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Tack 

Stort tack till de barn och ungdomar som deltagit genom att dela med sig 

av hur de mår och ser på sig själva. Vi vill även rikta ett tack till behandlare 

och chefer inom Barn- och ungdomspsykiatrin för det goda samarbetet och 

ett vänligt bemötande. Likaså vill vi tacka våra handledare Eva Hoff och 

Pirjo Birgerstam som generöst delat med sig av sin kunskap och erfarenhet. 

Till sist vill vi tacka våra nära och kära, samt varandra, för stöd och 

inspiration.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SJÄLVKÄNSLA HOS BARN OCH UNGDOMAR MED PSYKISK OHÄLSA 2 
 

Abstract 

This study examined the relationship between self-esteem and mental 

illness in a clinical group, consisting of children and adolescents, ages 10-

18, who had been in contact with the child- and adolescent psychiatry. The 

participants (N=22) filled out the questionnaires “I think I am” and “Beck 

Youth Inventories”, which were used as measurements of perceived self-

esteem and mental illness. These results were compared to a comparison 

group (N=299). The result of the study showed that children and 

adolescents in the clinical group reported a lower level of self-esteem and a 

higher level of mental illness compared to their peers. This indicated that 

there seemed to be a negative relationship between self-esteem and mental 

illness, and that self-esteem could act as an indicator of mental illness. 

Furthermore, self-esteem especially appeared to have a relationship to 

internalizing mental illness, such as depression and anxiety. The result also 

indicated that girls with mental illness tend to report lower self-esteem than 

boys with mental illness. The result was discussed in relation to practical 

implications and previous research. 

 

Keywords: self-esteem, self-image, mental illness, children and 

adolescents, “I think I am”, “Beck Youth Inventories” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SJÄLVKÄNSLA HOS BARN OCH UNGDOMAR MED PSYKISK OHÄLSA 3 
 

Sammanfattning 

I denna studie undersöktes sambandet mellan självkänsla och psykisk 

ohälsa i en klinisk grupp bestående av barn och ungdomar i åldrarna 10-18 

år som har haft kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Deltagarna (N=22) besvarade frågeformulären "Jag tycker jag är" och 

"Beck ungdomsskalor”, vilka användes som mått på graden av upplevd 

självkänsla respektive psykisk ohälsa. Dessa resultat jämfördes med en 

jämförelsegrupp (N=299). Studiens resultat visade att barn och ungdomar i 

den kliniska gruppen rapporterade en lägre nivå av självkänsla och en 

högre nivå av psykisk ohälsa än jämnåriga. Detta indikerade att det tycks 

finnas ett negativt samband mellan självkänsla och psykisk ohälsa och att 

självkänslan kan fungera som en indikator på psykisk ohälsa. Vidare 

tycktes självkänslan framför allt ha ett samband med internaliserad psykisk 

problematik, såsom nedstämdhet och oro. Ytterligare visade resultatet att 

flickor med psykisk ohälsa tenderade att rapportera lägre självkänsla än 

pojkar med psykisk ohälsa. Resultatet diskuterades i relation till praktiska 

implikationer samt tidigare forskning.   

 

Nyckelord: självkänsla, självbild, psykisk ohälsa, barn och ungdomar, ”Jag 

tycker jag är”, ”Beck ungdomsskalor” 
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Inledning 

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan självkänsla och psykisk hälsa 

och studier av självkänsla har varit ett sätt att bedöma graden av psykisk ohälsa. Sambandet 

mellan självkänsla och psykisk hälsa är väldokumenterat i den generella populationen, även 

kallad normalpopulationen. Däremot är det inte lika utforskat i grupper med någon slags 

psykisk problematik, även kallade kliniska grupper. 

I denna studie undersöks sambandet mellan självkänsla och psykisk ohälsa i en 

klinisk grupp. Graden av upplevd självkänsla jämförs med graden av upplevd psykisk ohälsa i 

en grupp av barn och ungdomar som har kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

och vidare jämförs dessa med en normgrupp bestående av jämnåriga. Därtill undersöks om 

självkänslan har ett starkare samband med någon typ av psykisk ohälsa, såsom internaliserad 

eller externaliserad psykisk ohälsa.   

Genom att undersöka hur självkänslan påverkas vid förekomsten av psykisk ohälsa 

kan det bli tydligare huruvida studier av självkänsla är användbara för bedömning av psykisk 

hälsa i kliniska grupper. Studien avser bidra med kunskap om hur barn och ungdomar i 

kliniska grupper mår och ser på sig själva, vilket skulle kunna medverka till utformandet av 

interventioner som kan främja deras självkänsla och psykiska hälsa.  

 

Självkänsla 

Självupplevande refererar till ett mångfacetterat fenomen och detta faktum leder förmodligen 

till den begreppsförvirring som tycks råda. Många olika begrepp, såsom självkänsla, självbild, 

självvärdering och självförtroende, används ofta som synonymer, såväl vardagligt som inom 

forskningen (Johnson, 2003). Två viktiga begrepp för denna uppsats är självkänsla och 

självbild. Självkänslan utgörs av värderingsaspekten av självet, hur vi ser på oss själva och 

evaluerar det vi ser, medan självbilden utgörs av kunskapsaspekten av självet, den 

sammantagna bilden av all information vi har om oss själva som individer (Johnson, 2003). 

