själv samt 
personens libidinösa och aggressiva behov. Skalan har sina teoretiska rötter i 
psykodynamiska och humanistiska traditioner, vilka hävdar att grunden för självkänslan 
läggs i barndomen och att barndomen har stor betydelse för självkänslans utveckling. 
Syftet med konstruerandet av skalan var att få ett mätinstrument som avser mäta 
grundläggande självkänsla utan att relatera till aspekter som förmågor, kompetens och 
relationer till andra. Skalan består av 42 item och mäts på en femgradig skala, där 1 
betyder stämmer inte alls och 5 betyder stämmer precis. En faktoranalys av skalan har 
visat att den utgörs av två faktorer, Libido och Aggression (Johnson & Forsman, 1996). 
Faktorn Libido består av item som fokuserar på libidinösa behov och speglar en persons 
förmåga att ha varma och öppna relationer till andra samt dennes förmåga att fritt kunna 
ge uttryck för sina känslor och sin sexualitet. Exempel på item som laddar i denna faktor 
är: ”Jag kan fritt uttrycka vad jag känner” och ”Jag känner mig avspänd tillsammans 



21 

med andra människor”. Faktorn Aggression består av item som fokuserar på aggressiva 
behov och speglar en persons förmåga till självhävdelse och självständighet i 
uttryckandet av behov och åsikter. Exempel på item som laddar i den här faktorn är: 
”Jag bekymrar mig sällan för vad andra människor skall tänka om mig” och ”När jag 
vill vara för mig själv har jag lätt att hävda rätten att få vara i fred”. Reliabiliteten för 
skalan har bland annat beräknats av Johnson (1998). Resultatet i studien visar på att 
skalan har en hög reliabilitet i form av internkonsistens enligt Cronbachs alfa med 
värden över .80. I föreliggande studie används en kortversion av skalan bestående av 16 
item. Kortversioner av skalan bestående av mellan 12 till 20 item har tidigare används 
av Johnson (1998), Johnson (2002) samt Koivula, Hassmén och Fallby (2002). 
Kortversionerna av skalan visat sig ha en Cronbachs alfa som ligger mellan .73 till .92 
(Koivula et al., 2002), vilket tyder på att skalan har en hög intern konsistens.  
 
Förvärvad självkänsla. Skalan Förvärvad självkänsla mäter en persons behov av att 
förvärva sin självkänsla genom egen kompetens och andras godkännande (Forsman & 
Johnson, 1996). Syftet med konstruerandet av skalan var att utveckla ett mätinstrument 
som fångade en persons behov av att uppnå självkänsla genom att vara uppskattad av 
andra och att uppfattas av andra som en kompetent och hög presterande person. Skalan 
består av 37 item och mäts på en femgradig skala, där 1 betyder stämmer inte alls och 5 
betyder stämmer precis. En faktoranalys av skalan genererande tre faktorer: Villkorlig 
självkänsla, Hårt arbete och Makt. Faktorn Villkorlig självkänsla består av item som 
fokuserar på behovet att uppfylla vissa mål för att uppnå självkänsla. Exempel på item 
som laddar i den här faktorn är: ”Att människor tycker om mig stärker min självkänsla 
en hel del.” Faktorn Hårt arbete består av item som fokuserar på ambition och de krav 
som en person ställer på sig själv. Exempel på item som laddar i denna faktor är: ”Jag 
tycker att det är viktigt att lyckas väl med något man har tagit sig för” och ”Jag har inte 
särskilt höga krav på mig själv”. Faktorn Makt består av item som rör en persons behov 
av att ha kontroll över situationer och människor i omgivningen. Exempel på item som 
laddar i denna faktor är: ”När jag har lyckats påverka en vän har det avsevärt stärkt mitt 
självförtroende.” Reliabiliteten för den ursprungliga skalan har bland annat beräknats av 
Johnson (1998) och uppvisade en Cronbachs alfa över .80. I denna studie används en 
kortversion av skalan bestående av 13 item. Kortversioner av skalan bestående av 
mellan 14 till 15 item har tidigare används av (1998), Johnson (2002) samt Koivula, 
Hassmén och Fallby (2002). Kortversionerna av skalan för Förvärvad självkänsla har 
liksom skalan Bassjälvkänsla visat sig ha en Cronbachs alfa som ligger mellan .73 och 
.92 (Koivula et al., (2002), vilket tyder på att också denna skala har en hög intern 
konsistens.  
 
Global självkänsla. Skalan Global självkänsla är en svensk översättning av Rosenbergs 
Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) gjord av Forsman och Johnson (1996) som avses 
mäta global självkänsla. Skalan består av tio item och mäts på en femgradig skala, där 1 
betyder stämmer inte alls och 5 betyder stämmer precis. Forsmans och Johnsons version 
av Rosenbergs Self-Esteem Scale uppvisar en Cronbach alfa på mellan .88 och .91. I en 
annan studie genomförd av Johnson (1998) uppvisade samma version av Rosenbergs 
Self-Esteem Scale en Cronbachs alfa på mellan .62 till .83. Lundin och Wollin (2002) 
även de gjort en svensk översättning av Rosenbergs Self-Esteem Scale för vilken de har 
beräknat Cronbach alfa. Lundins och Wollins version visade sig ha en Cronbachs alfa 
på .87. 
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För denna studie skapades ett formulär bestående av de tre skalorna Bassjälvkänsla, 
Förvärvad självkänsla och Global självkänsla. Itemen från dessa skalor ordnades i en 
slupmässig ordningsföljd. Forsman och Johnson (1996) har tidigare använt sig av ett 
och samma formulär de tre skalorna då de genomfört sina studier. Formuläret kommer 
här att refereras till som Global-, bas- och förvärvad självkänsla. 
 
Självaktningsskalan. Självaktningsskalan är en svensk översättning av Tennessee self-
concept scale (Fitts, 1965) översatt av Bergman och Johannesson (1979). Skalan utgörs 
av 20 item där respondenten får ta ställning till hur han/hon uppfattar sig själv i olika 
avseenden. Skalan består av en likertskala med fem skalsteg där 1 betyder stämmer inte 
alls och 5 betyder stämmer precis. Skala har en Cronbachs alfa på .86 (Bergman & 
Johannesson).   
 
Coopersmith Self-esteem Inventory (SEI). Självskattningsformuläret var ursprungligen 
utformat av Coopersmith (1967) och har översatts till svenska och modifierats något för 
att kunna användas bland vuxna studenter av författaren och handledaren, inför denna 
studie (Appendix 2). För att kontrollera att översättningen skulle utfalla så korrekt som 
möjligt användes metoden ”back-translation”, vilken innebär att item först översätts från 
engelska till svenska och sedan tillbaka till engelska igen. Denna metod används för att 
studera om innebörden i itemet har förändrats som en konsekvens av översättningen. 
Inför genomförandet av ”back-translation” översattes först alla item i formuläret till 
svenska. Därefter tog författaren kontakt med engelsklärare Inger Högberg som ombads 
att utgående från den svenska översättningen av formuläret översätta det tillbaka till 
engelska igen. Resultatet av genomförandet av ”back-translation” visade att innebörden 
i itemen inte hade förändrats efter översättningen. Valet att översätta formuläret gjordes 
då det inte fanns någon tillgänglig svensk version av SEI. En svensk version av SEI har 
tidigare använts av Lawenius och Veisson (1996) och försök har gjorts för att få tag i 
den översatta versionen men trots stor ansträngning utan att ge något resultat. 
Modifieringen av formuläret innebar en omformulering av item från att vara anpassad 
för användning bland skolbarn till att anpassas för användning bland vuxna studerande. 
Författaren var vid tidpunkten för modifieringen inte medveten om att en vuxenversion 
av formuläret redan förekom (Mindgarden, 2005; Psychtest, 2005). Då detta upptäcktes 
var data insamlingen redan genomförd och därför användes den modifierade versionen 
av formuläret i denna studie. 
 
SEI består av 58 item och mäter attityder som en person har gentemot sig själv på fyra 
olika områden (Generella attityder, Sociala relationer till andra, Hem och föräldrar samt 
Skola), där varje område utgör en delskala. Delskalan Generella attityder består av 26 
item medan övriga delskalor består av åtta item. Av de sammanlagda 58 itemen utgör 
åtta item en s.k. lögnskala. Lögnskalan används för att försöka kringgå responsbias och 
upptäcka om någon försöker framställa sig själv på ett mer fördelaktigt sätt (Cohen & 
Swerdlik, 2002; Hayes, 2000; Rust & Golombok, 1999). Lögnskalan inkluderas inte i 
det totala resultatet på skalan utan studeras separat, då skalan inte mäter självkänsla utan 
hur ärligt respondenten besvarat itemen. SEI mättes i denna studie på en femgradig 
skala, där 1 betyder stämmer inte alls och 5 betyder stämmer precis. Test-retest 
reliabiliteten för det ursprungliga självskattningsformuläret är .88 efter ett fem veckors 
intervall och .70 efter ett tre års intervall (Coopersmith, 1967). 
Reliabilitetsberäkningarna baserades på två olika sampel av barn i skolåldern (N = 30 
och N = 56). 
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Vid poängsättningen av resultat för den i studien översatta modifierade versionen av 
SEI användes en ”scoring-key” framtagen av Mindgarden (2002). Den version av SEI 
som användes som grund vid modifieringen är en tidig version av formuläret 
(Coopersmith, 1967), vilken skiljer sig från den numera använda versionen av 
formuläret som i dagsläget distribueras av Mindgarden (2002). Skillnaden mellan 
formulären ligger i att ett item i Lögnskalan. Itemet ”Jag är aldrig olycklig” (författarens 
översättning, Coopersmith, 1967) har modifierats till ”Jag är aldrig lycklig” (författarens 
översättning, Mindgarden, 2005; Psychtest, 2005), vilket ger itemet en något förändrad 
innebör. Dock har detta inte betraktats ha någon större betydelse för det totala resultatet 
på SEI, då itemet ingår i Lögnskalan.  I samband med poängsättningen upptäcktes också 
att ett item har fått ändrad innebörd efter översättningen från engelska till svenska. Den 
ursprungliga formuleringen av itemet löd ”I usually feel as if my parents are pushing 
me”, vilket felaktigt översattes med ”Jag känner vanligtvis att mina föräldrar har stöttat 
mig”. Det ursprungliga itemet har en negativ innebörd utgående från ”scoring-keyn” 
(Mindgarden, 2002) medan det översatta itemet genom översättningen har getts en 
positiv innebörd. En korrekt översättning av itemet skulle ha varit ”Jag känner 
vanligtvis att mina föräldrar har pressat mig”, då itemet hade behållit sin negativa 
innebörd. Detta upptäcktes efter att data samlats in och kan ha fått betydelse för 
resultatet på delskalan Hem och föräldrar samt för totalskalan. Det är dock svårt att 
avgöra vilken betydelse den felaktiga översättningen har haft. I Appendix 2 har 
översättningsfelet korrigerats och itemet har återgivits sin negativa innebörd, d.v.s. ”Jag 
känner vanligtvis att mina föräldrar har pressat mig”. Vid databearbetningen 
poängsattes itemet som på så sätt att 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer precis. 
Gällande databearbetningen för formuläret förekommer således ett positivt item mer och 
samtidigt ett negativt item mindre. Det inträffade misstaget kan dock inte anses ha en 
stor betydelse för studiens resultat. 
 
