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Idag saknas tidigare studier, som undersöker relationerna mellan 

social ensamhet, självkänsla, behov av tillhörighet och 

utbildningsform, bland universitetsstudenter. Syftet med denna studie 

var att undersöka om social ensamhet skiljde sig mellan kurs- och 

programstudenter och om studenters sociala ensamhet hade betydelse 

för deras självkänsla och behov av tillhörighet. En webbenkät 

skickades ut via mail till program- och kursstudenter vid Stockholms 

universitet, Psykologiska institutionen (N=73). Resultatet, av t-test för 

oberoende mätningar, visade att kursstudenter kände sig signifikant 

mer socialt ensamma än programstudenter. Vidare fanns inga 

signifikanta samband mellan social ensamhet och självkänsla 

respektive behov av tillhörighet. Fler studier bör göras där samtliga 

variabler ingår och fler studenter deltar. Det skulle vara intressant om 

framtida studier undersöker varför kursstudenter känner sig mer 

socialt ensamma än programstudenter och hur den sociala ensamheten 

kan förebyggas. 

 

 

Sedan urminnes tider har människan alltid betraktats som ett flockdjur. I början av 

människans utveckling var det livsviktigt att få tillhöra en grupp och att kunna 

samarbeta, för att kunna skydda sig mot potentiella faror och öka chanserna att hitta en 

kärlekspartner (Bernstein, Sacco, Young, Hugenberg, & Cook, 2010). Att tillhöra en 

flock handlade om överlevnad. Fanns det ingen flock att vända sig till ökade riskerna att 

dö i förtid (Baumeister & Leary, 1995). På senare tid har människans behov av att 

tillhöra en gemenskap bytt fokus från att ingå i en grupp med syftet att överleva och 

reproducera sig till att fokusera på att skapa och bevara personliga relationer 

(Baumeister & Leary, 1995). I dessa relationer ingår känslan av acceptans. Det finns 

dock alltid en risk för att individer kan bli socialt exkluderade, vilket undviks till varje 

pris av individen (Baumeister & Leary, 1995). Individer som skulle kunna råka ut för 

social exkludering är, exempelvis, studenter som precis börjat eller redan läser vid ett 

universitet. 

 

Inom tidigare forskning saknas studier angående universitetsstudenters olika 

upplevelser av social ensamhet, självkänsla och behov av tillhörighet. Det saknas både 

studier som undersöker de skilda upplevelserna för studenter som läser program 

respektive fristående kurser, men även studier där alla de nämnda variablerna ingår i 

samma undersökning. Hittills har tidigare studier, bland annat, visat hur individer 

upplevt övergången till universitetslivet genom att mäta deras behov av tillhörighet till 

universitetet (Pittman & Ricmond, 2008). Tidigare studier har även visat hur viktigt det 

är för individer att ha vänner och hur deras saknad av dessa, har påverkat deras 

självkänsla och ensamhet (Paul & Brier, 2001). De nämnda studierna har, dock, endast 
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antingen undersökt behov av tillhörighet (till universitetet) eller självkänsla och social 

ensamhet för alla universitetsstudenter (utan att skilja på program/kurs). Eftersom det 

saknas studier, där alla variabler undersöks samtidigt, har det bildats en kunskapslucka 

på området. Den föreliggande studiens syfte var att fylla denna kunskapslucka och att 

göra framtida forskare uppmärksammade på att mer forskning behövs kring dessa 

variabler när de alla är samlade i samma undersökning.    

 

Utbildningsform 

Varje termin söker tusentals människor olika utbildningar till universitetet i hopp om att 

kunna skaffa sig en examen i ett självvalt område (Universitets kanslers ämbetet, 2015). 

Exempelvis på Stockholms universitet kan en person ta en kandidatexamen (180 hp) på 

två olika sätt, antingen genom att gå ett program eller genom att söka sig till fristående 

kurser och på egen hand utforma sin examen (Stockholms universitet, 2015). Dessa 

utbildningsalternativ för båda med sig för- och nackdelar, där en av nackdelarna för 

studenter som läser fristående kurser är att de varje termin måste söka nya kurser och 

hoppas på att de blir antagna. I och med att det alltid finns en risk för studenterna som 

läser fristående kurser att inte bli antagna till sina önskade kurser (Stockholms 

universitet, 2015), blir det eventuellt lättare för dem att ”förlora” de kurskamrater som 

de har lärt känna under den föregående kursen (om de söker till en fördjupningskurs i 

samma ämne). Detta skiljer sig åt för programstudenterna, då de inte tvingas ansöka till 

nya kurser varje termin utan har en säkrad plats på utbildningen när de väl blivit antagna 

och accepterat sin plats (Stockholms universitet, 2015). Om programstudenter skulle 

tvingas avbryta kontakten med sina klasskamrater skulle anledningen snarare bero på att 

klasskamraterna själva exempelvis väljer att hoppa av eller ta ett studieuppehåll från 

utbildningen eller liknande (Stockholms universitets antagningsordning, 2015). I 

grunden minskar därför chanserna för de fristående kursstudenterna att skapa 

meningsfulla och långvariga relationer till andra kurskamrater jämfört med 

programstudenter. Detta i sin tur innebär att kursstudenternas behov av tillhörighet inte 

tillfredsställs, vilket kan leda till att deras psykiska hälsa försämras. Kursstudenterna 

kan då börja känna sig socialt isolerade och/eller ensamma (Baumeister & Leary, 1995; 

Chipuer, 2001).  

 

Ensamhet  

Enligt Weiss (1973) är ensamhet en reaktion på individens avsaknad av en uppsättning 

meningsfulla relationer, till exempel till vänner och kollegor, medan exempelvis sorg 

snarare handlar om upplevelsen av en relation som upphört att existera. Han menar att 

sorgen över en persons bortgång avtar med åren, medan ensamheten fortgår fram tills 

det att individen skapar nya relationer som ersätter den förlorade relationen. Individer 

som känner sig ensamma gör allt för att undvika att fastna i sin ensamhet. De känner ett 

behov av att ändra sin situation och gör det antingen genom att lära känna nya 

människor eller genom att återuppta kontakten med gamla vänner eller bekanta (Weiss, 

1973). Att en person har ett antal värdefulla relationer behöver dock inte betyda att 

denne inte känner sig ensam. Graden av ensamhet hos individer beror bland annat på 

deras civilstånd, familjerelationer (särskilt mellan föräldrarna och barnen), relationer 

utanför familjen samt kön och hälsa (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2006).  