Harter (1999) menar att uppdelningen i självbild och självkänsla är något problematisk 

eftersom även självbilden kan innehålla värderingar. 

En annan distinktion görs mellan genuint och illusoriskt hög självkänsla (Johnson, 

2003). Individer med illusoriskt hög självkänsla tar inte in omgivningens signaler, exempelvis 

kring ogillande av ett visst beteende, till skillnad från individer med genuint hög självkänsla 

som har en mer realistisk självbild med styrkor och svagheter (Johnson, 2003). En viktig 

skillnad finns vidare mellan begreppen självkänsla och självförtroende, då självförtroendet ses 
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som betydligt mer situationsbundet och kretsar kring individens handlingar, jämfört med 

självkänslan som snarare kretsar kring individens upplevda självvärde (Johnson, 2003). 

Enligt Harter (1998) har man tidigare antagit att självvärderingen enbart är generell 

till sin natur och att individer inte skiljer mellan olika specifika områden avseende 

självkänsla. Denna syn har dock förändrats och det finns ett starkt stöd för en 

multidimensionell syn där olika områden skapar en profil över självvärderingen (Harter, 

1998). Begreppet självvärdering delas då upp i generella kännetecken som utgörs av 

individens totala uppfattning av sig själv, till exempel ”Jag är en värdefull person”, respektive 

sådant som är kopplat till specifika områden och speglar en viss kompetens, exempelvis ”Jag 

är intelligent” (Harter 1999; Johnson, 2003). Den generella självkänslan påverkas främst av 

de områden som individen värderar högst (Johnson, 2003). Antalet områden som kan 

differentieras ökar med livsloppets utveckling, vilket innebär att yngre barn ofta inte kan 

skilja mellan olika områden utan redogör för en mer generell självvärdering (Harter, 1998; 

Ouvinen-Birgerstam, 1999). 

I denna uppsats används begreppen självkänsla och självvärdering synonymt. De 

definieras båda som värderingen av och det känslomässiga förhållandet till individens syn på 

sig själv. En hög självkänsla definieras som en positiv värdering av självet, medan en låg 

självkänsla definieras som en negativ värdering av självet. 

 

Könsskillnader i självkänsla 

Könsskillnader i självkänsla har visats föreligga i flera studier där pojkar rapporterar en högre 

självkänsla än flickor (Baldwin & Hoffmann, 2002; Ek, Westerlund, Holmberg & Fernell, 

2008; Frost & McKelvie, 2004; Harter, 1999; Kajrup & Lilja, 2010; Leo & Persson, 2012; 

Moksnes, Moljord, Espnes & Byrne, 2010; Overholser, Adams, Lehnert & Brinkman, 1995; 

Robins & Trzesniewski, 2005). Enligt en metaanalys av Kling, Hyde, Showers och Buswell 

(1999) är dock effektstorleken för denna könsskillnad relativt liten, d = 0,21, men det 

framhålls att män, till synes oberoende av ålder, land och mätinstrument, tenderar att 

rapportera en något högre självkänsla än kvinnor. I åldersgruppen 15-18 år är könsskillnaden 

enligt Kling et al. (1999) som störst, för att därefter minska. Detta kan kopplas till att 

flickorna når puberteten tidigare än pojkarna, vilket leder till att deras nedgång i självkänslan 

yttrar sig tidigare (Harter, 1998; Robins & Trzesniewski, 2005). 

En möjlig förklaring till könsskillnaderna är enligt Kling et al. (1999) det faktum att 

många aspekter som är förenliga med hög självkänsla, såsom gott självförtroende, förknippas 

med den stereotypa manliga könsrollen. Även Johnson (2003) menar att idén om att männen 
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har bättre självkänsla kan vara grundad i att manliga stereotyper såsom framfusighet och 

tuffhet associeras med självkänsla. En annan potentiell förklaring är att den lägre självkänslan 

blir en självuppfyllande profetia för flickorna, som påverkas av att samhället och massmedia 

förmedlar en bild av att flickor har låg självkänsla (Kling et al., 1999). Även omgivningens 

olika bemötande av flickor och pojkar och utseendets varierande betydelse för könen är 

möjliga bidragande faktorer till könsskillnaden (Robins & Trzesniewski, 2005). Det är likaså 

tänkbart att den kulturella synen på kvinnliga skönhetsideal, som ofta är svåruppnåeliga och 

skiljer sig från flickornas kroppsuppfattning, har en inverkan (Harter, 1999; Maïano, Grégory, 

& Bilard, 2004). 

Det förekommer dock studier som inte har funnit denna typ av könsskillnader 

avseende självkänsla (Erol & Orth, 2011; Eskin, 2003; Johnson, 2003; Seidah & Bouffard, 

2007). De varierande resultaten kan enligt Johnson (2003) möjligen förklaras av hur man 

definierat begreppet självkänsla samt hur man studerat och mätt det. De forskare som 

använder generella mått av självkänsla har inte fullt ut preciserat vad de undersöker och 

följden blir därför att så skilda saker som exempelvis självförtroende, självsäkerhet eller 

självkänsla kan ha efterforskats i studierna (Johnson, 2003). 