Som jag ser mig själv. Självskattningsformuläret Som jag ser mig själv är utformat för 
att studera vuxnas självvärdering (Irhammar & Birgerstam, under tryckning) och bygger 
på Jag tycker jag är, mellan- och högstadieskalan (Ovinen-Birgerstam, 1985, 1999) 
samt på en tidigare version av Som jag ser mig själv, vilken har prövats av Roupé 
(1991; i Irhammar & Birgerstam), Irhammar och Bengtsson (in press; i Irhammar & 
Birgerstam), Irhammar och Cederblad (in press; i Irhammar & Birgerstam), samt 
Birgerstam (1992; i Irhammar & Birgerstam). Formuläret är standardiserat för vuxna i 
åldern 17-84 år. Standardiseringen genomfördes på 1064 vuxna personer i Sverige 
(Irhammar & Birgerstam, in press). Som jag ser mig själv består av 67 item, vilka har 
delats in i fem olika områden. Dessa områden är: Fysiska aspekter; Färdigheter och 
förmågor; Psykiska aspekter; Sociala relationer samt Livets meningsfullhet. 
 
I standardiseringsstudien användes en version av Som jag ser mig själv bestående av 78 
item, vilka delades in i sju olika områden. Dessa områden är: Fysiska aspekter, 
attraktivitet, vitalitet; Färdigheter, talanger, förmågor; Psykiskt välmående; Relationer 
till närmaste; Sociala relationer; Livets meningsfullhet samt Materiella aspekter. I denna 
studie användes den version av Som jag ser mig själv som består av 78 item, vilket 
beror på att standardiseringen av formuläret ännu inte var klar då data samlades in för 
denna studie. Den standardiserade versionen av Som jag ser mig själv har en Cronbachs 
alfa på .96, vilket tyder på att ingående skalorna har en hög intern konsistens.  
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Procedur 
 
Undersökningsdeltagarna kontaktades genom att listor sattes upp på anslagstavlan vid 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Intresseanmälan till undersökningen 
skedde genom att undersökningsdeltagarna skrev upp sig på listorna. På listorna 
informerades om tid och plats för undersökning. Ett visst antal timmar som 
undersökningsdeltagare är ett obligatoriskt moment för kurserna på grundutbildningen 
(fristående kurser) och på Psykologlinjen, vid Psykologiska institutionen. För 
deltagandet i undersökningen erhöll varje undersökningsdeltagare en timme i 
”försökspersonstid”. De undersökningsdeltagare som även deltog i test-retest 
undersökningen erhöll ytterliggare en timme i ”försökspersonstid”. Vid det första 
undersökningstillfället (den 25 januari) deltog 68 undersökningsdeltagare. Då målet var 
att samla in data från sammanlagt 100 undersökningsdeltagare, sattes nya listor upp på 
anslagstavlan vid Psykologiska institutionen. Enligt Hair et al. (1998) är ett sampel av 
denna storlek att föredra för att en faktoranalys skall kunna göras. Hair et al. uttrycker 
sig på följande sätt:  
 

“...the researcher generally would not factor analyze a sample of fewer than 
50 observations, and preferably the sample size should be 100 or larger. As 
a general rule, the minimum is to have at least five times as many 
observations as there are variables to be analyzed, and the more acceptable 
size would have a ten-to one ratio” (s. 98-99). 

 
Vid det andra undersökningstillfället (den 3 februari) deltog 18 undersökningsdeltagare, 
vilket gjorde att det krävdes ytterligare ett undersökningstillfälle för att få ett tillräckligt 
antal undersökningsdeltagare. Listor sattes därför upp en tredje gång på anslagstavlan 
vid Psykologiska institutionen. Vid det tredje undersökningstillfället (den 14 februari) 
deltog 13 undersökningsdeltagare och vid ett senare tillfälle den 25 februari deltog 
ytterligare en person i undersökningen. Det krävdes således fyra undersökningstillfällen 
för att uppnå ett sampel av 100 undersökningsdeltagare.  Undersökningsdeltagarna 
informerades vid undersökningstillfället om konfidentialitet samt frivilligt deltagande 
innan undersökningen genomfördes. Informationen till undersökningsdeltagarna gavs 
skriftigt i form av en informationsblankett, där undersökningsdeltagarna gav sitt 
skriftliga tillstånd till att resultaten från undersökningen får användas i forskningssyfte 
(Appendix 3). Samtliga undersökningsdeltagarna gav sitt tillstånd till att resultaten från 
undersökningarna får redovisas på gruppnivå, d.v.s. att resultaten presenteras anonymt 
och konfidentiellt. 
 
I samband med det första undersökningstillfället erbjöds undersökningsdeltagarna att 
delta i ytterligare ett undersökningstillfälle där de kunde erhålla ännu en timme i 
försökspersonstid (se stycket Test-retest undersökningen). Undersökningsdeltagarna 
informerades dock inte vid detta tillfälle om syftet med det andra 
undersökningstillfället. Den enda information som gavs var att undersökningen vid det 
andra tillfället skulle påminna om den undersökning som de just deltagit i. Anledningen 
till det vara att försöka begränsa risken för minneseffekter, då detta är ett problem vid 
test-retest undersökningar (Cohen & Swerdlik, 2002) Vid undersökningstillfället 
tilldelades varje undersökningsdeltagarna ett kuvert innehållande en uppsättning av alla 
självskattningsformulär som ingick i studien samt ett exemplar av formuläret med 
intervjufrågor (Appendix 1). Undersökningsdeltagarna ombads både muntligt och 
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skriftligt att fylla i samtliga formulär i den ordning som presenterades ovan (se stycket 
Material), att göra det så noggrant som möjligt och att inte hoppa över någon uppgift.  
 
Internt och externt bortfall 
 
Internt bortfall består i att vissa undersökningsdeltagare inte besvarade samtliga item 
gällande alla skalor i självskattningsformulären. I formuläret Jag tycker jag är var det 
en undersökningsdeltagare som inte besvarade item 27 (skalan Fysiska egenskaper) och 
två undersökningsdeltagare som inte besvarande item 65 (skalan Relationer till 
föräldrar). I formuläret Global-, bas- och förvärvad självkänsla besvarade en 
undersökningsdeltagare inte ett av itemen i skalan Förvärvad självkänsla och två 
undersökningsdeltagare besvarade inte ett av itemen i skalan Bassjälvkänsla. I 
formuläret Som jag ser mig själv var det två undersökningsdeltagare som inte besvarade 
item 68 (skalan Fysiska aspekter, attraktivitet, vitalitet), en undersökningsdeltagare 
besvarade inte item 8 (skalan Livets meningsfullhet), 12 (skalan Relationer till de 
närmaste), 22 (skalan Sociala relationer), en undersökningsdeltagare som inte besvarade 
item 3 (skala Färdigheter, talanger, förmågor) samt ytterliggare en 
undersökningsdeltagare som inte besvarade item 47 (skalan Livets meningsfullhet). 
Bortfallet korrigerades genom att ett medelvärde för de berörda skalorna beräknades 
och användes som substitut. Övriga självskattningsformulär hade inget internt bortfall. 
Däremot fanns ett internt bortfall rörande formuläret med intervjufrågor (Appendix 1). 
En undersökningsdeltagare besvarade inte frågan om social bakgrund. 
 
Det externa bortfallet i studien rör test-retest undersökningen. Bortfallet består i att 8 av 
62 undersökningsdeltagare som tackade ja till att delta i test-retest undersökningen 
lämnade återbud på grund av att de fått förhinder och att ytterligare 22 personer av de 
undersökningsdeltagare som tackade ja till undersökningen uteblev utan att lämna 
återbud.  
 
Statistiska analyser 
 
En förutsättning för genomförande av en principal komponentanalys (PCA, en variant 
av explorativ faktoranalys) är att variablerna är normalfördelade (Brace, Kempe, & 
Snelgar, 2003; Tabachnick & Fidell, 1996). För att bedöma om spridningen av poängen 
i skalorna var normalfördelade beräknades därför koefficient för normalfördelning 
(kurtosis). För att kontrollera för risken för typ-1 fel gjordes Bonferronis justering 
gällande korrelationerna presenterade i Tabell 6. Bonferronis justering användes för att 
anpassa den valda alfanivån (Howell, 1997), vilket görs genom att den valda alfanivån 
(.05) delas med antalet statistiska prövningar (här: N = 287). Det ger ett kritiskt värde 
som sedan används på varje prövning för att bedöma om resultatet är signifikant. 
Reliabilitetskoefficienter Cronbachs alfa och Miic (Cohen & Swerdlik, 2002; Nunnaly, 
1967) beräknades för samtliga totalskalor och delskalor som ingick i undersökningen 
för att bedöma skalornas homogenitet och interna konsistens. Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient (r) beräknades för respektive skala för att 
bedöma huruvida test-retest reliabiliteten kunde ses som tillfredsställande.  
 