 

Weiss (1973) menar att det finns två olika sorters ensamhet, emotionell och social 

ensamhet. Emotionell ensamhet innebär att individen saknar en intim relation eller en 
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känslosam intim anknytning. Detta uppstår exempelvis vid skilsmässor, där individen 

känner sig övergiven. Social ensamhet innebär att individen helt saknar en stor 

umgängeskrets eller saknar ett ”engagerande” socialt nätverk. Ett exempel på hur social 

ensamhet kan uppstå är när unga människor flyttar till en stad där de inte känner någon 

(Weiss, 1973). Baumeister och Leary (1995) ställer sig dock kritiska till Weiss (1973) 

definition av ensamhet, då de menar att social och emotionell ensamhet inte bör 

separeras utan snarare samverka med varandra. Baumeister och Leary (1995) menar 

alltså att en individ inte kan känna tillhörighet med en person, som denne inte träffar 

regelbundet. Denna studie kommer dock främst att fokusera på Weiss (1973) definition 

av social ensamhet.  

 

De Jong Gierveld (1987) förtydligar Weiss (1973) definition genom att säga att 

ensamhet är ”en situation som av deltagaren upplevs som en situation där det finns en 

obehaglig eller oacceptabel brist på, kvalitét på, vissa sociala relationer” (sid. 120). 

Exempel på sådana situationer är när individen inte upplever önskad intimitet från 

motparten, som individen hade hoppats på eller då de redan existerande relationerna är 

betydligt mindre i antal än vad som är önskvärt och/eller tillåtet i sammanhanget. Det 

som är avgörande för hur individen känner inför sina relationer är dennes subjektiva 

utvärdering (kognitiva uppskattning) av hur de faktiskt är. Den subjektiva utvärderingen 

består dels av situationsbaserade faktorer såsom en persons demografiska fakta (ålder, 

kön och boendesituation), dels av dispositionella faktorer såsom individens tankar och 

värderingar kring sociala relationer (De Jong Gierveld, 1987). 

 

Självkänsla    

Individer som har en hög självkänsla förstår att de är lika värdefulla som alla andra 

människor och har respekt för sig själva samtidigt som de inser vilka brister de själva 

har. Individer med låg självkänsla anser sig däremot sakna självrespekt och/eller ser sig 

själva som otillräckliga och värdelösa (Rosenberg, 1979).  

 

Begreppet självkänsla har genom åren associerats med andra liknande begrepp som 

börjar med ordet ”själv”, såsom självförmåga, självuppfattning, självaktning och 

självförtroende (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, & Rosenberg, 1995). Enligt 

Rosenberg et al., (1995) är självkänsla och attityd samma sak. De menar att det finns två 

sorters självkänsla, där den ena är global medan den andra är specifik och (akademisk). 

Den senare sorten kommer, i denna studie, endast att kallas för akademisk självkänsla 

och större fokus kommer läggas på global självkänsla. Den globala självkänslan handlar 

främst om individens psykiska välbefinnande, dennes behov av att skydda och förstärka 

sin känsla av egenvärde och om vilka attityder (positiva eller negativa) individen har till 

sig själv. Om individen misslyckas med att skydda alternativt förstärka självet upplever 

denne psykisk smärta. Den akademiska självkänslan handlar snarare om individens 

attityd till sitt beteende och/eller resultatet av sin prestation/kompetens i olika 

situationer. Om en person exempelvis anser att denne är tillräckligt kompetent för att 

klara av en uppgift kommer personen sträva efter att bli klar med uppgiften. Med denna 

attityd ökar personens chanser att faktiskt klara uppgiften och därmed höja sin 

akademiska självkänsla. Om personen däremot inte tror på sin egen förmåga och 

därmed inte lägger ner tid på att klara uppgiften kommer dennes akademiska självkänsla 

att minska. Individen lägger därmed fokus på specifika delar av sin självkänsla, vilket 

skiljer sig från den globala självkänslan (Rosenberg et al., 1995). Forskarna Rosenberg 
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et al., (1995) betonar dock att den globala och den akademiska självkänslan inte ska ses 

som helt åtskilda från varandra. De menar att det alltid finns en möjlighet (även om den 

är relativt liten) att de två olika begreppen skulle kunna påverka varandra. Den globala 

självkänslan kan exempelvis påverka beteendet, trots att det främst är den akademiska 

självkänslan som påverkar detta och tvärtom. Den akademiska självkänslan kan påverka 

individens psykiska välbefinnande (global självkänsla) (Rosenberg et al. 1995).  

 

Enligt Leary, Tambor, Terdal och Downs (1995) har alla människor ett system för sin 

självkänsla. Systemet för självkänsla fungerar som ett hjälpmedel med syftet att avgöra 

om individen kommer att bli socialt exkluderad eller inkluderad baserat på andra 

människors reaktioner. Å ena sidan skickar systemet ut varningssignaler till individen, 

då det känner av när omgivningen inte riktigt vill inkludera och/eller är på väg att 

exkludera personen. Å andra sidan motiverar systemet individen till att ändra sitt 

beteende för att kunna bevara sin sociala status, när statusen hotas. Systemet handlar i 

grund och botten om hur individen ska lyckas behålla sina relationer till andra 

människor genom att undvika att bli socialt exkluderad. Funktionerna i systemet för 

självkänsla liknar de som återfinns i sociometermodellen, vilken innebär att upplevd 

exkludering kännetecknas av låg självkänsla och ångest hos individen (Leary et al., 

1995). När individer känner sig inkluderade och accepterade av andra människor ökar 

individernas självkänsla (Blackhart, Nelson, Knowles, & Baumeister, 2009). 

 

Behov av tillhörighet 

Enligt Baumeister och Leary (1995) innebär ”the belongingness hypothesis” (hypotesen 

för behov av tillhörighet) att ”alla människor har en genomträngande drivkraft att skapa 

och bevara åtminstone ett litet antal hållbara, positiva och viktiga interpersonella 

relationer.” (sid. 497). Individer bör ta hänsyn till två faktorer för att tillfredsställa sitt 

tillhörighetsbehov. Den första faktorn är att individen ständigt måste vara i kontakt med 

andra människor, alternativt ha nära relationer med personer som denne träffar ofta. Det 

viktigaste med dessa relationer är att de är bekymmerslösa och inte bidrar till negativa 

känslor, vilka utgörs av diverse hot som riktats mot individers relationer till andra 

människor. Ett hot är exempelvis när en relation är på väg att lösas upp. Den andra 

faktorn är att individen måste uppleva att det finns ett interpersonellt band eller en 

relation som präglas av stabilitet, affektiv omsorg och känslan av att relationen kommer 

att hålla i framtiden. När individer känner att andra personer tycker om/älskar och bryr 

sig om dem uppfylls behovet av tillhörighet (Baumeister & Leary, 1995).  