Gentile, Grabe, Dolan-Pascoe, Twenge, Wells och Maitino (2009) undersökte i en 

metaanalys av 115 olika studier könsskillnader inom tio specifika områden av självkänsla. Det 

visade sig att män rapporterade högre självkänsla än kvinnor inom områdena fysiskt utseende, 

idrott, personligt jag och självnöjdhet, medan kvinnor rapporterade högre självkänsla än män 

inom områdena uppförande och moral-etisk självkänsla (Gentile et al., 2009). Det framträdde 

ingen signifikant könsskillnad inom områdena social acceptans, familj, akademisk eller 

affektiv självkänsla (Gentile et al., 2009). Denna metaanalys visar betydelsen av hur man 

definierar begreppet självkänsla, då det kan innefatta flera områden inom vilka 

könsskillnaderna varierar. 

 

Ålderseffekter i självkänsla 

Sett ur ett livsloppsperspektiv har samma mönster avseende självkänsla dokumenterats bland 

både män och kvinnor (Robins & Trzesniewski (2005). Självkänslan förefaller vara relativt 

hög bland unga barn, för att därefter minska under barndomen och ungdomsåren och därefter 

öka som ung vuxen (Robins & Trzesniewski, 2005). Att självkänslan i den tidiga barndomen 

på gruppnivå är relativt hög men därefter minskar något kan förklaras av den kognitiva 

utvecklingen; då förmågan till självreflektion utvecklas får det till följd att orealistiska 

föreställningar balanseras och att självbilden blir mer nyanserad (Johnson, 2003; Robins & 
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Trzesniewski, 2005). Minskningen av självkänslan under ungdomsåren sätts samman med de 

förändringar puberteten för med sig, men även med socialt ökade krav (Robins & 

Trzesniewski, 2005). I barndomen är det upplevelsen av att vara duktig i skolan eller i någon 

sport som bidrar mest till självkänslan; detta följs av att vara socialt accepterad och därefter 

kommer utseende och uppförande (Johnson, 2003). Under puberteten får utseendet allt större 

betydelse för självkänslan, framför allt för flickor (Johnson, 2003). Därefter sjunker 

utseendets inflytande återigen och andra faktorer, såsom social position och goda sociala 

relationer, blir viktigare för självvärderingen (Ouvinen-Birgerstam, 1984). 

Det finns ett starkt stöd för att självvärdering överlag är ett tämligen stabilt fenomen 

som inte är bundet till någon viss situation (Harter, 1998). Dock kan situationella faktorer 

inverka och resultera i variationer och kortsiktiga förändringar i självvärderingen (Harter, 

1998; Ouvinen-Birgerstam, 1984). Många forskare menar att ungdomsåren är en kritisk 

utvecklingsperiod för självkänslan, vilken då är väsentlig för att förstå sig själv när 

självmedvetenheten ökar och bekräftelse från andra är viktig (Baldwin & Hoffmann, 2002; 

Erol & Orth, 2011; Johnson, 2003). 

 

Sammanfattning av självkänsla 

Självkänslan förefaller vara betydelsefull att ta i beaktande när psykisk hälsa studeras. Trots 

varierande forskningsresultat tycks det ändå finnas konsensus kring att självkänslan hos 

ungdomar är lägre än hos barn samt att pojkar under ungdomsåren rapporterar högre 

självkänsla än flickor. Det är dock osäkert om olika studier verkligen mäter samma sak, 

eftersom de ofta mäter antingen den generella självkänslan eller fokuserar på olika skilda 

områden. Detta till trots tycks ålders- och könsaspekterna vara viktiga att undersöka vidare. 

En infallsvinkel som verkar vara mindre studerad är hur självkänslan ser ut hos barn och 

ungdomar som tillhör en klinisk grupp. Det är även av intresse att undersöka om de uppmätta 

skillnaderna gällande ålder och kön visar sig även i denna grupp. 

 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa är ett övergripande begrepp som kan betraktas ur flera synvinklar. Ur ett 

kliniskt perspektiv definieras psykisk hälsa ofta enligt symtombaserade klassifikationssystem, 

där individen bedöms utifrån ett antal diagnoskriterier (Petersen et al., 2010). Med detta 

synsätt jämställs psykisk hälsa med frånvaro av specifika symtom, medan psykisk ohälsa 

likställs med att uppfylla kriterierna för en viss psykiatrisk diagnos (Petersen et al., 2010). Ur 

ett annat perspektiv betonas istället skyddsfaktorer vid påfrestning som exempelvis god 
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kognitiv förmåga, social kompetens, en positiv självbild och känsla av sammanhang, som 

relevanta aspekter för psykisk hälsa (Petersen et al., 2010). Ur ett mer kritiskt 

vetenskapsteoretiskt perspektiv betraktas psykisk ohälsa i sin tur som sociala konstruktioner, 

och diagnosernas symtomkriterier anses kunna härledas ur samhällsfaktorer och den rådande 

tidsandan (Petersen et al., 2010). 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar skiljer sig en del från psykisk ohälsa hos 

vuxna genom den utbredda förekomsten av samsjuklighet, komorbiditet, vilken innebär att ett 

barn eller en ungdom uppvisar flera olika symtom i olika situationer, och att dessa symtom 

ofta förändras över tid (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Hur den psykiska ohälsan hos barn 

och ungdomar uttrycks påverkas bland annat av faktorer som familjeförhållanden, ålder och 

kön (Broberg et al., 2003). 