Ett grundläggande antagande rörande faktor- eller komponent analys är att antalet 
variabler inte får överstiga antalet undersökningsdeltagare (Brace, Kempe, & Snelgar, 
2003). Förhållandet 2:1 betraktas som det lägst accepterbara förhållandet mellan antalet 
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undersökningsdeltagare och antalet variabler. Det är dock att föredra att ha åtminstone 
fem gånger fler undersökningsdeltagare än antalet variabler som ska analyseras (Hair et 
al., 1998). Antalet variabler som ingick i analysen var 21 (samtliga skalor exklusive 
totalskalorna i Jag tycker jag är, Coopersmith’s self-esteem inventory, Som jag ser mig 
själv) vilket ger ett förhållande på ungefär 5:1 mellan antalet undersökningsdeltagare 
och antalet variabler. För att fastställa om den aktuella sampelstorleken var lämplig för 
att analyseras med PCA beräknades korrelationer mellan samtliga skalor som användes 
i undersökningen. För att anses som lämplig för PCA bör merparten av korrelationerna 
vara >.30 (Brace et al., 2003). Resultatet av de erhållna korrelationerna visade på att 
detta krav uppfylldes. Sampelstorleken kan betraktas därför som lämplig i denna studie.  
 
Datans lämplighet för PCA testades med hjälp av Bartletts test för sfäricitet och Kaiser 
Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA). Bartletts test för sfäricitet 
används som en indikation för att datan har faktorabilitet. Faktorabilitet innebär att det 
finns en underliggande faktorstruktur för de variabler som analyseras (Brace et al., 
2003). För användning av Bartletts test för sfäricitet rekommenderas som minst ett 5:1 
förhållande mellan antalet undersökningsdeltagare och antalet variabler, enligt Brace et 
al., då testet är att betrakta som väldigt känsligt. Resultatet av testet gav en signifikans 
på p < .0001, vilket är ett tecken på datans lämplighet. MSA är ett statistiskt mått för 
graden av varians i en variabel som kan förklaras av komponenter (Brace et al.). För att 
ses som acceptabel nivå bör MSA ha ett värde som ligger så nära 1 som möjligt, vilket 
ger en indikation att variabeln kan vara användbar i en faktoranalys. Om värdet är 
mindre än .50 kommer variabeln inte att vara användbar utan bör uteslutas från 
analysen. Samtliga skalor i analysen uppnådde acceptabla MSA-värden och resultatet av 
testet gav ett medelvärde gällande MSA på .91.  
 
Utgående från ovanstående korrelationer och testresultat konstaterades att datan var 
lämplig för PCA på skalnivå. PCA genomfördes i valideringssyfte för att utvärdera den 
underliggande komponentstrukturen mellan skalorna. Denna form av analys används för 
att beskriva och summera data genom att gruppera samman variabler som är korrelerade 
i s.k. komponenter (Tabachnick & Fidell, 1996). Komponenter antas motsvara 
underliggande psykologiska begrepp och är tänkta att spegla de underliggande processer 
som ligger till grund för korrelationerna mellan variabler. PCA genomfördes med 
oblimin rotation, vilken används då item eller skalor antas vara korrelerade (Brace et al., 
2003; Rust & Golombok, 2000; Tabachnick & Fidell, 1996), vilket antogs i denna 
studie då samtliga skalor är avsedda att mätta olika aspekter av självkänsla. Analysen 
med PCA genererade fyra komponenter med egenvärde över 1 (se Tabell 8). En PCA 
med oblimin rotation på enbart skalorna i Jag tycker jag är genomfördes även (Bartletts 
test för sfäricitet p < .0001, MSA = .78), vilken genererade en komponent med 
egenvärde över 1 (se Tabell 9). 
 
 

R e s u l t a t 
 
Deskriptiv statistik  
 
I Tabell 4 presenteras deskriptiv statistik (medelvärden, standaravvikelse, 
normalfördelning, snedfördelning, minimum, maximum) för samtliga totalskalor och 
delskalor som ingick i undersökningen. 
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Tabell 4. Medelvärden (M), standardavvikelser (s), minimum (min) respektive 
 maximum (max), normalfördelning (kurtosis) samt snedfördelning 
 (skewness) för samtliga skalor och delskalor använda i studien (N = 100). 
 
 
Skalor 
 

 
M 

 
(s) 

 
min 

 
max 

 
Kurtosis 

 
skewness 

 
Jag tycker jag är 

      

 Fysiska egenskaper 1.03 (0.51) -0.86 1.93 1.64 -1.03 
 Färdigheter, talanger 0.93 (0.48) -0.50 1.93 0.19 -0.65 
 Psykiskt välbefinnande 0.61 (0.63) -1.56 1.63 0.84 -0.77 
 Relationer till föräldrarna och 
 familj 

1.23 (0.57) -0.86 2.00 2.60 -1.41 

 Relationer till andra 0.93 (0.46) -0.64 1.79 0.17 -0.38 
 Totalskalan 0.94 (0.67) -0,40 1.60 0.83 -0.65 
Global, bas och förvärvad självkänsla        
 Global självkänsla 3.83 (0.40) 1.80 5.00 0.08 -0.42 
 Bas självkänsla 3.67 (0.54) 2.19 4.88 -0.05 -0.31 
 Förvärvad självkänsla 3.87 (0.43) 3.08 4.92 -0.56 0.24 
Självaktningsskalan  4.15 (0.46) 2.85 4.90 -0.13 -0.44 
Coopersmith Self-esteem Inventory       
 Generella attityder 3.80 (0.50) 2.46 4.77 -0.26 -0.19 
 Sociala relationer 3.98 (0.50) 2.75 5.00 0.05 -0.46 
 Hem och föräldrar 3.74 (0.71) 1.38 5.00 0.78 -0.68 
 Skola 3.70 (0.54) 2.50 5.00 -0.41 -0.06 
 Lögnskala 2.85 (0.49) 1.63 4.25 0.21 0.13 
 Totalskalan 3.67 (0.42) 2.69 4.53 -0.47 -0.08 
Som jag ser mig själv       
 Fysiska egenskaper 3.12 (0.47) 1.50 4.00   0.62 -0.40 
 Färdigheter, talanger 3.10 (0.44) 1.89 3.95 -0.06 -0.40 
 Psykiskt välmående 3.04 (0.48) 1.69 3.85 -0.26 -0.38 
 Relationer till de närmaste 3.33 (0.47) 2.00 4.00 -0.00 -0.61 
 Sociala relationer 3.21 (0.37) 2.00 4.00   0.05 -0.26 
 Livets meningsfullhet 3.30 (0.52) 1.67 4.00   0.38 -0.89 
 Materiella aspekter 2.54 (0.82) 1.00 4.00 -0.99   0.18 
 Totalskalan 
 

3.14 (0.38) 1.68 3.83 -0.23 -041 

 
Noter: Jag tycker jag är poängsattes med råpoängen plus/minus 1 och plus/minus 2. Som jag ser mig själv 
poängsattes med råpoäng mellan 1 och 4. Övriga skalor poängsattes med råpoäng mellan 1 till 5 (för mer 
information om skalorna se Metod). Två skalor hade en kurtosis över 1.0, men då skalorna är etablerade 
och resultatet skulle bli svårttolkat valdes att inte genomföra någon logtransformering av skalorna, trots 
de höga kurtosisvärden. Tabacknick och Fidell (1996) föreslår att detta tillvägagångssätt används då det 
är frågan om redan etablerade skalor.     
 
 
Korrelationsprövningar 
 
Korrelationer beräknades med hjälp av r för samtliga skalor i undersökningen. 
Resultatet av korrelationsprövningarna visade på majoriteten av skalorna var starkt 
positivt korrelerade med varandra, med undantag för skalan Förvärvad självkänsla som 
inte hade några positiva signifikanta korrelationer med andra skalor. Skalan var dock 
svagt negativt korrelera med skalorna Bassjälvkänsla och Global självkänsla. För att 
kontrollera för typ-1 fel beräknades Bonferronis justering på korrelationerna. Resultatet 
av prövningen med Bonferronis justering presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5. Produktmomentkorrelationskoefficienter mellan samtliga totalskalor och delskalor som ingick i undersökningen (N = 100). 
 

 
Skalor 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
1 

                        

2   .73                        
3   .72   .46*                       
4   .87   .58*   .51                      
5   .62   .26   .26   .42*                     
6   .71   .38*   .49   .58   .25                    
7   .77*   .61*   .57   .74   .36   .52                   
8   .83*   .58*   .58   .77*   .43   .67   .81                  
9 -.10 -.07 -.06 -.18 -.02 -.01 -.20 -.21                 
10   .77   .51   .45   .67   .49*   .70   .69   .80* -.07                
11   .87   .58   .59   .80*   .54   .65   .80   .88* -.03 .82               
12   .84   .63   .55   .79   .43   .67*   .80*   .89 -.10 .81* .94              
13   .67   .45   .59   .50*   .27   .70   .59*   .70 -.01 .71* .73* .68*             
14   .53*   .19   .20   .47*   .79*   .19   .35   .46* -.04 .44 .60 .41* .26            
15   .61*   .44   .53*   .57   .27   .44   .62   .59* .14 .54 .77* .67 .51 .35           
16   .48   .30   .39   .52   .22   .29   .50*   .48   .07 .44 .62 .50* .30 .27 .42*          
17   .86   .64   .60   .84   .40   .64   .80*   .84* -.10 .74 .89* .89 .64 .41* .72 .51         
18   .73*   .85*   .48   .62   .22   .51   .63*   .69* -.12 .62 .68 .72 .57 .23 .54 .35 .77*        
19   .71*   .49   .65*   .65   .27   .54   .73   .68   .11 .61* .77 .78 .60 .25 .71* .47 .84 .59       
20   .79*   .52   .44   .86*   .39   .60   .73*   .80 -.18 .67* .82 .83 .51 .45 .59* .52 .90* .62 .65      
21   .60   .28   .27   .56   .70   .29   .44   .55 -.05 .48 .63 .54 .32 .67 .44 .32 .67 .35 .45 .61     
22   .80   .50*   .57   .75*   .39   .70*   .71*   .75 -.10 .78* .82* .77 .70 .40 .63* .48 .88 .63 .69* .79* .58    
23   .72   .54   .53*   .74*   .27   .53*   .72*   .75 -.17 .59* .75 .78 .54 .29 .61* .41 .92* .66* .67* .83 .59* .77*   
24 
 

  .23   .28   .09   .27   .06   .14   .16   .07   .03 .15 .20 .22 .03 .09 .27 .04 .33 .27 .17 .28 .21 .23 .27  

 
Noter: tvåsidig prövning. ”*” indikerar en statistisk signifikansnivå på 5% efter det att Bonferronis justering genomfördes (Dåderman, 2002; Howell, 1997) (.05/287 = 
.0002). Totalskalor är markerade med fetstil och delskalor med normalstil. 1=Jag tycker jag är, 2=Fysiska egenskaper, 3=Färdigheter, talanger, förmågor, 4=Psykiskt 
välbefinnande, 5=Relationer till föräldrarna och familjen, 6=Relationer till andra, 7=Global självkänsla, 8=Bas självkänsla, 9=Förvärdvad självkänsla, 
10=Självaktningsskalan, 11=Coopersmith Self-esteem Inventory, 12=Generella attityder, 13=Sociala relationer, 14=Hem och föräldrar, 15=Skola, 16=Lögnskalan, 17=Som 
jag ser mig själv, 18=Fysiska aspekter, 19=Färdigheter, talanger, begåvning, 20=Psykiskt välmående, 21=Relationer till de närmaste, 22=Sociala relationer, 
23=Livetsmeningsfullhet, 24=Materiella aspekter. 
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Reliabilitet 
 
Reliabilitetskoefficienter som mäter homogenitet och intern konsistens för samtliga 
skalor och delskalor som ingick i undersökningen gällande resultatet både från det första 
undersökningstillfället (med första undersökningstillfället avses här: de tre 
undersökningstillfällena som ägde rum den 25 januari, 3 februari samt den 14 februari) 
och från test-retest undersökningen, beräknades. Därtill beräknades även hur många 
item som hade en korrelation som var starkare än .30 med sin egen skala. Resultatet av 
reliabilitetsprövningen presenteras i Tabell 6. Reliabilitetskoefficienter i form av 
korrelationer beräknades för att bedöma skalornas stabilitet och precision över tid 
beräknades för samtliga totalskalor och delskalor. Resultatet av reliabilitetsprövningen 
presenteras i Tabell 7.   
 