 

I en undersökning, där nio studier ingick, användes ”Need to Belong Scale”, som mäter 

behov av tillhörighet (Leary, Kelly, Cottrell, & Schreindorfer, 2013). Syftet med 

undersökningen var att granska skalans validitet. Resultatet av Leary et al., (2013) 

studie visade att ”Längtan efter acceptans och att tillhöra korrelerade med, men var 

åtskild från, variabler som innefattar en önskan om social kontakt, såsom extroversion 

och ”affiliation motivation (kontaktbehov)” (sid. 610). Skillnaden mellan begreppen 

”Need to Belong” och ”affiliation motivation” är att det förstnämnda innebär att 

människor har en interpersonell önskan om att känna sig accepterade och att tillhöra, 

medan det senare bara innefattar att söka kontakt med nya människor och inte att 

individer även måste känna sig accepterade av andra. Vidare visade resultatet bland 

annat att skalan, behov av tillhörighet, gick att associera till individens känslosamma 
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reaktioner när denne blivit avvisad samt individens värderingar av personliga relationer 

(Leary et al., 2013).  

 

I en studie av Mellora, Stoksea, Hayashia och Cumminsa (2008), undersöktes 

relationerna mellan ensamhet, behovet av tillhörighet samt tillfredsställelsen av 

personliga relationer. De människor som kände ett större behov av att tillhöra kände sig 

även mer ensamma. Oberoende av individernas behov av att tillhöra kände sig 

deltagarna mer ensamma när de var missnöjda med sina personliga relationer. 

Deltagarna som svarade att de bodde tillsammans med andra självskattade högre på 

behov av tillhörighet och lägre på missnöje med personliga relationer, till skillnad från 

de deltagare som angav att de bodde själva (Mellora et al., 2008). 
 

Ensamhet, självkänsla och behov av tillhörighet i studiesammanhang 

Forskningen visar att det saknas studier som har undersökt samtliga variabler, social 

ensamhet, självkänsla, behov av tillhörighet och utbildningsform (program/kurs), 

tillsammans i en studie. Dock, finns det tidigare forskning som har undersökt några av 

de nämnda variablerna. Dessa studier redovisas nedan. 

 

Paul och Brier (2001) genomförde en studie vars syfte var att undersöka hur 

universitetsstudenter som gått 10 veckor på sin första termin, upplevde ”Friendsickness” 

(vänskapsoro), i samband med studenternas förväntningar på och anpassningar till 

universitetslivet samt upplevelsen av att flytta hemifrån. Vänskapsoro beskrivs som en 

oro och saknad över en individs förlorade och/eller tidigare vänskapsrelationer, i 

samband med att individen flyttar till en annan stad för att börja sitt ”nya” liv på 

universitetet. I studien ansågs sig universitetsstudenterna ha dålig självkänsla både vad 

gällde deras förmåga att skaffa nya vänner och att ha nära och socialt accepterande 

vänner. Resultatet visade även att individernas självkänsla kring social acceptans 

(individens tillfredsställelse över dennes sociala kompetens) var otillräcklig samt att 

studenter som upplevde vänskapsoro även kände sig ensamma (Paul & Brier, 2001). 

Forskning på området har visat att individer som inte kan släppa taget om sitt gamla liv, 

som de levde innan universitetslivet, har svårare att skaffa nya vänner än de individer 

som ser fram emot ett nytt liv (universitetslivet) och som inte saknar sina gamla vänner 

lika mycket (Paul & Brier, 2001). Att ha vänner är oerhört viktigt för en individ, då 

dessa bland annat påverkar individens möjligheter att bli mer social och att känna sig 

accepterad. Vännerna stöttar dessutom individen när denne stöter på motgångar och 

liknande vid övergången till universitetslivet (Hirsch, 1979; Paul & Brier, 2001). Pierce, 

Sarason och Sarason (1991) menar, exempelvis, att individers självskattade ensamhet 

till stor del beror på hur mycket stöd individerna får, främst från deras 

universitetsvänner, men även från deras föräldrar, andra vänner och mer generellt. 

 

I en annan studie, av Pittman och Richmond (2008), undersöktes hur individer upplever 

övergången till universitetslivet genom att mäta individernas behov av tillhörighet till 

universitetet, kvaliteten på deras vänskapsrelationer och egenvärde, uppfattningen av 

deras egen kompetens samt problem i deras beteende. Behov av tillhörighet till 

universitetet beskrivs mer ingående som studenternas upplevda känsla av gemenskap 

inom deras institution och/eller överlag på universitetet, deras upplevda stöd från lärare 

samt upplevda känsla av att bli sedda i skolan (Pittman & Richmond, 2008). Deltagarna 

i studien utgjordes av psykologistudenter som gick sitt första år på universitetet och 
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datainsamling genomfördes vid två tillfällen. Det första tillfället var under deltagarnas 

första termin och det andra tillfället under deras andra termin. Resultatet visade bland 

annat att positiva förändringar hos studenter gällande behov av tillhörighet till 

universitetet, resulterade i positiva förändringar i studenternas självuppfattning 

(egenvärde och kunskapskompetens) över tid. Detta förvånade dock inte forskarna till 

studien, eftersom studenter som studerar sin andra termin på en utbildning generellt sett 

brukar anpassa sig till universitetslivet, jämfört med studenter som studerar sin första 

termin. Lärare har dessutom visat sig ha stort inflytande när det gäller att främja 

studenternas känsla av tillhörighet och deras möjligheter till att skapa positiva 

vänskapsrelationer i samband med övergången till universitetet (Pittman & Richmond, 

2008). 

 

Syfte 

Syftet med studien var dels att undersöka om social ensamhet skiljer sig hos fristående 

kursstudenter och programstudenter, och dels att undersöka om studenter som känner 

sig mycket socialt ensamma även känner att de har låg självkänsla och ett stort behov av 

att tillhöra.  

 

Hypotes 1: Fristående kursstudenter känner sig mer socialt ensamma än 

programstudenter. 

 

Hypotes 2: Hög grad av social ensamhet har ett negativt samband med självkänsla. 

 

Hypotes 3: Hög grad av social ensamhet har ett positivt samband med behov av 

tillhörighet. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  

I enkätundersökningen deltog studenter vid Stockholms universitet på Psykologiska 

Institutionen som läste Psykologprogrammet termin två och tre, PAO-programmet 

(Personal Arbete och Organisation) som valt psykologi som sitt huvudområde termin 5 

och 6 samt studenter i de fristående kurserna Psykologi II och III och Utvidgad 

Psykologi II.  