 

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 

Det finns olika sätt att gruppera psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. En variant är den 

indelning i tre kategorier som Broberg et al. (2003) gör, där den första kategorin är 

internaliserad psykisk ohälsa, där individen vänder sina problem inåt genom att exempelvis 

bli ängslig, orolig eller nedstämd. Den andra kategorin är externaliserad psykisk ohälsa, där 

individen riktar sina reaktioner utåt genom att bli bråkig, impulsiv eller aggressiv (Broberg et 

al., 2003). Den tredje kategorin omfattar individer vars problem visar sig i form av avvikande 

tankemönster, vilket bland annat kan leda till svårigheter i det sociala samspelet (Broberg et 

al., 2003). Distinktionen mellan internaliserad psykisk ohälsa respektive externaliserad 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom forskningen kring psykisk ohälsa (Beck, Beck 

& Jolly, 2004; Cederblad, 1996; Gillberg, 2000b; Petersen et al., 2010). 

I denna uppsats definieras psykisk hälsa delvis utifrån ett kliniskt perspektiv som 

frånvaro av symtom på psykiatrisk diagnos, men betraktas även utifrån individens subjektiva 

upplevelse av sitt mående. På grund av de olikheter som finns mellan hur psykisk ohälsa tar 

sig uttryck bland barn och ungdomar respektive bland vuxna, försvåras diagnosticering av 

yngre individer ytterligare. Den höga komorbiditeten gör symtombilden mer diffus (Broberg 

et al., 2003; Cederblad, 1996), och ett sätt att förhålla sig till detta är att använda den 

uppdelning som bland andra Broberg et al. (2003) gör med internaliserad och externaliserad 

psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta används denna indelning i föreliggande uppsats och 

psykisk ohälsa kategoriseras enligt nedan. 

Internaliserad psykisk ohälsa. Till denna kategori räknas Ledsna barn och ungdomar, 

vilket avser depressiva tillstånd. Depressiva tillstånd drabbar omkring 4-7 %, de tar sig 
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uttryck i en varaktig nedstämdhet och får ofta exempelvis trötthet, irritabilitet, försämrad 

prestation, låg självkänsla, social isolering och störningar vad gäller mat och sömn som följd 

(Broberg et al., 2003). Depressiva symtom tycks öka med åldern och under den sena 

tonårsperioden är det två till fyra gånger vanligare att flickor upplever depressivitet än pojkar 

(Lagerheim, 2000).  

Till internaliserad psykisk ohälsa räknas även Rädda barn och ungdomar. Med detta 

avses olika ångesttillstånd, såsom tvångssyndrom, separationsångest, fobier och generaliserat 

ångestsyndrom. Ångesttillstånd tar sig uttryck i överdriven rädsla och oro vilket drabbar 

omkring 5-10 % och är upp till två gånger så vanligt bland flickor än hos pojkar (Broberg et 

al., 2003). Fram till puberteten tycks dock ångesttillstånd vara lika vanligt bland flickor och 

pojkar, men därefter verkar flickor, liksom gällande depressiva tillstånd, vara mer drabbade 

(Gillberg, 2000a). 

Kategorin internaliserad psykisk ohälsa innefattar likaså Barn och ungdomar som 

inte äter som andra. Med detta avses ätstörningarna anorexia nervosa och bulimia nervosa. 

Anorexia nervosa tar sig uttryck i självsvält samt en önskan att bli ännu smalare trots 

avmagring och debuterar oftast i tonåren hos omkring 1 av 100 flickor och 1 av 1000 pojkar 

(Råstam, 2000). Debutåldern för bulimia nervosa anses vara något högre, men är i likhet med 

anorexia nervosa vanligare bland flickor än hos pojkar (Råstam & Schleimer, 2000). 

Mörkertalet antas dock vara stort gällande bulimia nervosa, och de som drabbas är ofta 

normalviktiga, lider av viktfobi och kombinerar hetsätning med olika kompensatoriska 

beteenden som till exempel kräkningar (Råstam & Schleimer, 2000).  

Som en aspekt av internaliserad psykisk ohälsa betraktas i denna uppsats 

avslutningsvis Barn och ungdomar som skadar sig själva, vilket avser hälsofarliga beteenden 

som självskadebeteende och självmordsförsök. Självskadebeteende betraktas generellt som ett 

uttryck för psykisk ohälsa (Fjellman, 2011) och självmord och självmordstankar har visats 

förekomma hos individer med internaliserad psykisk ohälsa som exempelvis depression 

(Broberg et al., 2003). 