 
Tabell 7. Test-retest reliabilitet beräknad med hjälp av produktmomentskorrelations-
 koefficienter (r) mellan resultaten från det första 
 undersökningstillfället och test-retesttillfället för samtliga skalor och 
 delskalor (N = 32).  
 
 
Skalor 
 

 
r¹ 
 

 
Jag tycker jag är 

 

  Fysiska egenskaper .88 
   Färdigheter, talanger .90 
  Psykiskt välbefinnande .94 
   Relationer till föräldrarna och familj .94 
  Relationer till andra .81 
  Totalskalan .97 
Global, bas och förvärvad självkänsla  
 Global självkänsla .89 
 Bas självkänsla .96 
 Förvärvad självkänsla .89 
Självaktningsskalan  
Coopersmith Self-esteem Inventory)  
   Generella attityder .95 
   Sociala relationer .83 
  Hem och föräldrar .93 
  Skola .85 
   Lögnskala .77 
   Totalskalan .95 
Som jag ser mig själv  
   Fysiska egenskaper .89 
  Färdigheter, talanger .91 
  Psykiskt välmående .95 
  Relationer till de närmaste .83 
  Sociala relationer .85 
  Livets meningsfullhet .93 
  Materiella aspekter .81 
   Totalskalan 
 

.96 
 

Not: ¹p < .001. Tvåsidig prövning. Tabell 7 presenteras här före Tabell 6, vilket beror på denna tabell är 
mindre och inte kräver lika stort sidutrymmet. För att på ett effektivt sätt tillvara ta sidutrymmet har 
därför tabellernas ordningsföljd ändrats.    
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Tabell 6.  Reliabilitet i form av homogenitet (medelvärdet av inter-item-
 korrelationerna, Miic) och intern konsistens (Cronbachs alfa) för samtliga 
 skalor och delskalor baserat på resultaten från det första 
 undersökningstillfället och test-retest tillfället. 
  
   

Första undersökningstillfället 
(N = 100) 

 

 
Test-retest tillfället 

(N = 32) 
 

 
 
 
 
Skalor 

 
Antal 
item 

 

 
Miic    

 
Antal item  

med 
korrelationer 

>.30 
 

 
Cronbachs  

alfa 

 
Miic    

 
Antal item  

med 
korrelationer  

>.30 

 
Cronbachs 

alfa 

 
Jag tycker jag är 

       

 Fysiska egenskaper 14  .19 10 .77 .24 10 .82 
 Färdigheter, talanger 14 .15 6 .71 .22 11 .80 
 Psykiskt  
 välbefinnande 

16 .26 14 .85 .30 14 .87 

 Relationer till  
 föräldrarna och familj 

14 .34 14 .87 .45 13 .92 

 Relationer till andra 14 .16 9 .72 .18 10 .75 
 Totalskalan 72 .14 45 .92 .20 56 .95 
Global, bas och förvärvad 
självkänsla 

       

 Global självkänsla 10 .40 10 .87 .55 10 .93 
 Bas självkänsla 16 .29 14 .87 .36 15 .90 
 Förvärvad självkänsla 12 .17 8 .71 .19 11 .74 
Självaktningsskalan  20 .28 19 .89 .31 17 .90 
Coopersmith Self-esteem 
Inventory 

       

 Generella attityder 26 .27 23 .91 .34 23 .73 
 Sociala relationer 8 .29 5 .77 .37 7 .83 
 Hem och föräldrar 8 .38 6 .83 .47 7 .88 
 Skola 8 .22 7 .69 .42 8 .85 
 Lögnskala 8 .14 3 .57 .18 4 .64 
 Totalskalan 58 .19 47 .93 .27 49 .95 
Som jag ser mig själv        
 Fysiska egenskaper 10 .39 10 .86 .46 9 .90 
 Färdigheter, talanger 19 .29 17 .89 .33 18 .90 
 Psykiskt välmående 13 .31 13 .86 .30 12 .85 
 Relationer till de 
 närmaste 

7 .32 7 .77 .33 5 .77 

 Sociala relationer 12 .26 12 .80 .26 10 .81 
 Livets meningsfullhet 15 .50 15 .94 .54 15 .95 
 Materiella aspekter 2 .68 2 .81 .66 2 .79 
 Totalskalan 
 

78 .27 68 .97 .28 65 .97 

 
Not: Reliabilitetskoefficienten Cronbachs alfa kan betraktas som tillfredsställande för samtliga skalor. 
Dock var reliabilitetskoefficienten i form av inter-item-korrelationer (Miic) inte tillfredställande gällande 
sju skalor vid det första undersökningstillfället samt gällande tre skalor vid test-retesttillfället. 
 
 
Komponentanalys på skalnivå 
 
Med hjälp av PCA extraherades fyra komponenter med egenvärden över 1. Tillsammans 
ansvarar de fyra komponenterna för 73.5% av den totala variansen. I den första av de 
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fyra komponenterna laddar majoriteten av skalorna som ingick i undersökningen, med 
undantag för de skalor som berör familjerelationer och relationer till närstående. Den 
första komponenten kommer därför att refereras till som Självkänsla. De tre skalor som 
berör området familjerelationer och relationer till de närstående laddar i den andra 
komponenten. Den andra komponenten kommer att benämnas Familjrelationer. I den 
tredje komponenten laddar enbart skalan Förvärvad självkänsla. Slutligen i den fjärde 
komponenten laddar enbart skala, skalan Materiella aspekter. Den tredje och fjärde 
komponenten kommer därför att uppkallas efter respektive skala som laddar i 
komponenterna. Den tredje komponenten benämns således Förvärvad självkänsla och 
den fjärde komponenten benämns Materiella aspekter. Resultaten presenteras i Tabell 8.  
 
 
Tabell 8. Principal komponentanalys på skalorna, komponentladdningar, 

kommunaliteter (h²), procent av totalvarians som kan förklaras av varje 
komponent samt summan av kvadrerade laddningar (SSL). 

 
 

Komponenter 
 

 

Skalor 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
h² 

 
Sociala relationer (Coopersmith) 

 
 .91 

 
-.07 

 
 .04 

 
-.29 

 
.74 

Relationer till andra  .85 -.07 -.01 -.20 .63 
Generella attityder  .83  .15 -.07  .09 .87 
Färdigheter, talanger, förmågor   .82 -.00  .25  .11 .76 
Bas självkänsla  .81  .18 -.19 -.01 .86 
Sociala relationer (Som jag ser mig själv)  .79  .18 -.04  .03 .79 
Färdigheter, talanger, begåvning  .79 -.10  .09 -.10 .54 
Global självkänsla  .78  .08 -.15  .07 .75 
Självaktningsskalan  .77  .22 -.05 -.13 .72 
Fysiska aspekter   .73 -.13 -.15  .32 .76 
Livets meningsfullhet  .69  .09 -.16  .27 .69 
Skola  .64  .10  .33  .25 .78 
Psykisk välbefinnande   .64  .25 -.16  .21 .80 
Psykiskt välmående  .64  .26 -.18  .23 .81 
Fysiska egenskaper   .60 -.12 -.14  .38 .61 
Lögnskala   .51  .15  .20  .00 .87 
Hem och familj  -.03  .93  .01 -.04 .84 
Relationer till föräldrar och familjen   .01  .91  .01 -.11 .82 
Relationer till de närmaste   .12  .78  .00  .16 .78 
Förvärvad självkänsla -.02 -.00  .93  .07 .87 
Materiella aspekter  
 

-.06  .02  .08  .86 .71 
 

Procent av variansen 
 
53.06 

 
8.78 

 
6.05 

 
5.65 

 

Egenvärde 
 

11.14 1.84 1.27 1.19 15.44 

 
Komponentkorrelation                                                               2 

 
 .41 

 
 

   

Komponentkorrelation                                                               3 -.06 -.05    
Komponentkorrelation                                                               4 
 

 .26  .16 -.08   
 

 
Noter: Principal komponentanalys med oblimin rotation. N = 100. Skalorna har rangordnade efter 
storleken på komponentladdningarna. Förslag på komponenternas benämning: 1 = Självkänsla, 2 = 
Familjerelationer, 3 = Förvärvad självkänsla, 4 = Materiella aspekter. 
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En PCA på enbart skalorna i Jag tycker jag är genererade en komponent med egenvärde 
över 1 i vilken samtliga skalor laddade. Då samtliga skalor i Jag tycker jag är laddade i 
komponenten har valet gjorts att benämna komponenten Jag tycker jag är komponenten. 
Resultatet presenteras i Tabell 10. 
 
 
Tabell 9. Principal komponentanalys på skalorna i Jag tycker jag är, 

komponentladdningar, kommunaliteter (h²), procent av totalvarians som kan 
förklaras av komponenten samt summan av kvadrerade laddningar (SSL). 