 

Totalt deltog 73 studenter varav 23 programstudenter och 50 kursstudenter. Ersättning i 

form av 0,5 h undersökningsdeltagartid (UD-tid) delades ut till deltagarna efter 

genomförd enkät. Den totala medelåldern för alla deltagare var 27,27 år (SD=7,5).  

 

Program 

Åldern för programstudenterna sträckte sig mellan 21 och 37 år, där medelåldern var 

24,57 år (SD=3,76). Av totalt 23 programstudenter var 2 män och 21 kvinnor. Tabell 1 

redovisar svaren för de övriga bakgrundsfrågorna. 
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Tabell 1. Sammanfattningstabell över programstudenternas (N=23) 

svar på bakgrundsfrågorna för civilstånd och bostadssituation. 

Variabler  N 

Civilstånd Singel 4 

 I ett förhållande 19 

 Vill ej svara 0 

   

Bostadssituation Ingen 5 

 Föräldrar/syskon 2 

 Make/maka/sambo/partner 15 

 Andra vuxna 1 

 Barn 0 

 Kollektiv 0 

 Vill ej svara 0 

 

Kurs 

Åldern för kursstudenterna sträckte sig mellan 20 och 53 år, där medelåldern var 28,52 

år (SD=8,4). Av totalt 50 kursstudenter var 12 män och 38 kvinnor. Tabell 2 redovisar 

svaren för de övriga bakgrundsfrågorna. 

  

Tabell 2. Sammanfattningstabell över kursstudenternas (N=50) svar 

på bakgrundsfrågorna för civilstånd och bostadssituation.  

Variabler  N 

Civilstånd Singel 15 

 I ett förhållande 34 

 Vill ej svara 1 

   

Bostadssituation Ingen 10 

 Föräldrar/syskon 8 

 Make/maka/sambo/partner 23 

 Andra vuxna 5 

 Barn 3 

 Kollektiv 1 

 Vill ej svara 0 

 

Material  

En webbenkät innehållande totalt 30 frågor/påståenden, varav 5 bakgrundsfrågor och 25 

påståenden, skickades ut till de två grupperna (program/kurs) via deras studentadress på 

Psykologiska institutionen. Påståendena (25) var hämtade från 3 olika redan 

sammanställda skalor, vilka sattes ihop till den använda enkäten i den nuvarande 

studien. Dessa tre skalor delades in i tre olika index, social ensamhet, självkänsla och 

behov av tillhörighet, i statistikprogrammet SPSS.  

 

Bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna behandlade deltagarnas ålder, kön, 

civilstånd, bostadssituation och utbildningsform. Bakgrundsfrågornas svarsalternativ 

varierade både i antal och i utformning. För att underlätta datainmatningen i SPSS 

dikotomiserades 2 av 5 bakgrundsfrågors svarsalternativ. Civilstånd (singel, i ett 

förhållande, vill ej svara) blev ”Singel” = 0, ”I ett förhållande” = 1. 
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Bostadssituation/Vem bor du med? (Ingen, med föräldrar/syskon, 

make/maka/sambo/partner, andra vuxna, barn, kollektiv, vill ej svara) blev ”Ingen”= 0 

och ”Med andra” = 1. De resterande 3 bakgrundsfrågornas svarsalternativ (gällande 

ålder, kön och utbildningsform) behövde inte dikotomiseras eller antog redan två 

värden. 

 

Social ensamhet mättes med en social subskala med 5-items (Van Tilburg & De Jong 

Gierveld, 1999). Den sociala ensamhetsskalan var från början på engelska, men har 

översatts till svenska och sen tillbaka till engelska av denna studies författare samt tre 

studenter (separat) vid Stockholms universitet. Exempel på ett påstående var ”Det finns 

alltid någon som jag kan prata med om mina vardagsproblem”. Deltagarna uppmanades 

att markera lämpligt svar utifrån vad de tyckte överensstämde med dem och deras 

situation samt hur de kände sig vid tillfället då de svarade på enkäten. Deltagarna fick 

svara på en femgradig kategoriserad skala med kryssalternativen ”Nej!”, ”Nej”, ”Mer 

eller mindre”, ”Ja” och ”Ja!”, där ”Nej!” gav en poäng medan ”Ja!” gav fem poäng. Alla 

påståenden var reverserade och kodades om i SPSS. Tidigare forskning har visat att 

båda subskalorna (den sociala och den emotionella) har haft hög reliabilitet och validitet 

vid mätning av ensamhet och att de är lämpliga att användas i olika länder/kulturer (Van 

Tilburg, Havens & De Jong Gierveld, 2004). Cronbachs alfa för ”the De Jong Gierveld 

Loneliness Scale” sträcker sig mellan .80 till .90, enligt De Jong Gierveld och Van 

Tilburg (1999). I den nuvarande studien var Cronbachs alfa .88 för social ensamhet. 

 

Självkänsla mättes med ”Self-esteem Scale” (SES) skapad av Rosenberg (1965). Totalt 

bestod enkäten av tio påståenden varav fyra var reverserade och kodades om i SPSS. 

Påståendena besvarades utifrån en femgradig självskattningsskala, där 1 = stämmer inte 

alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer ibland, 4 = stämmer ganska bra, 5 = 

stämmer helt. Höga självskattningspoäng innebar en högre grad av självkänsla hos 

individerna. Exempel på ett påstående var ”När allt kommer omkring är jag beredd att 

se mig själv som ett misslyckande”. Tidigare forskning har visat att Cronbachs alfa för 

RSE har legat mellan en acceptabel och hög reliabilitetsnivå, där .72 ansetts som låg och 

.88 ansetts som hög (Gray-Little, Williams & Hancock, 1997). I den föreliggande 

studien var Cronbachs alfa .92 för självkänsla. 

 

Behov av tillhörighet mättes med ”Need to Belong Scale”, utformad av Leary, Kelly, 

Cottrell och Schreindorfer (2005). Denna enkät var från början på engelska, men har 

översatts till svenska och sen tillbaka till engelska av författaren till denna studie samt 

tre studenter vid Stockholms universitet (vid olika tillfällen). Exempel på påståenden 

var ”Jag vill att andra människor ska acceptera mig” och ”Jag tycker inte om att vara 

ensam”. Enkäten bestod totalt av tio påståenden varav tre var reverserade (Leary et al., 

2005) och kodades om i SPSS. Påståendena besvarades utifrån en femgradig 

självskattningsskala, där 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer 

ibland, 4 = stämmer ganska bra, 5 = stämmer helt. Höga skattningspoäng visade på ett 

stort behov av tillhörighet medan låga poäng visade på ett litet behov av tillhörighet 

(Mellora et al., 2008). I studien av Mellora et al., (2008) beräknades Cronbachs alfa .78 

utifrån skalan ”Need to Belong Scale”. I Leary et al. (2013) undersökning om behov av 

tillhörighetsskalans validitet, där det ingick nio studier, var Cronbachs alfa för samtliga 

stickprov mellan .78 till .87. I den aktuella studien var Cronbachs alfa .81 för behov av 

tillhörighet. 