Externaliserad psykisk ohälsa. Till denna kategori räknas Bråkiga barn och 

ungdomar, vilket avser uppförandestörning. Denna beteendestörning drabbar omkring 3 % 

och är två till fyra gånger vanligare bland pojkar än hos flickor (Broberg et al., 2003). 

Uppförandestörning tar sig främst uttryck i normbrytande beteende samt extrem aggression 

och ilska som individen inte kan kontrollera (Broberg et al., 2003). 

Till externaliserad psykisk ohälsa räknas även Impulsiva barn och ungdomar. Med 

detta avses uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter samt hyperaktivitet. Förekomsten 
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av Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) är omkring 6 % och är tre 

till fyra gånger vanligare bland pojkar än hos flickor (Broberg et al., 2003). Dessa problem tar 

sig främst uttryck i impulsivitet, överaktivitet och koncentrationssvårigheter (Broberg et al., 

2003). 

Övrig psykisk ohälsa. Som restkategori uppstår Barn och ungdomar som inte tänker 

som andra. Med denna kategori avses autismspektrumstörningarna autistiskt syndrom och 

Asperger syndrom. Autistiskt syndrom beräknas drabba omkring 0,05-0,16 ‰ och är tre till 

fyra gånger vanligare bland pojkar än hos flickor (Broberg et al., 2003). Det tar sig uttryck i 

begränsade och stereotypa beteenden samt svårigheter och inskränkningar i förmågan till 

kommunikation och samspel med andra (Broberg et al., 2003). Dessutom förekommer 

begåvningsnedsättning hos cirka 80 % av barnen med autistiskt syndrom (Broberg et al., 

2003). Även Asperger syndrom, och den närliggande kategorin högfungerande autism, tar sig 

uttryck i upprepade beteenden samt svårigheter i det sociala samspelet, men däremot 

föreligger varken begåvningsnedsättning eller kommunikationssvårigheter (Broberg et al., 

2003). Omkring 0,3-0,7 % drabbas av Asperger syndrom och det är tre till fyra gånger 

vanligare bland pojkar än hos flickor (Broberg et al., 2003). 

Med kategorin övrig psykisk ohälsa avses i denna uppsats även psykossjukdom, 

vilket är en beteckning för tillstånd med förvrängning av sinnesintryck, tankar, vilja och 

känslor (Pelling, 2000). Psykossjukdomen schizofreni drabbar omkring 1 % och debuterar 

som regel i vuxenlivet, dock förekommer tonårspsykoser bland cirka 0,5 % (Pelling, 2000). 

Psykisk ohälsa inom barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt Socialstyrelsen (2009a) 

har omkring 100 000 barn och ungdomar kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i 

Sverige varje år. De vanligaste kontaktorsakerna är internaliserad psykisk ohälsa som 

depressivitet, nedstämdhet, ätstörning, ångest, fobi, tvång, självskadebeteende och 

självmordsbenägenhet, samt externaliserad psykisk ohälsa som beteendestörning och 

neuropsykiatrisk problematik (Socialstyrelsen, 2009a). Även psykos och relationsproblem 

förekommer som kontaktorsak (Socialstyrelsen, 2009a).  

 

Könsskillnader och ålderseffekter i psykisk ohälsa 

Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009b), vilken syftar till att ge en övergripande bild 

av befolkningens hälsa baserat på ett stort antal undersökningar, är könsskillnaderna i psykisk 

ohälsa som störst under tonårsperioden. Bland undersökta 11-åringar är det omkring 11 % av 

flickorna och 6 % av pojkarna som uppger att de känner sig nere, samt omkring 14 % av 

flickorna och 7 % av pojkarna som uppger att de känner sig nervösa (Socialstyrelsen, 2009b). 
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Bland undersökta 15-åringar är det betydligt fler, både flickor och pojkar, som uppger sådana 

besvär (Socialstyrelsen, 2009b). Dock är ökningen större bland de 15-åriga flickorna, som 

rapporterar omkring 37 % gällande nedstämdhet och 24 % gällande att känna sig nervös, 

jämfört med omkring 14 % för de 15-åriga pojkarna gällande såväl att känna sig nere som 

nervös (Socialstyrelsen, 2009b). Bland undersökta 16- till 19-åringar uppger tre gånger fler 

flickor än pojkar ängslan, oro eller ångest (Socialstyrelsen, 2009b).  

Den internaliserade psykiska ohälsan tycks således öka i takt med åldern. Gällande 

könsskillnaderna lyfts en rad möjliga förklaringar fram, såsom könsrollernas betydelse, 

varierande rapporteringsbenägenhet, biologiska komponenter då könsskillnaderna ökar under 

puberteten, samt skillnader i levnadsvillkor och krav på bland annat utseende och 

skolprestationer (Socialstyrelsen, 2009b). Flera studier tyder på att flickor under ungdomsåren 

tycks oroa sig mer än pojkar för såväl skolprestationer som utseende och relationer, samt att 

både kroppsuppfattning och självförtroende tycks försämras för flickor under puberteten 

(Socialstyrelsen, 2009b). Denna stress och oro anses bidra till könsskillnaderna gällande 

framför allt internaliserad psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009b).    