 
 

Komponent 
 

 
 
Skalor 
   

Jag tycker jag är  
 

 
h² 

 
 
Psykisk välbefinnande  

 
.86 

 
.55 

Färdigheter, talanger, begåvning .75 .57 
Relationer till andra .75 .74 
Fysiska egenskaper .74 .30 
Relationer till föräldrar och familjen 
 

.55 .56 

 
Procent av variansen 

 
54.30 

 

Egenvärde 
 

2.71 2.71 

 
Noter: Principal komponentanalys med oblimin rotation. N = 100. Skalorna har rangordnade efter 
storleken på komponentladdningarna. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Syftet med studien var att göra en psykometrisk utvärdering av den modifierade 
versionen av Jag tycker jag är (Ovinen-Birgerstam, 1985, 1999) för att studera dess 
konstrukt validitet. Därtill var syftet även att studera huruvida test-retest reliabiliteten 
gällande Jag tycker jag är och övriga skalor som användes i undersökningen kan ses 
som tillfredställande. Validering av ett mätinstrument är som påpekades i inledningen 
en process av att samla och utvärdera bevis rörande ett mätinstrumentets validitet. Det 
är framför allt testkonstruktören som har huvudansvaret för att en validering genomförs, 
men det kan dock i vissa sammanhang vara relevant för forskaren själv att genomföra en 
validering trots att tidigare validitetsberäkningar har gjorts (Cohen & Swerdlik, 2002. 
Magnusson, 1961). Anledningen till valideringen av Jag tycker jag är var att 
instrumentet har modifierats för att anpassas till en vuxenpopulation, för vilken 
instrumentet inte tidigare har prövats. 
  
Korrelationsprövningar 
 
Resultatet av korrelationsprövningarna visade på starkt positiva korrelationer mellan 
poängen på skalorna i Jag tycker jag är och poängen på majoriteten av de andra 
skalorna i undersökningen, vilket tyder på att skalorna i Jag tycker jag är verkar mäta 
samma teoretiska begrepp (självkänsla) som de andra traditionellt använda och 
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välprövade skalorna (Hayes, 2000). Resultaten kan förklaras med att skalorna är 
avsedda att mäta självkänsla och att de teorier som ligger till grund för flertalet av 
skalorna utgår från att självkänslan växer fram och grundläggs under den tidiga 
barndomen (Coopersmith, 1967; Irhammar & Brigerstam, under tryckning; Johnson & 
Forsman, 1996; Ouvinen-Birgerstam, 1985, 1999; Rosenberg; 1965), som anses vara en 
följd av andra människors ovillkorliga kärlek och accepterande. Förhållanden i barnets 
primärfamilj under uppväxttiden betraktas som betydelsefulla för den självkänsla som 
barnet kommer att utveckla (Forsman & Johnson, 1996; Fyring, 2001; Malgir, 2002; 
Ouvinen-Birgerstam, 1985, 1999; Rosenberg, 1965). Enligt Magnusson (1961) är ett 
sätt att validera ett mätinstrument att jämföra resultatet från det instrumentet med 
resultatet från andra välprövade och frekvent använda instrument som är avsedda att 
mäta samma teoretiska begrepp. Positiva korrelationer mellan poängen på skalorna i Jag 
tycker är och poängen på de andra skalorna som användes i undersökningen kan således 
betraktas som ett uttryck för konstrukt validitet. 
 
Ännu ett belägg för att skalorna i Jag tycker jag är verkar mäta samma form av 
självkänsla som övriga skalor är att samtliga av skalorna som ingår i mätinstrumenten 
uppvisar svaga negativa korrelationer med skalan Förvärvad självkänsla (se Tabell 5). 
Skalan Förvärvad självkänsla är avsedd att mäta en form av självkänsla som aktivt 
förvärvas av en person i vuxen ålder (Forsman & Johnson, 1996) och som därför skiljer 
sig från den självkänsla som grundläggs i barndomen (Forsman & Johnson, 1996). 
Forman och Johnson (1996) har tidigare studerat de båda formerna av självkänsla och 
kommit fram till att de utgör två skilda fenomen. Resultatet i denna studie visar också 
på att det verkar vara frågan om två skilda fenomen. 
 
För att kontrollera för risken för typ-1 fel (att felaktigt dra slutsatser angående 
resultatets signifikans) gjordes Bonferronis justering (Howell, 1997) för korrelationerna 
mellan skalorna. Resultatet av Bonferronis justering visade dock på att flertalet av 
korrelationerna inte var signifikanta efter det att justeringen genomförts (se Tabell 5). 
Att inte fler korrelationer uppvisade signifikans, trots att majoriteten av korrelationerna 
mellan skalorna var starkt positiva kan förklaras av den höga signifikansnivå (p < 
.0002) som betraktades som signifikant efter justeringen. Enligt Hayes (2000) kan 
användandet av en för låg signifikansnivå liksom användandet av en för hög 
signifikansnivå få stora konsekvenser för utfallet av en studies resultat. Användning av 
en för låg signifikansnivå ökar risken för typ-I fel medan användning av en för hög 
signifikansnivå ökar risken för typ-II fel (att felaktigt dra slutsatsen att signifikans inte 
föreligger trots att så är fallet). Med en signifikansnivå på p < .0002 är risken 1 på 5 000 
att felaktiga slutsatser dras gällande korrelationerna signifikans (Hayes, 2000), vilket 
innebär en väldigt hög sannolikhet för att de slutsatser som dras är riktiga men även en 
hög risk för typ-II fel. 
 
En något lägre signifikansnivå hade varit tillräcklig för att fler korrelationer skulle ha 
uppvisat signifikans efter justeringen av resultaten med hjälp av Bonferronis justering. 
Gällande samtliga skalor i Jag tycker jag är (med undantag för skalan Relationer till 
andra) hade en signifikansnivå på p < .0009 varit tillräckligt för att korrelationerna 
skulle ha uppvisat signifikans. Korrelationer mellan de skalor som, trots den höga 
signifikansnivån, var signifikanta efter justeringen visade således på en hög sannolikhet 
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för att samband mellan dessa skalor som troligen kommer av att skalorna mäter samma 
teoretiska begrepp. 
  
Reliabilitet 
 
Tre skalor i Jag tycker jag är samt totalskalan uppvisade en otillfredsställande 
reliabilitet i termer av homogenitet. Resultatet från det första undersökningstillfället 
visar att skalorna Fysiska egenskaper, Färdigheter, talanger, begåvning och Relationer 
till andra samt totalskalan i Jag tycker jag är hade Miic-värden som låg mellan .14 till 
.19 (se Tabell 7), vilket är under den acceptabla nivån för att reliabiliteten skall anses 
som god (Briggs & Check, 1986). Dock visade resultatet från test-retest tillfället på att 
endast skalan Relationer till andra hade ett Miic-värde under .20. Att resultatet från test-
restest tillfället såg annorlunda ut kan vara en konsekvens av att antalet 
undersökningsdeltagare vid test-retest tillfället var färre (N = 32) än vid det första 
undersökningstillfället (N = 100). Ju fler undersökningsdeltagare som ett resultat 
baseras på desto säkrare och mer tillförlitligt blir resultatet. Gällande homogeniteten i 
skalan Fysiska egenskaper kan en anledning till att skalan uppvisar en otillfredsställande 
reliabilitet vid den första undersökningen vara att itemen i skalan mäter olika former av 
fysiska egenskaper. Majoriteten av itemen i skalan berör kroppens fysiska attribut 
medan ett av itemen mäter huruvida personen är bra i idrott och gymnastik och ett annat 
item mäter vad personen tycker om sitt namn. Varken uppfattningen gällande om man 
är bra i idrott och gymnastik eller om man tycker om sitt namn berör en persons 
uppfattning om kroppens fysiska attribut i speciellt stor grad, vilket skulle kunna 
förklara den otillfredsställande reliabiliteten.  
 
Skalan Färdigheter, talanger, begåvning uppvisade också en otillfredsställande 
reliabilitet vid första undersökningstillfället. En förklaring till det kan vara att itemen i 
skalan dels mäter om man upplever sig ha estetiska och musikaliska talanger och dels 
om man generellt upplever sig ha lätt för att lära sig saker, att uttrycka sig samt om man 
upplever sig vara lika bra som andra. Estetiska och musikaliska talanger behöver 
nödvändigtvis inte ha något samband med en persons självkänsla. Enligt James (1890) 
krävs det att en person värdesätter ett specifikt attribut för att det skall ha betydelse för 
personens självkänsla. Något som däremot generellt antas ha betydelse för självkänslan 
är en persons uppfattning om sig själv och personens eget omdöme om hur denna 
uppfattas av världen, d. v. s. om man uppfattar sig som en person som har lätt för att 
lära, som får goda idéer, som är duktig i olika sammanhang och som upplever sig vara 
åtminstone lika bra som andra personer. Att skalan inte hade en tillfredställande 
reliabilitet i termer av homogenitet gällande resultatet från det första 
undersökningstillfället kan således bero på att skalan består av item som inte har lika 
stor betydelse för alla personers självvärdering. Ett grundläggande antagande gällande 
mätinstrument som bygger på självrapportsmetoden är enligt Demo (1985) att 
respondenterna förutsätts fästa lika stor vikt vid varje item i skalan och att dessa item 
även har betydelse vid respondenternas värdering av sig själva.     
 
Att skalan Relationer till andra uppvisade en otillfredsställande reliabilitet i termer av 
homogenitet utgående från resultaten från båda undersökningstillfällena kan vara en 
konsekvens av att flera undersökningsdeltagare kanske medvetet eller omedvetet har 
besvarat itemen i skalan enligt vad som anses vara socialt önskvärt och att det då 
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förekommer responsbias i resultatet. Då social kompetens är något som värdesätts högt i 
dagens samhälle kan det hända att vissa item i skalan upplevdes som känsliga av en del 
av undersökningsdeltagare vilka därför valde att svara enligt ett socialt önskvärt 
mönster. Enligt Johnson (2003) tenderar vi att värdera oss efter yttre kriterier som till 
exempel social status och vi jämför oss ständigt med andra för att få bekräftelse på att vi 
duger. Förekomst av responsbias av olika slag är tämligen vanligt förekommande då det 
gäller självrapportsmetoder (Demo, 1985). Ett sätt att försöka kontrollera för 
responsbias vore att inkludera en s.k. lögnskala bland skalorna i Jag tycker jag är. I 
denna undersökning var det endast i Coopesmith Self-esteem Inventory som en 
lögnskala ingick. En lögnskala underlättar tolkningen av ett resultat då den ger ett mått 
på förekomsten av responsbias i resultatet (Cohen & Swerdlik, 2002; Demo, 1985; 
Hayes, 2000).  Resultatet visade på att lögnskalan hade ett medelvärde på 2.85 på en 
skala mellan ett till fem (se Tabell 5), vilket sannolikt innebär att somliga 
undersökningsdeltagare har mer responsbias i sina svar än andra 
undersökningsdeltagare.  Med hjälp av lögnskalan kan således konstateras att det 
förekommer responsbias i resultatet men att den förekomsten inte var särskilt hög. 
 