9 

 

Procedur 

En webbenkät som mätte social ensamhet, självkänsla och behov av tillhörighet 

skapades via Google drive, en internettjänst som erbjuder personer med medlemskap i 

någon av Googles övriga tjänster att gratis skapa enkäter och dylikt. Enkäten skickades 

först ut till studenter som läste Psykologprogrammet (termin två) och Psykologi II 

(fristående kurs). För att utöka antalet deltagare i studien skickades enkäten senare även 

ut till PAO-programstudenter, som hade valt sitt huvudområde inom psykologi termin 5 

och 6 samt till studenterna som läste de fristående kurserna Utvidgad Psykologi II och 

Psykologi III. Alla utskick av enkäten, där studenterna fått den via sin studentadress, 

utfördes av Psykologiska institutionen. En påminnelse skickades även ut till första 

urvalet och en länk med enkäten, där utökningen av urvalet lagts till, lades upp i två 

facebookgrupper. I början av enkäten fanns en skriftlig instruktion, där deltagarna bland 

annat informerades om att enkäten skulle handla om studenters hälsa vid Psykologiska 

institutionen. Anledningen till att deltagarna inte fick ta del av studiens faktiska syfte 

var för att undvika att studenternas svar påverkades. Utöver detta informerades 

deltagarna även om sina rättigheter (etiska riktlinjer), att resultatet enbart skulle 

användas i forskningssyfte, att enkäten beräknades ta ca 10-15 minuter, att de skulle få 

ersättning (UD-tid) och hur de skulle gå tillväga för att registrera sin ersättning samt hur 

de kunde kontakta författaren av denna studie om de hade några frågor. Vikten av att 

läsa frågorna/påståendena noggrant och att de skulle svara så sanningsenligt som 

möjligt uppmanades, då det bland annat stod att en del påståenden kunde likna varandra. 

Bakgrundsfrågorna berörde deltagarnas ålder, kön, civilstånd, bostadssituation och 

utbildningsform (program/kurs). Frågan om ålder hade öppet svarsalternativ, dels för att 

ålderspannet inte skulle begränsas i undersökningen och dels för att kunna nå ut till fler 

studenter. Alla frågor/påståenden var obligatoriska, för att säkerställa att alla som fick 

ersättning (UD-tid) verkligen hade svarat på enkäten. Eftersom enkäten besvarades via 

internet kunde deltagarna använda sina mobiltelefoner (smartphones) för att svara på 

den. En kort beskrivning om mobiltelefoner som svarsredskap ingick i instruktionerna 

för enkäten. Deltagarna behövde alltså inte befinna sig på en specifik plats för att kunna 

svara på frågorna/påståendena. Syftet med instruktionerna för mobilanvändningen var 

att underlätta tillgängligheten av enkäten för deltagarna. Deltagarnas svar 

sammanställdes i Google drive och matades senare in manuellt i statistikprogrammet 

SPSS för vidare analys.  

 

 

Resultat 

 

Först utfördes t-test för oberoende mätningar för att undersöka studiens första hypotes, 

att fristående kursstudenter känner sig mer socialt ensamma än programstudenter. Ju 

högre skattningspoäng en deltagare hade på skalan, desto mer socialt ensam kände 

deltagaren sig. Tabell 3 redovisar de två gruppernas (program/kurs) deskriptiva data 

tillsammans med Cronbachs alfa, resultatet från t-test för oberoende mätningar samt 

dess effektstyrka (Cohens d). 
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Tabell 3. Medelvärde, standardavvikelse, Cronbachs alfa, t-värdet, signifikansvärdet 

samt effektstyrkan (Cohens d) för skalorna social ensamhet, självkänsla och behov av 

tillhörighet, för programstudenter (N=23) respektive fristående kursstudenter (N=50).   

Skalor Utbildningsform M SD Cronbachs 

alfa 

t p d
 

Social 

ensamhet 

Program 8.04 3.75 .88 -2.253 .027*  

0.53 

 Kurs 10.26 3.97     

        

Självkänsla Program 35.61 9.75 .92 -1.329 .188 0.32 

  

Kurs 

 

38.48 

 

7.99 

    

        

Behov av 

tillhörighet 

Program 35.65 4.88 .81 1.958 .054 0.46 

 Kurs 32.52 6.91     

*p<.05, (2-tailed) 

 

Resultatet bekräftade hypotes 1, att kursstudenter kände sig signifikant mer socialt 

ensamma än programstudenter. Effektstyrkan, för den nämnda skillnaden, var måttligt 

stor (d=0,53). De fristående kursstudenterna skattade, i genomsnitt, högre poäng på den 

sociala ensamhetsskalan än programstudenterna. Det fanns varken en signifikant 

skillnad mellan gruppernas självkänsla (p>0,05,ns) eller behov av tillhörighet. Det 

fanns, dock, en marginell signifikans (p=.054) hos programstudenterna gällande behov 

av tillhörighet. De fristående kursstudenterna skattade, i genomsnitt, högre för 

självkänsla än programstudenterna medan programstudenterna, i genomsnitt, skattade 

högre på behov av tillhörighetsskalan än de fristående kursstudenterna.  

 

Vidare utfördes Pearsons korrelationsanalyser, för att undersöka hypotes 2 och 3 (om 

hög grad av social ensamhet har ett negativt samband med självkänsla respektive om 

hög grad av social ensamhet har ett positivt samband med behov av tillhörighet). 