Vid bedömning med självskattningsformulär rapporterar flickor enligt Beck et al. 

(2004) genomgående högre grader av ångest, depression och ilska, medan pojkar rapporterar 

högre grader av normbrytande beteende, men också en mer positiv självbild. Detta är i linje 

med forskning kring barn och ungdomars psykiska ohälsa. Ångeststörningar och depressioner 

är vanligare bland flickor, medan pojkar oftare uppvisar ett utagerande beteende och 

koncentrationssvårigheter (Broberg et al., 2003; Gillberg, 2000b). 

Även enligt en översikt av epidemiologiska studier i barn- och ungdomspsykiatri av 

Cederblad (1996) pekar ett stort antal studier på att pojkar uppvisar ett mer normbrytande 

beteende än flickor innan puberteten. Flickor tycks däremot ha mer problem under 

ungdomsåren, och det tar sig främst uttryck i depression och psykosomatiska symtom, vilket 

tyder på att flickor i större utsträckning vänder sina problem inåt, medan pojkar i större 

utsträckning agerar ut sina problem (Cederblad, 1996). Gillberg (2000b) menar att 

psykiatriska problem är vanligare bland pojkar än flickor fram till tonårsperioden, men att det 

från och med puberteten är minst lika vanligt att flickor drabbas av psykiatriska problem. 

Detta skulle kunna sättas samman med att den internaliserade psykiska ohälsan överlag tycks 

ha en senare debut än den externaliserade psykiska ohälsan, då flickor i större utsträckning 

tycks lida av internaliserad psykisk ohälsa, medan pojkar oftare tycks lida av externaliserad 

psykisk ohälsa. 
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Sammanfattning av psykisk hälsa och psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar skiljer sig från psykisk ohälsa hos vuxna genom att 

komorbiditet är vanligt förekommande. Detta komplicerar kategorisering av barn och 

ungdomar, men en vanlig indelning utgörs av internaliserad och externaliserad psykisk ohälsa. 

Könsskillnader avseende psykisk ohälsa förefaller vara som störst under tonåren och främst 

beträffande den internaliserade psykiska ohälsan som tycks öka med åldern. Mot bakgrund av 

att förekomsten av internaliserad psykisk ohälsa tycks vara vanligast bland flickor, medan 

förekomsten av externaliserad psykisk ohälsa förefaller vara vanligast bland pojkar är även 

könsskillnader intressanta att undersöka. Eftersom självkänslan tycks vara mer negativt 

påverkad bland flickor med psykisk ohälsa är det möjligt att internaliserad psykisk ohälsa har 

en tydligare koppling till självkänslan, vilket bör undersökas vidare.  

 

Relationen mellan självkänsla och psykisk ohälsa 

Det anses föreligga ett positivt samband mellan god självkänsla och psykisk hälsa. Det 

innebär att en person som mår väl psykiskt ofta har en positiv attityd till sig själv, och att en 

person som mår dåligt psykiskt ofta har en negativ attityd till sig själv (Ouvinen-Birgerstam, 

1999). Flera forskare betonar detta samband och lyfter fram en god självkänsla som en 

grundläggande aspekt av den psykiska hälsan (Harter, 1999; Johnson, 2003; Leo & Persson, 

2012; Mann, Hosman, Schaalma & de Vries, 2004; Rosenberg, Schooler, Schoenbach & 

Rosenberg, 1995; Smedler & Tideman, 2009; Ybrandt & Armelius, 2010). En god självkänsla 

kan även betraktas som en skyddande faktor vid påfrestningar (Johnson, 2003; Mann et al., 

2004; Orth, Robins & Meier, 2009; Petersen et al., 2010; Zeigler-Hill, 2011). 

Självkänslan har visats ha betydelse för såväl upplevelsen av lycka (Cheng & 

Furnham, 2003) som upplevelsen av livskvalité (Evans, 1997). Vidare har stress visats 

påverka självkänslan negativt, då man bland tonåringar funnit att självkänslan sjunkit i takt 

med att antalet negativa stressfyllda livshändelser ökat (Youngs, Rathge, Mullis & Mullis, 

1990). Låg självkänsla verkar likaså spela en avgörande roll när det gäller att förutsäga 

stressymtom hos ungdomar (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). 

En låg självkänsla betraktas som en sårbarhetsfaktor för en rad psykiska problem, 

såsom depression, ätstörning och ångest (Fennell & Jenkins, 2004). Den låga självkänslan kan 

vara en aspekt av problematiken, som exempelvis vid depression, men den kan också vara en 

konsekvens av andra problem, som till exempel vid ångest eller trauma (Fennell & Jenkins, 

2004). Kopplingen mellan låg självkänsla och psykopatologi kan förklaras utifrån 

sårbarhetsmodellen, vilken hävdar att låg självkänsla är en riskfaktor som ökar sannolikheten 
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för psykopatologi, medan ärr-modellen snarare betraktar låg självkänsla som en konsekvens 

av psykopatologin (Zeigler-Hill, 2011). 