Gällande totalskalan i Jag tycker jag är kan den otillfredsställande reliabiliteten bero på 
att totalskalan mäter ett heterogent begrepp som består av flera olika dimensioner. 
Totalskalan utgörs av ett s.k. testbatteri som är konstruerat för att fånga in de olika 
delarna som tillsammans utgör begreppet självkänsla (Magnusson, 1961). Som nämndes 
i inledningen bör korrelationer mellan olika delskalor i ett mätinstrument vara så låga 
som möjligt, för att på så sätt säkerställa att varje delskala enbart mäter en aspekt samt 
att varje delskala mäter någon annan aspekt än de övriga (Magnusson, 1961). Genom att 
försöka säkerställa delskalornas homogenitet förväntas det heterogena kriteriet att 
fångas i så stor utsträckning som möjligt. Resultatet av korrelationsprövningen visade 
på att samtliga delskalor i Jag tycker jag är med undantag för delskalan Relationer till 
föräldrar och familj var signifikant och starkt positivt korrelerade med delskalan Fysiska 
egenskaper i Jag tycker jag är. 
 
Att de ovannämnda skalorna var signifikant korrelerade är ytterligare en indikation på 
att delskalorna inte är helt homogena. Delskalorna verkar till viss del mäta aspekter av 
självkänsla som går i varandra. Korrelationerna mellan de olika delskalorna kan bero på 
att det är svårt att dra klara gränser mellan de olika aspekter som utgör begreppet 
självkänsla. De olika aspekterna går mer eller mindre i och påverkar varandra, vilket 
leder till korrelationer mellan skalorna.  För att undersöka de underliggande relationerna 
mellan skalorna i Jag tycker jag är genomfördes därför en PCA på enbart dessa skalor. 
Detta kommer att diskuteras längre fram i diskussionen (se rubrik Komponentanalys). 
 
Samtliga skalor i Jag tycker jag är uppvisade en tillfredställande reliabilitet i termer av 
intern konsistens. Tidigare forskning rörande den interna konsistensen hos skalorna i 
Jag tycker jag är har visat på att delskalorna Färdigheter, talanger, begåvning och 
Relationer till andra har uppvisat en otillfredsställande reliabilitet i termer av intern 
konsistens (Fyring, 2001; Malgir; 2002; Nilvang, 2004; Zetterman, 2004, se Tabell 3). 
Resultatet från denna studies första undersökningstillfälle visar på att alfavärdet för 
dessa skalor ligger precis över vad som enligt Nunnally (1967) anses vara ett 
acceptabelt alfavärde (se Tabell 6).   
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Test-retest reliabilitet 
 
Skalornas precision och stabilitet över tid bedömdes. Resultatet visade att skalorna i Jag 
tycker jag är hade korrelationer som låg mellan .81 till .97 (se Tabell 7), vilket är att 
betrakta som tillförlitligt (Nunnally, 1967). Personlighetsdrag som självkänsla anses 
vara stabila över tid och därför förväntades höga reliabilitetskoefficienter. 
Tidsintervallet mellan de två test tillfällena var ungefär en månad, vilket kan betraktas 
som en relativt kort tidsperiod. Trots att detta visar de höga korrelationerna på att test-
retest reliabiliteten är att betrakta som god (Cohen & Swerdlik, 2002).  
 
En nackdel med test-retestundersökningar och som dessutom tenderar att öka då kort tid 
har förflutit mellan de två undersökningstillfällena är risken för att minneseffekter som 
kan komma att påverka utfallet av resultatet (Hayes, 2000). Försök att kontrollera för 
minneseffekter gjordes genom att undersökningsdeltagarna vid det första 
undersökningstillfället inte var informerade om att de skulle testas igen vid ett senare 
tillfälle, men trots detta och att undersökningsdeltagarna fyllde i ett stort antal item är 
det möjligt att de minns hur de svarat tidigare. Det kan leda till att de väljer att upprepa 
sina tidigare svar utan att fundera över itemen. Reliabilitetskoefficienterna blir då 
felaktigt höga. Den population som undersöktes bestod enbart av psykologistuderande, 
vilket också som kan ha haft betydelse för utfallet av resultatet. Det kan tänkas att 
psykologistuderade är mer intresserade av, har kunskap om och är bekanta med olika 
undersökningsmetoder och tekniker än andra studenter.  Det kan hända att de på så viss 
är mer uppmärksamma i undersökningssammanhang. Att de är mer uppmärksamma kan 
göra att de har lättare för att återkalla undersökningen minnet och även lättare minns 
vilka svar de har givit. Det är dock svårt att veta huruvida minneseffekter verkligen har 
påverkat resultatet. Tyvärr är det svårt att gardera sig helt mot förekomsten av 
minneseffekter, i denna studie har dock försöka gjort att minska risken för dessa. 
 
Det förekom ett stort bortfallet gällande test-retestundersökningen då endast en tredjedel 
av den totala populationen undersökningsdeltagare deltog i undersökningen. Vid det 
första undersökningstillfället tackade 62 undersökningsdeltagare till att delta i test-
retestundersökningen och bara cirka hälften (n = 32) av dem som tackat ja till att delta 
vid det i test-retesttillfället deltog. Bortfallet bestod i att åtta undersökningsdeltagare 
lämnade återbud på grund av att de fick förhinder och 22 undersökningsdeltagare 
uteblev utan att tacka återbud. Vad gäller de åtta personer som tackade återbud var 
orsaken oftast sjukdom, det är därför rimligt att dessa personer skulle ha deltagit om de 
varit friska. Den delen av bortfallet kan således ges en enkel förklaring. Det är däremot 
svårt att veta varför de 22 personer som inte lämnade något återbud uteblev. Det kan 
finnas många förklaringar till detta. Säkerligen var flera av dessa 
undersökningsdeltagare upptagna med kurser och skolarbete på annat håll och därför 
inte hade tid att delta. Vid Psykologiska institutionen är det obligatoriskt att medverka 
som undersökningsdeltagare ett visst antal timmar under terminen. I denna 
undersökning erbjöds undersökningsdeltagarna först en timme i undersökningstid då de 
deltog vid det första undersökningstillfället och sedan ytterligare en timme till om de 
tackade ja till att delta i test-retestundersökningen. Det kan således även ha varit så att 
dessa undersökningsdeltagare då de tackade ja till test-retestundersökningen ännu inte 
hade samlat ihop alla sina undersökningstimmar och tackade ja av den orsaken. 
Eftersom som tidsintervallet mellan de två undersökningarna var ungefär en månad är 
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det möjligt att de under den tiden lyckats få ihop sina undersökningstimmar på annat 
håll och därför inte längre var intresserad av att delta. Valet att delta i test-retest 
undersökningen var frivilligt och förmodligen hade det betydelse för antalet 
undersökningsdeltagare som valde att delta i test-retest undersökningen. Det hade varit 
att föredra att fler undersökningsdeltagare hade ställt upp och deltagit. Med hänsyn till 
detta hade det varit bättre att ställa som villkor att de som deltog i den första 
undersökningen även måste delta i test-retest undersökningen. Dock hade det lett till att 
undersökningsdeltagaren redan från början hade varit informerade om att de skulle 
testas igen. Trots få undersökningsdeltagare är dock test-retest reliabiliteten att betrakta 
som god. 
 
Efter att diskuterat bortfallet i undersökningen vore det rimligt att även diskutera de 
undersökningsdeltagare som faktiskt deltog i test-retestundersökningen och frågan 
huruvida de verkligen är representativa för den ursprungliga populationen av 
psykologistuderande som studerades. Då majoriteten av undersökningsdeltagarna som 
deltog vid det första undersökningstillfället (n = 68) kan konstateras att de som deltog i 
test-retestundersökningen utgör en minoritet bland den totala populationen 
undersökningsdeltagare. Det är dock svårt att bedöma om dessa undersökningsdeltagare 
skiljer sig från övriga på något väsentligt sätt. Det kan antas att de som de tog i test-
restestundersökningen gjorde det för att samla ihop sina undersökningstimmar och att 
just detta var orsaken till att dessa personer valde att delta.   
 
Komponentanalys 
 
Av den hypotesen som formulerades angående resultatet av komponentanalysen 
förväntades att skalorna i Jag tycker jag är skulle ladda i samma komponent som andra 
liknade skalor vilka användes i undersökningen, med vilka skalorna även förväntades att 
korrelera. Resultatet av komponentanalysen uppfyllde de ställda förväntningarna. 
Skalorna i Jag tycker jag är laddade i samma komponenter som liknade skalor vilka 
användes i undersökningen. Skalorna i Jag tycker jag är samt majoriteten av de övriga 
skalorna som ingick i undersökningen laddade i komponenten Självkänsla (se Tabell 8). 
Komponenten mäter de olika aspekterna som ingår i begreppet självkänsla med 
undantag för den aspekt av självkänslan som rör förhållanden till familjen och de 
närstående. De skalor som rör förhållanden till familj och närstående bildar tillsammans 
den andra komponenten Familjerelationer (se Tabell 8). Skalan Förvärvad självkänsla 
bildar ensam komponenten den tredje komponenten Förvärvad självkänsla, vilket är 
ytterligare ett tecken på att skalan verkar mäta något annat än övriga skalor. Skalan 
Materiella aspekter bildar självständigt den fjärde komponenten Materiella aspekter. 
Skala består av enbart två item: ”Jag är nöjd med min materiella standard” och ”Jag 
önskar att jag hade det bättre ställt ekonomiskt”. Dessa item fokuserar på pengar och 
ekonomi snarare än på begreppet självkänsla. Det framstår därför förhållandevis 
naturligt att denna skala bildar en komponent för sig, då den skiljer sig från de andra 
skalorna. Mellan komponenterna Självkänsla och Familjerelationer finns en positiv 
korrelation på .41, vilket är tyder på att komponenterna mäter samma underliggande 
begrepp, självkänsla. Vad gäller komponenterna Förvärvad självkänsla och Materiella 
aspekter är korrelationerna med de andra komponenterna svaga (se Tabell 8) vilket 
antas bero på att komponenterna mäter något annat än övriga skalor, vilket tidigare har 
diskuterades ovan. 