Bakgrundsfrågorna ålder, kön, civilstånd, bostadssituation och utbildningsform ingick 

också i analysen. Resultatet för korrelationerna, där alla studenter utan uppdelning 

mellan program/kurs ingick (N=73), redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4. Korrelationer mellan variablerna, Pearson r. N=73 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ålder 1        

2. Kön
2 

    .07 1       

3. Civilstånd
3 

    .02  -.26* 1      

4. Bostadssituation
4 

   -.07 -.01    .42** 1     

5. Utbildningsform
5 

   -.25* -.18     .14 -.02 1    

6. Social ensamhet     .19 -.03    -.18 -.06 -.26* 1   

 7. Självkänsla .31** -.08    .03   -.03   -.16 -.18 1  

 8. Behov av tillhörighet    -.16   -.07    .04 .06   .23 -.19 -.38** 1 

*p<0.05, **p<0.01 
2
Man = 1, Kvinna = 0 

3
Singel = 0, I ett förhållande = 1 

4
Ingen = 0, Med andra = 1 

5
Program = 1, Fristående kurs = 0 

 

Resultatet visade att det varken fanns något signifikant samband mellan social ensamhet 

och självkänsla (hypotes 2) eller mellan social ensamhet och behov av tillhörighet 

(hypotes 3). Detta innebar att hypotes 2 och 3 inte fick något stöd. Social ensamhet 

korrelerade endast svagt negativt och signifikant med variabeln bostadssituation (r=-,26, 

p<0,05). Utöver detta, fanns det även ett medelstarkt negativt och signifikant samband 

mellan behov av tillhörighet och självkänsla (r=-,38, p<0,01). Detta innebar att 

deltagare som skattade sig med låg självkänsla upplevde ett större behov av tillhörighet 

och tvärtom. Inga andra variabler hade något signifikant samband med behov av 

tillhörighet. Ålder korrelerade endast svagt negativt och signifikant med 

utbildningsform (r=-,25, p<0,05) och medelstarkt positivt med självkänsla (r=,31, 

p<0,01). Detta innebar att beroende på om studenterna var unga eller gamla tillhörde de 

en viss typ av utbildningsform, medan det sistnämnda innebar att ju äldre deltagaren 

var, desto bättre självkänsla hade denne och tvärtom. Kön korrelerade endast svagt 

negativt och signifikant med civilstånd (r=-,26, p<0,05), medan civilstånd även 

korrelerade medelstarkt positivt och signifikant med  bostadssituation (r=,42, p<0,01).   

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var dels att undersöka om fristående kursstudenter känner sig mer 

socialt ensamma än programstudenter och dels att undersöka om studenters sociala 

ensamhet hade betydelse för deras självkänsla och/eller deras behov av tillhörighet.  

 

T-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad mellan social 

ensamhet och utbildningsform (program/kurs). De fristående kursstudenterna kände sig 

mer socialt ensamma än programstudenterna och bekräftade därmed studiens första 

hypotes. Detta innebar att vilken utbildningsform som studenterna ingick i påverkade 

deras upplevelse av social ensamhet på olika sätt. Det fanns inga signifikanta skillnader 

mellan någon av de andra variablerna. Dock, fanns det en marginell signifikans för 

behov av tillhörighet hos programstudenterna. Detta innebar att resultatet inte var långt 

ifrån att bli signifikant och att det troligtvis hade behövts fler studenter som deltog i 

studien för att det skulle ha uppnåtts. Den marginella signifikansen kan dock ge en 
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indikation på att programstudenterna kanske kände ett större behov av tillhörighet än 

kursstudenterna, vilket kan ha varit anledningen till att de valde att läsa ett program.   

 

Studiens andra hypotes (att hög grad av social ensamhet har ett negativt samband med 

självkänsla) och tredje hypotes (att hög grad av social ensamhet har ett positivt samband 

med behov av tillhörighet) testades med hjälp av Pearsons korrelationsanalyser. 

Resultatet gav inte stöd till någon av hypoteserna, eftersom det inte erhölls några 

signifikanta samband mellan variablerna. Social ensamhet korrelerade endast svagt 

negativt och signifikant med bostadssituation. Vidare visade resultatet att det fanns ett 

medelstarkt negativt och signifikant samband mellan behov av tillhörighet och 

självkänsla. Detta innebar att studenter som hade ett större behov av tillhörighet hade 

lägre grad av självkänsla och tvärtom. Inga andra variabler hade något signifikant 

samband med behov av tillhörighet. I korrelationsanalysen testades även 

bakgrundsfrågorna om deltagarnas ålder, kön, civilstånd, bostadssituation och 

utbildningsform tillsammans med skalorna. Ålder korrelerade endast svagt negativt och 

signifikant med utbildningsform och medelstarkt positivt och signifikant med 

självkänsla. Detta innebar att beroende på om studenterna var unga eller gamla tillhörde 

de en viss typ av utbildningsform och ju äldre deltagarna var desto bättre självkänsla 

hade de och tvärtom. Kön korrelerade endast svagt negativt och signifikant med 

civilstånd, medan civilstånd även korrelerade medelstarkt positivt och signifikant med 

bostadssituation. 

 

Enligt De Jong Gierveld (1987) avgörs vikten av en individs personliga relationer på 

dennes subjektiva utvärdering av hur relationerna faktiskt är. I den subjektiva 

utvärderingen ingår både faktorer såsom en persons ålder, kön och boendesituation samt 

dennes tankar och värderingar kring de sociala relationerna (De Jong Gierveld, 1987). 

En anledning till att kursstudenterna kände sig mer socialt ensamma än 

programstudenterna kan ha berott på studenternas bostadssituation. Enligt Mellora et al., 

(2008) studie har individer som bor tillsammans med andra ett större behov av att 

tillhöra och känner sig mer ensamma än individer som bor själva. I den föreliggande 

studien var det sammanlagt fler kursstudenter än programstudenter som uppgav att de 

bodde tillsammans med någon. 

 

En annan möjlig förklaring till varför kursstudenterna kände sig mer socialt ensamma 

än programstudenterna, skulle kunna förklaras utifrån en bakomliggande faktor såsom 

att kursstudenterna kanske inte hade läst sina kurser i direkt ordningsföljd, exempelvis 

Psykologi II och Psykologi III. En av nackdelarna med att vara en fristående 

kursstudent, i jämförelse med en programstudent, är att det kan ha gått en eller flera 

terminer mellan kurserna, då de inte blivit antagna till sina sökta kurser (Stockholms 

universitet, 2015). När kursstudenter inte blir antagna till sina valda kurser ”förlorar” de 

eventuellt sina vänner från den föregående kursen och tvingas då börja i en ny kurs där 

de kanske inte känner någon. Studenterna som börjar i den nya kursen kan då uppleva 

social ensamhet som en situation där vissa av deras vänskapsrelationer känns som 

obehagliga, för att de är otillräckliga, både vad gäller mängden och kvalitéten, i en 

specifik situation. En situation där detta skulle kunna uppstå är exempelvis när 

kursstudenterna vill utöka sitt umgänge genom att försöka lära känna en ny student, 

men inte känner att personen bryr sig om dem lika mycket som de trodde att de skulle 
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göra (De Jong Gierveld, 1987). När en individ känner att andra personer inte bryr sig 

om dem uppfylls inte behovet av tillhörighet (Baumeister & Leary, 1995).  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kurs- och programstudenter gällande 

självkänsla, vilket skulle kunna bero på att för få studenter deltog i studien. Detta skulle 

kunna vara någonting för framtida forskare att ta hänsyn till inför kommande studier 

inom detta område. 