Det finns studier i normalpopulationen som pekar på att ungdomars självkänsla är 

kopplad både till internaliserad och till externaliserad psykisk ohälsa (Mann et al., 2004; 

Ybrandt & Armelius, 2010). Det förefaller finnas ett negativt samband mellan självkänsla och 

externaliserad problematik som brottslighet, antisocialt beteende och aggression, och låg 

självkänsla vid ung ålder är även associerad med större risker för olika typer av problem som 

äldre tonåring och ung vuxen (Boden, Fergusson & Horwood, 2008; Donnellan, Trezniewski, 

Robins, Moffitt & Caspi, 2005). Det finns likaså studier i normalpopulationen som tyder på 

att ungas självkänsla har ett negativt samband med mer internaliserad problematik som 

ångest, nedstämdhet och ätstörning (Boden et al., 2008; Bos, Huijding, Muris, Vogel & 

Biesheuvel, 2010; Derdikman-Eiron, Indredavik, Bratberg, Taraldsen, Bakken & Colton, 

2011; Erkolahti, Ilonen, Saarijärvi & Terho, 2003: Harter, 1999; Orth, Robins & Roberts, 

2008; Overholser et al., 1995; Shrier, Harris, Sternberg & Beardslee, 2001).  

 

Självkänsla och psykisk ohälsa i kliniska grupper 

Nedan presenteras självkänslans relation till olika typer av psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar utifrån forskningsresultat. Kategoriseringen utgår från den uppdelning som 

Broberg et al. (2003) gör med internaliserad psykisk ohälsa, Ledsna samt Rädda barn och 

ungdomar, respektive externaliserad psykisk ohälsa, Impulsiva samt Bråkiga barn och 

ungdomar. I tillägg används kategorierna Barn och ungdomar som inte tänker som andra, 

Barn och ungdomar som inte äter som andra samt Barn och ungdomar som skadar sig själva. 

I studierna som presenteras har självupplevandet definierats som självkänsla, 

självvärdering eller självbild. I samtliga studier har självrapportering använts som metod och 

det finns ett stort urval av självskattningsformulär som avser mäta självkänsla och självbild 

(Butler & Gasson, 2005). Beroende på den aktuella frågeställningen har andra även andra 

självskattningsformulär använts för att mäta ytterligare variabler av intresse, som exempelvis 

depressiva symtom eller aggressivitet. Vissa studier har kompletterat med lärar- eller 

föräldraskattningar, diagnostiska checklistor eller andra uppgifter och i något enstaka fall har 

intervjuer kompletterat självskattningsformulären. 

Ledsna barn och ungdomar. Låg självkänsla kan betraktas som ett utmärkande drag 

vid depression och flera forskare har funnit stöd för att många aspekter av självkänslan och 

självbilden förefaller vara relaterade till depression (Dori & Overholser, 1999; Guillon, Crocq 
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& Bailey, 2003; Koenig, 1988; Lewinsohn, Gotlib & Seeley, 1997; Montague, Enders, Dietz, 

Dixon & Cavendish, 2008; Orth et al., 2008; Overholser et al., 1995). 

Gällande relationen mellan självkänsla och depression har man funnit stöd för 

sårbarhetsmodellen, enligt vilken låg självkänsla är en riskfaktor för depression, till skillnad 

från ärr-modellen, vilken ser låg självkänsla som en följd av depression snarare än en orsak 

(Orth et al., 2008). Det har även visat sig att deprimerade ungdomar rapporterar en lägre 

självkänsla än ungdomar med annan form av psykopatologi, som ångeststörningar, 

beteendestörningar eller missbruksproblem, samt ungdomar utan psykisk ohälsa (Lewinsohn 

et al., 1997). 

Rädda barn och ungdomar. Forskningen ger stöd för att självkänslan är knuten till 

ångest och ängslan hos barn och ungdomar, och många forskare drar slutsatsen att 

självkänslan här kan fungera som en skyddande faktor (Boden et al., 2008; Kim, 2003; Lau, 

Marsee, Kunimatsu & Fassnacht, 2011; Mann et al., 2004; Moksnes et al., 2010). Möjligen är 

självkänslan hos barn och ungdomar med social ängslan knuten till socialt godkännande, 

något som kan ha negativa följder (Reijntjes, Thomaes, Boelen, van der Schoot, de Castro & 

Telch, 2011).  

Lau et al. (2011) pekar på att hög självkänsla tillsammans med narcissism är 

associerad med ångestsymtom. En möjlig förklaring till detta kan vara att narcissismen förtar 

den skyddande effekten som hög självkänsla kan ha (Lau et al., 2011; Washburn, McMahon, 

King, Reinecke & Silver, 2004).  

Barn och ungdomar som inte äter som andra. Både tonåringar och unga vuxna med 

ätstörningar tycks vara drabbade av allvarliga brister i självbilden och självkänslan (Björck, 

Clinton, Sohlberg & Norring, 2007; Bos et al., 2010; Button, Loan, Davies & Sonuga-Barke, 

1997; McGee & Williams, 2000). Sådana brister och framför allt självhat har visats vara 

viktiga variabler för prediktionen av utfall bland ätstörningspatienter (Björck et al., 2007). 