38 

 
För att undersöka den underliggande komponentstrukturen gällande enbart skalorna i 
Jag tycker jag är genomfördes en PCA på dessa skalor för sig. Samtliga av skalorna 
laddade i den enda extraherade komponenten Jag tycker jag är komponenten. Utifrån 
resultatet kan konstateras att skalorna verkar mäta olika aspekter av ett gemensamt 
övergripande begrepp, självkänsla. Vidare skulle det även ha varit intressant att 
genomföra en PCA på samtliga item som ingick i skalorna, för att studera den 
underliggande komponentstrukturen då itemen analyseras var för sig och se om det 
finns några skillnader gentemot då itemen grupperats i skalor. Tyvärr var detta inte 
genomförbart i denna undersökning då antalet variabler skulle ha överskridigt antalet 
undersökningsdeltagare.   
 
Metoddiskussion – brister och svagheter 
 
I denna studie tillämpades en PCA för att analysera den underliggande 
komponentstrukturen. Mer adekvat i det här sammanhanget hade varit att använda en 
konfirmativ faktoranalys (LISREL) eftersom det var frågan om en hypotesprövning och 
variablerna (skalorna) var bestämda i förväg. Vanligtvis används PCA för att undersöka 
den underliggande komponentstrukturen hos ett nyskapat test där variablerna ännu inte 
är kända. För att genomföra en konfirmativ faktoranalys krävs dock kunskaper i 
programmet LISREL, som är det program som vanligen används för detta syfte. Då 
studien är genomför på magisternivå och LISREL ingår som en kurs i 
forskarutbildningen saknar författaren dessa kunskaper. Valet gjordes därför att istället 
tillämpa en PCA trots att det vore lämpligare att tillämpa en konfirmativ 
faktoranalysteknik. 
 
Sampelurvalet i studien bestod enbart av studerande från Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet, vilket kan ha haft betydelse för studiens resultat. De studerande 
anmälde själva sitt intresse för att delta i studien, urvalet skedde därför inte 
slumpmässigt. Detta kan ha medfört att de studenter som deltog i studien således inte är 
representativa för populationen studerande eller ens för populationen 
psykologistuderande. Som tidigare nämnts utgjordes det sampel som användes i studien 
av 100 undersökningsdeltagare. Det är alltid vikigt att sträva efter att uppnå ett så stort 
sampel som möjligt för att de resultat som erhålls skall bli så säkra och tillförlitliga som 
möjligt (Hair et al., 1998). I det här sammanhanget är dock denna sampelstorlek 
tillräckligt men ett större sampel är alltid eftersträvansvärt för att kunna stärka 
resultatets tillförlitlighet ytterliggare.  
 
Det kan finnas problem med att använda ett mätinstrument som inte är anpassat för 
svenska förhållanden, vilket var fallet med Coopersmith Self-esteem Inventory. 
Formuläret översattes till svenska i samband med studien av författaren i samråd med 
handledaren. Då formuläret översattes gjordes även modifiering av itemen för att 
anpassa formuläret för användning på vuxna undersökningsdeltagare. Författaren kände 
vid tidpunkten för modifieringen inte till att det redan fanns en publicerad vuxenversion 
av formuläret, om så hade varit fallet skulle det självklart ha varit att föredra att 
översätta och använda den publicerade vuxenversionen istället. Vid genomförandet av 
studien var slutversionen av Som jag ser mig själv inte färdig och därför användes den 
version av formuläret som ingick i standardiseringsstudien (Irhammar & Birgerstam, 
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under tryckning). Det kan hända att resultatet utfallit annorlunda om den 
standardiserade slutversionen hade använts. Det är dock svårt att säga något om vilken 
skillnader gällande resultatet som det skulle hade inneburit. 
 
Studiens relevans 
 
Den modifierade versionen av Jag tycker jag är har tidigare använts i ett flertal studier 
för att mäta självkänsla (se Tabell 1). Den ursprungliga versionen av Jag tycker jag är 
(Ouvinen-Birgerstam, 1985, 1999) var anpassad för studier på mellan- och 
högstadieelever, för vilka mätinstrumentet även har validerats. Anledningen till att Jag 
tycker jag är modifierades var att man ville anpassa mätinstrumentet för studier av en 
ny population, nämligen personer i vuxenålder. Efter att modifiering av Jag tycker jag 
är genomförts har dock inte någon ny validering för användning på den nya 
populationen gjorts. Magnusson (1961) har påpekat att empirisk prövning är ett krav då 
ett mätinstrument har förändrats för att anpassas till ett nytt syfte och population, 
eftersom ett mätinstruments validitet tenderar att variera beroende på det syfte som det 
är tänkt att användas för. Det var därför med hänsyn både till studierna presenterade i 
Tabell 1 samt till framtida bruk och vidare studier där den modifierade versionen 
används, relevant att genomföra en validering i syfte att studera konstrukt validiteten. 
Enligt Wylie (1974) är en relativt vanlig brist gällande studier av självkänsla att det 
mätinstrument som används för att samla in data inte har validerats och undersökts i 
tillräckligt stor grad. Den validering av den modifierade versionen av Jag tycker jag är 
som har genomförts i denna studie är viktig och har både teoretisk- och klinisk relevans 
med avseende på de resultat som uppnåtts i studierna presenterade i Tabell 1.  
 
Förslag till fortsatt forsknings 
 
För det första vore det relevant att replikera denna studie med ett annat sampelurval som 
är mer representativt för den totala svenska populationen för att få resultat som är 
generaliserbara i större utsträckning. Lämpligt vore även då att utöka sampelstorleken 
samt att gör sampelurvalet slupmässigt. Det vore vid en replikering av denna studie av 
vikt att försöka få samtliga undersökningsdeltagare som deltar i det första 
undersökningstillfället att även delta i test-retest undersökningen. Med hänsyn till att 
den version av Coopersmith Self-esteem Inventory som användes i denna studie 
ursprungligen var anpassad för skolelever, skulle det vara väsentligt att istället göra om 
studien med en svensk översättning av den version som är avsedd för vuxna. Detta för 
att studera om och i så fall vilka skillnader som kan förekomma mellan de olika 
versionerna av självskattningsformuläret. Tyvärr finns det i dagens läge, utifrån 
författarens vetskap, ingen tillgänglig svensk översättning gällande någon av 
versionerna av Coopersmith Self-esteem Inventory som är standardiserade för svenska 
förhållanden, varken då det gäller versionen som är anpassade för skolelever eller den 
version som är anpassade för vuxna.  
 
Slutsatser och avslutande kommentarer 
 
Slutsatser som kan dras utgående från resultatet av denna studie är att skalorna i Jag 
tycker jag är verkar mäta samma underliggande begrepp som andra välkända 
psykologiska skalor som avser mäta självkänsla i undersökningen, vilket framgår av 
resultatet av korrelationsprövningarna, reliabilitetsprövningarna och 
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komponentanalysen. Jag tycker jag är kan således betraktas mäta begreppet självkänsla 
åtminstone lika väl som andra skalor. Jag tycker jag är har visat sig ha en hög konstrukt 
validitet, vilket är ett tecken på att överstämmelse mellan den teoretiska nivån och den 
empiriska nivån är god. Jag tycker jag är uppvisade även en tillfredställande reliabilitet 
i termer av Cronbachs alfa samt en tillfredsställande test-retest reliabilitet. Baserat på 
resultatet av den genomförda valideringen kan därför användning av den modifierade 
versionen av Jag tycker jag är rekommenderas vid framtida studier av vuxna personers 
självkänsla. 
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Appendix 1 

Personnummer _____________________ 

Intervjufrågor till undersökningsdeltagare 

 
Nedan följer ett antal frågor om dig som person.  Jag vore tacksam om du vill besvara dessa. 

Besvara frågorna genom att antingen skriva svaret på raderna nedan eller genom att kryssa i 

rutorna. 

 

1. Kön:  Kvinna □ Man □ 

 

2. Hur gammal är du (ange senaste fyllda ålder): ___________år 

 

3. I vilken form av miljö är du uppväxt (ange den miljö som du tillbringat större delen av din 

 uppväxttid i, fram till 15 års ålder):  

  Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö med förorter)  □

   Annan stad i Sverige   □

   Landsbygd □

   Annan stad utanför Sverige (ange stad och land): □ 

   ______________________________________________ 

 

4. Vilken är din nationalitet: Svensk □ Annan:___________________________ 

 

5. Om du har annan nationalitet än svensk, hur länge har du i så fall bott i Sverige (hoppa över 

  om du är född i Sverige):_______________________________________________________ 

 

6.  Är dina föräldrar födda i Sverige:  Ja, båda mina föräldrar är födda i Sverige  □

   Ja, min mamma är född i Sverige men inte min pappa   □

   Ja, min pappa är född i Sverige men inte min mamma   □

   Nej, ingen av mina föräldrar är födda i Sverige   □ 

 

7. Om nej, i vilket land är din förälder/dina föräldrar födda i:_____________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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8. Hur många biologiska syskon har du: Inga □  1 □ 2 □ 3 □  4 > □ 

 

9. Hur många halvsyskon/styvsyskon syskon har du:  Inga □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 > □ 

 

10. Vilken är din placering i syskonskara: Äldst  □ Näst äldst  □ Mellan  □

   Näst yngst  □ Yngst □   

 

11. Vilken social bakgrund skulle du säga dig ha, baserat på socio-ekonomisk indelning (SEI)? Är

  du uppväxt i ett:        

  Högre tjänstemannahem  □ Mellan tjänstemannahem   □ 

  Lägre tjänstemannahem  □ Lantbrukar-/Företagarhem □ 

  Arbetarhem □ Annat:______________ 

 

12. Civilstånd: Gift/Sambo □ Särbo □ Ensamstående □  Singel □

  Annat:________________________________________________________ 

 

13. Hur många barn har du: Inga  □ 1  □ 2  □ 3  □ 4>  □ 

 

14. Vilken utbildning har du? (Kryssa i de utbildningar som du har)  

 

 Grundskola □ Gymnasium □  Komvux  □ Folkhögskola □ 

 

 Högskola/universitet □  Annan:_______________________________________________ 

 

15. Hur många år har du sammanlagt studerat: _________________________________________ 

 

16. Hur länge har du studerat på högskola/universitet (ange antalet terminer samt antal 

 högskolepoäng):  _____________________________________________________________ 

 

17.  Vilken kurs går du för närvarande: _______________________________________________ 

 

18. Hur skulle du skatta din studieframgång på en skala från 1 till 5, där 5 är mycket bra och 1 är 

 mycket dålig: ________________________________________________________________ 
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19. Hur skulle du skatta upplevelse av din självkänsla på en skala från 1 till 5, där 5 är hög och 1 

 är låg:______________________________________________________________________ 

 

20. Har du eller har du tidigare haft dyslexi/läs- och skrivsvårigheter: Ja  □ Nej □ 

 

21. Upplever du din fysiska hälsa som god:     Ja  □ Nej □ 

 

22. Om nej, varför_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

23. Upplever du din psykiska hälsa som god:   Ja  □ Nej □ 

 

24. Om nej, varför_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Eventuella kommentarer från den intervjuade: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Appendix 2 

Information till undersökningsdeltagare 
 
Jag skriver min magisteruppsats och genomför därför en datainsamling vid Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet under vintern 2005. Uppsatsen kommer att handla om 
självkänsla och undersökningen består av ett antal självskattningsformulär som behandlar 
självkänsla. Din uppgift är att fylla i och besvara självskattningsformulären så ärligt och uppriktigt 
som möjligt. 
 