 

Enligt De Jong Gierveld & Van Tilburg (2006) beror graden av ensamhet hos personer, 

exempelvis, på deras civilstånd, familjerelationer, relationer utanför familjen samt kön 

och hälsa. Resultatet, för den nuvarande studien, visade att det varken fanns något 

signifikant samband mellan social ensamhet och självkänsla (hypotes 2) eller mellan 

social ensamhet och behov av tillhörighet (hypotes 3). Den eventuella orsaken för dessa 

icke-signifikanta resultat kan förklaras utifrån en bakomliggande variabel, såsom 

deltagarnas civilstånd. Av 73 studenter var det 34 kursstudenter respektive 19 

programstudenter som angav att de var i ett förhållande, medan 15 kursstudenter 

respektive 4 programstudenter svarade att de var singlar. Weiss (1973) menade att 

ensamhet var en reaktion på att individen saknade meningsfulla relationer till, 

exempelvis, vänner och kollegor. I studien av Mellora et al., (2008) visade resultatet, 

bland annat, att deltagarna kände sig mer ensamma när de var missnöjda med sina 

personliga relationer oavsett vilket behov de hade av att tillhöra. Studenterna, i den 

nuvarande studien, kanske inte ansåg att de saknade några meningsfulla relationer i sina 

liv och därmed inte upplevde någon ensamhet såsom Weiss (1973) beskrev det. De kan 

till och med ha känt sig tillräckligt nöjda och accepterade i de personliga relationerna 

som de hade utanför universitetet, till skillnad från deltagarna i Mellora et al., (2008) 

studie, vilket gjorde att de kanske inte kände ett behov av att tillhöra eller känna sig 

socialt ensamma inom sin utbildning. Detta resonemang förstärks av Leary et al., (2013) 

studie, som visade att det fanns en skillnad mellan att längta efter acceptans och att 

tillhöra samt om individer endast strävade efter social kontakt utan att behöva känna sig 

accepterade.  

 

I den nuvarande studien fanns det ett signifikant samband mellan social ensamhet och 

bostadssituation. Det skulle kunna bero på att vissa studenter nyligen flyttat ut och 

bosatt sig i en ny stad, där de inte känner någon sedan innan. Syftet med flytten kan 

exempelvis ha varit att de har blivit antagna till ett universitet. Nackdelarna med att 

flytta hemifrån är, dock, att studenterna eventuellt förlorar kontakten med sitt sociala 

nätverk/sina gamla vänner som lämnas kvar i studenternas hemstad och att de i samband 

med detta börjar uppleva social ensamhet och/eller vänskapsoro (Paul & Brier, 2001; 

Weiss, 1973). Enligt Weiss (1973) försöker individer, som känner sig socialt ensamma, 

göra allt för att undvika att fastna i sin ensamhet. Antingen genom att lära känna nya 

människor eller återuppta kontakten med gamla vänner eller bekanta. Men om 

individerna även upplever vänskapsoro, ser de inte fram emot sitt ”nya” liv på 

universitetet och anstränger sig därmed inte för att lära känna nya människor (Paul & 

Brier, 2001), vilket var vad Weiss (1973) menade att alla socialt ensamma individer gör.  

 

Resultatet för korrelationanalysen visade att det fanns ett medelstarkt negativt och 

signifikant samband mellan behov av tillhörighet och självkänsla. Detta innebar att 

studenter som ansåg sig ha ett stort behov av tillhörighet, samtidigt kände att de hade en 
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låg självkänsla och tvärtom. Enligt Baumeister och Leary (1995) fanns det två faktorer 

som individen var tvungen att tänka på för att tillfredsställa sitt behov av tillhörighet. 

Dessa faktorer var, bland annat, att individen ständigt måste vara i kontakt med andra 

människor och att individen måste känna att relationen kommer att hålla i framtiden. 

Studenterna, i den föreliggande studien, kanske lyckades bli vän med flera kurskamrater 

(i en eller flera kurser) och på så sätt ha känt sig accepterade av dem. Studenterna kan 

även ha känt att de nyfunna vänskapsrelationerna skulle hålla i framtiden, vilket i sin tur 

har ökat studenternas självkänsla och minskat deras behov av tillhörighet. Forskning 

visar att det inte är förrän en individ känner sig accepterad av andra människor, som 

dennes självkänsla ökar och behov av tillhörighet minskar (Baumeister & Leary, 1995; 

Blackhart et al., 2009).  

 

De studenter som inte lyckades bli vän med någon annan kurskamrat på sin utbildning 

kan, dock, ha blivit vän med/accepterad av exempelvis lärare på skolan och på så sätt 

uppfyllt sitt behov av tillhörighet. Enligt Pittman och Richmond (2008) har lärare ett 

stort inflytande, bland annat, när det gäller att främja studenternas känsla av tillhörighet 

till universitetet.  

 

I den föreliggande studien påträffades även ett medelstarkt positivt och signifikant 

samband mellan självkänsla och ålder. Detta innebar att ju äldre en student var, desto 

högre grad av självkänsla ansågs denne ha och tvärtom. Enligt Rosenberg (1979) har 

individer med en hög självkänsla förståelse för att de är lika värdefulla som andra 

människor samtidigt som de inser vilka brister de har, medan individer med låg 

självkänsla anser sig själva som värdelösa och saknar självrespekt. Utifrån Rosenbergs 

(1979) beskrivning av hög och låg självkänsla hos individer innebar resultatet, i den 

nuvarande studien, att studenterna som var äldre och hade en högre självkänsla förstod 

att de var värdefulla och kunde inse sina brister bättre än vad de yngre studenterna med 

låg självkänsla kunde förstå och inse. Det fanns även ett svagt negativt och signifikant 

samband mellan ålder och utbildningsform, vilket skulle kunna tolkas som att äldre 

deltagare ingick i ett program, medan yngre ingick i en fristående kurs eller tvärtom. 

Det är svårt att uttala sig om åt vilket håll riktningen går. 