Undersökningen tar ca 40-45 minuter att slutföra, men hur lång tid som behövs beror till stor del på 
hur snabbt Du besvarar självskattningsformulären. För Ditt deltagande i undersökningen kommer 
Du att få 1 timme i försökspersonstid som ersättning.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill. 
Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras på gruppnivå. Inga enskilda 
personer kommer att kunna identifieras utifrån de resultat som presenteras. Om Du är intresserad av 
att ta del av resultatet av undersökningen i form av min uppsats går det bra att lämna din mailadress 
nedan så blir du kontaktad då undersökningen är avslutad och uppsatsen tryckt. 
 
När Du fyller i formulären är det viktigt att Du är noggrann med att besvara alla uppgifter och inte 
hoppar över någon. Gå därför gärna igenom formulären en extra gång innan Du lämnar in, för att 
vara säker på att Du inte har missat någon uppgift.  
 
 
 
 
Jag har tagit del av den ovan givna informationen om studien och har förstått vad det innebär att 
delta. Jag ger här mitt samtycke till att delta och godkänner att uppgifter om mig används i 
forskningssyfte. 
 
 
 
 
 
Datum   Namn       
 
 
 
E-mail (frivilligt, lämnas om Du vill ta del av resultatet av undersökningen) 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Ansvariga för studien 
Karolina Nilvang     Docent Anna M. Dåderman 
Magisterstuderande, försöksledare   Handledare 
Tel. 070-721 76 79    Tel. 08-16 3930 
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Möjlighet till mer försökspersonstid 
 
 
För de som har medverkat i den här undersökningen finns möjlighet att få ytterliggare 1 timme i 
försökspersonstid, genom att delta i vidare testning vid ett senare tillfälle under vårterminen 2005. 
Nästa undersökningstillfälle kommer att vara om ungefär en månad, den XX, kl X i sal X. Din 
uppgift vid nästa undersökning kommer till stor del att påminna om den undersökning som Du har 
medverkat i nu. Om Du är intresserad av att delta skriv ditt namn och telefonnummer här under. 
Skulle du tacka ja, men senare ångra dig är det viktigt att du hör av dig till försöksledaren, Karolina 
Nilvang, tel. 070-721 76 79. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riv av den övre delen och spara, lämna in den undre delen till försöksledaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är intresserad av att delta i vidare undersökningen om ungefär en månad, i slutet av februari och 

få ytterligare 1 timme i försökspersonstid som ersättning. 

 

 

 

Namn (texta gärna)      Telefon    
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Appemdix 3 

Idnr.:___________________________________ 

Namn:__________________________________

Ålder: __________________________________ 
 
Kön:              Man     □          Kvinna     □ 

Datum: _______/________20_______________ 
 
  

Coopersmith Self-esteem Inventory (SEI-S1) 
 

Instruktion 
 

Nedan följer ett antal påståenden om som handlar om din upplevelse av dig 

själv. Din uppgift är att svara på hur väl du instämmer med varje påstående. 

Viktigt är att du svarar så ärlig som möjligt på påståendena och att du är 

noggrann med att svara på alla påståenden. Hoppa inte över något påstående. 

Försök att svara spontant och inte tänka efter allt för mycket. Kryssa i det 

alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

 

 

Exempel:  

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
delvis, 
delvis 
inte 

Stämmer 
ganska 

väl 

Stämmer 
precis 

Jag är en trevlig person □ □ □ □ □ 
 

 

                                                 
1 @1967 Coopersmith. Översatt till svenska av magisterstuderande Karolina Nilvang och docent Anna M. Dåderman, 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Forskningsversion, 2005-01-24. Får ej kopieras eller administreras 
utan tillstånd. 
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

delvis, 

delvis 

inte 

Stämmer 

ganska 

väl 

Stämmer 

precis 

1. Jag tillbringar mycket tid med att 

dagdrömma 
□ □ □ □ □ 

2. Jag känner mig säker på mig själv □ □ □ □ □ 
3. Jag önskar ofta att jag var någon annan □ □ □ □ □ 
4. Jag är lätt att tycka om □ □ □ □ □ 
5. Mina föräldrar och jag har mycket kul 

tillsammans 
□ □ □ □ □ 

6. Jag oroar mig aldrig för någonting □ □ □ □ □ 
7. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att tala 

inför en klass eller större grupp 
   

□ □ □ □ □ 

8. Jag önskar att jag vore yngre □ □ □ □ □ 
9. Det finns många saker hos mig själv som jag 

skulle vilja ändra på om jag kunde 
 

□ □ □ □ □ 

10. Jag kan bestämma mig utan att vela alltför 

mycket 
□ □ □ □ □ 

11. Jag är rolig att umgås med □ □ □ □ □ 
12. Jag blir lätt upprörd hemma  □ □ □ □ □ 
13. Jag gör alltid det som är rätt □ □ □ □ □ 
14. Jag är stolt över min prestation (t ex i skolan) □ □ □ □ □ 
15. Andra måste alltid tala om för mig vad jag 

ska göra 
□ □ □ □ □ 

16. Det tar lång tid för mig att vänja mig vid 
sådant som är nytt 

 

□ □ □ □ □ 
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

delvis, 

delvis 

inte 

Stämmer 

ganska 

väl 

Stämmer 

precis 

17. Jag känner mig ofta ledsen för de saker som 

jag gör 
□ □ □ □ □ 

18. Jag är en populär person bland jämnåriga □ □ □ □ □ 
19. Mina föräldrar har vanligtvis tagit hänsyn till 

mina känslor 
 

□ □ □ □ □ 

20. Jag är aldrig olycklig □ □ □ □ □ 
21. Jag arbetar efter mitt bästa förmåga □ □ □ □ □ 
22. Jag ger väldigt lätt upp □ □ □ □ □ 
23. Jag kan vanligtvis ta hand om mig själv □ □ □ □ □ 
24. Jag är ganska lycklig □ □ □ □ □ 
25. Jag umgås helst med personer som är yngre 

än jag 
□ □ □ □ □ 

26. Mina föräldrar förväntar sig för mycket av 

mig 
□ □ □ □ □ 

27. Jag tycker om alla jag känner □ □ □ □ □ 
28. Jag tycker om att bli tilltalad inför andra (t ex 

inför klassen) 
 

□ □ □ □ □ 

29. Jag förstår mig själv □ □ □ □ □ 
30. Det är ganska jobbigt att vara mig själv □ □ □ □ □ 
31. Det mesta i mitt liv känns rörigt □ □ □ □ □ 
32. Andra ”nappar” på mina idéer □ □ □ □ □ 
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

delvis, 

delvis 

inte 

Stämmer 

ganska 

väl 

Stämmer 

precis 

33. Ingen hemma ger mig särskilt mycket 
uppmärksamhet 

 

□ □ □ □ □ 

34. Jag ”gapar” (skäller ut) aldrig  □ □ □ □ □ 
35. Jag gör inte så bra ifrån mig (t ex i skolan) 

som jag skulle vilja  
 

□ □ □ □ □ 

36. Jag kan hålla fast vid det som jag bestämt 

mig för 
□ □ □ □ □ 

37. Jag tycker egentligen inte om att vara en 

man/kvinna 
□ □ □ □ □ 

38. Jag har låga tankar om mig själv □ □ □ □ □ 
39. Jag tycker inte om att umgås med andra 

människor 
□ □ □ □ □ 

40. Jag har känt många gånger att jag skulle vilja 
fly hemifrån 

 

□ □ □ □ □ 

41. Jag är aldrig blyg □ □ □ □ □ 
42. Jag har ofta känt mig upprörd i skolan □ □ □ □ □ 
43. Jag skäms ofta för mig själv □ □ □ □ □ 
44. Jag ser inte lika bra ut som andra □ □ □ □ □ 
45. Om jag har något att säga, säger jag det 

vanligtvis 
□ □ □ □ □ 

46. Jag blir ofta retad av andra □ □ □ □ □ 
47. Mina föräldrar har förstått mig □ □ □ □ □ 
48. Jag talar alltid sanning □ □ □ □ □ 
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

delvis, 

delvis 

inte 

Stämmer 

ganska 

väl 

Stämmer 

precis 

49. Mina lärare har fått mig att känna att jag inte 
är tillräckligt bra 

 

□ □ □ □ □ 

50. Jag bryr mig inte om vad som händer med 

mig 
□ □ □ □ □ 

51. Jag är ett misslyckande □ □ □ □ □ 
52. Jag blir lätt upprörd då andra ”gapar” på 

(skäller ut) mig 
 

□ □ □ □ □ 

53. De flesta är mer omtyckta än vad jag är □ □ □ □ □ 
54. Jag känner vanligtvis att mina föräldrar har 

pressat mig 
 

□ □ □ □ □ 

55. Jag vet alltid vad jag ska säga till andra □ □ □ □ □ 
56. Jag har ofta känt mig motarbetad (t ex i 

skolan) 
□ □ □ □ □ 

57. Jag bekymrar mig vanligtvis inte för något □ □ □ □ □ 
58. Det går inte att lita på mig □ □ □ □ □ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 