 

Studiens begränsningar och styrkor 

I och med att studien undersöktes via en enkät, där studenterna fick skatta sig själva på 

olika skalor, fanns det en risk att studenterna svarade på frågorna/påståendena utifrån 

social önskvärdhet (Psykologiguiden, 2015). Detta kan ha lett till att resultatet 

påverkades till att gå åt ett annat håll än vad som var väntat. Resultatet kanske snarare 

visar studenternas anpassning till frågorna/påståenden än deras riktiga känslor. En 

annan begränsning, som kan ha bidragit till att studenterna inte velat svara 

sanningsenligt på frågorna/påståendena, var att alla frågor/påståenden var obligatoriska. 

Om de inte hade velat svara på frågan/påståendet fick de alltså inte möjligheten att 

hoppa över någon fråga eller ett påstående. Vissa frågor/påståenden kunde dock 

innehålla svarsalternativen ”Vet ej” eller ”Vill ej svara”, vilka kan ha setts som ett 

alternativ till att hoppa över frågan/påståendet. Alla enkäter/skalor i studien var 

välbeprövade sedan innan av respekterade forskare inom området, därför borde 

effekterna av social önskvärdhet ha minskat och därmed gett ett mer pålitligt resultat. 

Två av tre enkäter/skalor (social ensamhet och behov av tillhörighet) som ingick i 

studien var från början på engelska, men översattes till svenska av fyra studenter vid 
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Stockholms universitet inklusive författaren till denna studie. Detta skedde med syftet 

att underlätta för den tänkta målgruppen, vilka pratade svenska. Enkäterna översattes 

dock sedan tillbaka till engelska för att bekräfta att de var giltiga och pålitliga. Tidigare 

hade även en pilotstudie på enkäterna för självkänsla och behov av tillhörighet gjorts, 

vilken testade pålitligheten för skalorna. Både pilotstudiens och denna studies resultat 

visade att samtliga skalor hade en Cronbachs alfa mellan .80 till .90, vilket anses vara 

en god och/eller hög reliabilitetsnivå. I och med att studien utgår från en icke-

experimentell design, går det varken att uttala sig något om sambandens kausalitet eller 

att ha kontroll över eventuella bakomliggande variabler. Att deltagarna inte fick ta del 

av det verkliga syftet kan ha påverkat antal studenter som valde att delta i studien. 

Studenterna som har varit på väg att delta i studien kanske plötsligt valde att avstå, då 

de kände att ämnet varit alltför känsligt. Detta kan även ha varit orsaken till den ojämna 

fördelningen av deltagare mellan grupperna (program/kurs). Beslutet att undanhålla 

syftet gjordes dock för att förhindra att deltagarnas svar påverkades. En annan 

begränsning är att studiens resultat inte går att generalisera över populationen, då 

urvalet varken var tillräckligt stort eller tillräckligt slumpmässigt och representativt. 

 

Styrkor med studien var att alla deltagare som svarade på enkäten fick ersättning i form 

av 0,5 h UD-tid, vilket varje student som går på Psykologiska institutionen måste 

tillgodoräkna för sina betyg på sin utbildning. Detta kan därmed ha ökat studenternas 

vilja att delta i studien. Det tog endast 10-15 min att svara på enkäten, vilket är en 

förhållandevis kort tid. En anledning till att frågorna/påståendena i enkäten var 

obligatoriska, var för att säkerställa att studenterna verkligen svarade på hela enkäten 

och på så sätt bevisade att de hade rätt till ersättning. Detta minskade även risken för 

bortfall i studien. Som tidigare nämndes var majoriteten av frågorna/påståendena 

obligatoriska, men dessa kunde istället innehålla svarsalternativen ”Vet ej” eller ”Vill ej 

svara”. Detta i sin tur kan ha gjort att deltagarna inte kände sig lika besvärade av ämnet, 

då de inte tvingades svara på något som de inte ville. Enkäten kunde besvaras via 

deltagarnas mobiltelefoner, vilket gjorde det möjligt för dem att svara på enkäten på 

självvald plats. Som nämndes ovan, var skalorna väl beprövade i tidigare forskning och 

i denna studies resultat visades Cronbachs alfa ligga på en hög reliabilitetsnivå, vilket 

ökade pålitligheten för resultatet. Syftet med att ha öppet svarsalternativ för frågan om 

ålder, var för att ålderspannet inte skulle begränsas. Tanken var att om studenterna inte 

kände sig begränsade av att tvingas svara på fasta svar för deras ålder, skulle 

tillgängligheten öka och på så sätt nå ut till fler studenter. Valet att använda och skicka 

ut enkäter till deltagarna via internet var en annan faktor som ökade studiens 

tillgänglighet. Det var även det mest lämpliga alternativet för att mäta studiens syfte, 

vilka hänvisade till subjektiva upplevelser.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att det inte finns tillräckligt mycket forskning 

som berör alla de undersökta variablerna tillsammans, sedan innan. Tidigare forskning 

visar endast studier på de olika variablerna separat eller i mindre kombinationer, där 

endast en eller två av de variabler, som undersökts i denna studie, har mätts vid samma 

tillfälle. Den aktuella studien har visat att det finns brister i forskningen kring detta 

ämne och att det är värt att utforska vidare. Detta eftersom studien, till viss del, 

genererade signifikanta resultat. Resultatet visade att studiens första hypotes fick stöd, 

det vill säga att kursstudenter kände sig mer socialt ensamma än programstudenter. 

Hypotes 2, att hög grad av social ensamhet har ett negativt samband med självkänsla, 
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och hypotes 3, att hög grad av social ensamhet har ett positivt samband med behov av 

tillhörighet, fick dock inte något stöd.  

 

Vidare forskning på detta område skulle kunna göras i form av en (äkta) experimentell 

studie, då denna metod med större säkerhet skulle kunna belysa orsak och verkan 

mellan variablerna samt undersöka ett mer representativt urval. Fler 

undersökningsdeltagare skulle öka generaliserbarheten för studien. Framtida forskare 

skulle exempelvis kunna öka urvalet genom att inkludera flera program- och 

kursstudenter från Stockholms universitet och/eller studenter från andra universitet. 

Framtida forskning skulle även kunna lägga större fokus vid att upprepa den 

föreliggande studiens mätningar samt fokusera på hur den sociala ensamheten kan 

minskas mellan kursstudenter och programstudenter. Studiens signifikanta resultat 

skulle även kunna testas med mer sofistikerade analyser i framtida studier. Enligt 

Pittman och Richmond (2008) har lärare på olika universitet ett stort ansvar när det 

gäller att främja studenternas tillhörighet och deras chanser till att skapa positiva 

vänskapsrelationer i samband med övergången till universitetet. Det skulle vara 

intressant om framtida studier skulle undersöka vilket inflytande lärarna har i samband 

med studenternas vänskapsrelationer och välbefinnande på universitetet.  
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