Vidare betraktas den låga självkänslan som avgörande för individens strävan efter att vara 

smal (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). Flickor med bulimi rapporterar lägre självbild 

inom flera olika områden än flickor med anorexi, vilket indikerar att självbilden tycks vara 

mer påverkad vid bulimi (Erkolahti, Saarijärvi, Ilonen & Hagman, 2002). 

En hög självkänsla har visats fungera som en skyddande faktor mot utvecklandet av 

ätstörning, medan en låg självkänsla har visats förekomma oftare bland de flickor som 

utvecklar en ätstörning (Cervera, Martinez-Gonzalez, Gual, de Irala-Estevez & Alonso, 2003). 

Detta tyder på att man med hjälp av olika interventioner kan försöka öka unga flickors 
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självkänsla och på detta sätt förebygga utvecklandet av ätstörning senare i livet (Cervera et 

al., 2003). 

Barn och ungdomar som skadar sig själva. Låg självkänsla verkar vara kopplad till 

flertalet hälsofarliga beteenden såsom självskadebeteende, självmordstankar och 

självmordsförsök (Claes, Houben, Vandereycken, Bijttebier & Muehlenkamp, 2010; 

Fergusson, Beautrais & Horwood, 2003; Grøholt, Ekeberg, Wichstrøm & Haldorsen, 2005; 

Lewinsohn, Rohde & Seeley, 1994; McGee & Williams, 2000; Overholser et al., 1995). Hög 

självkänsla hos ungdomar kan verka som en motståndskraft mot hälsofarligt beteende medan 

låg självkänsla kan öka risken, både genom att förstärka känslor av hopplöshet och pessimism 

och genom dess koppling till en ökad sårbarhet för depression (Fergusson et al., 2003; 

Overholser et al., 1995). 

Bråkiga barn och ungdomar. Forskningsresultaten kring relationen mellan 

självkänsla och uppförandestörning samt andra beteendeproblem förefaller vara motstridiga. 

Det finns studier som kopplar ihop brister i självbilden eller självkänslan med 

uppförandeproblem som aggressivitet och antisocialt beteende (Donnellan et al., 2005; 

Koenig, 1988; Washburn et al., 2004). Andra studier har inte påvisat detta samband i samma 

utsträckning, alternativt förklarat sambandet med den psykosociala kontexten (Boden et al., 

2008; Boden, Fergusson & Horwood, 2007), eller funnit att barn med uppförandeproblem kan 

uppvisa såväl låg som hög självkänsla (Barry, Frick & Killian, 2003; Diamantopoulou, Rydell 

& Henricsson, 2008). 

Olsson och Hansson (2009) menar att självvärderingen hos ungdomar med 

uppförandestörning kan predicera hälsovariabler som framgång och känsla av sammanhang 

senare i livet. Dock menar Boden et al. (2008) att det är den psykosociala kontext inom vilken 

självkänslan formas, snarare än den låga självkänslan i sig, som kan leda till exempelvis 

psykiska problem, missbruk och lägre nivåer av livs- och relationstillfredsställelse senare i 

livet. 

Impulsiva barn och ungdomar. Det finns forskningsresultat som pekar på att barn 

med ADHD uppvisar lägre självkänsla än jämförelsepopulationen (Barber, Grubbs & Cottrell, 

2005; Treuting & Hinshaw, 2001), men flera forskare har även visat att barn med ADHD kan 

ha en missvisande självuppfattning och att de ofta överskattar sin kompetens (McQuade, 

Hoza, Murray-Close, Waschbusch & Owens, 2011; Owens, Goldfine, Evangelista, Hoza & 

Kaiser, 2007), särskilt inom de områden där de har störst svårigheter (Hoza et al., 2004). 

Denna felaktiga självuppfattning kan möjligen skydda självkänslan och fungera som ett 

försvar mot depression, men det finns emellertid en risk att missuppfattningen utgör ett 
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långsiktigt hinder mot förbättring och möjligheten att lära av sina misstag (Hoza et al., 2004; 

McQuade et al., 2011; Owens et al., 2007). Detta eftersom det sannolikt är svårare att uppnå 

motivation att ta itu med problem om barnet inte förstår eller erkänner dem (Hoza et al., 2004; 

McQuade et al., 2011). 

Totalt sett uppvisar studierna kring självkänsla och ADHD motsägelsefulla resultat, 

då det finns indikationer på att barn och ungdomar med ADHD inte rapporterar lägre 

självkänsla än den generella populationen, men då det även finns tecken på att de kan 

utveckla en negativ självuppfattning och låg självkänsla (Barber et al., 2005; Ek et al., 2008). 

Trots de delvis motstridiga resultaten är flera forskare överens om att effekten av låg 

självkänsla hos barn och ungdomar med ADHD kan få negativa konsekvenser för deras liv 

och att fokus borde ligga på att utveckla deras självkänsla (Barber et al., 2005; McQuade et 

al., 2011; Treuting & Hinshaw, 2001). 

Barn och ungdomar som inte tänker som andra. Det finns ett visst stöd för att barn 

och ungdomar med Asperger syndrom eller högfungerande autism uppfattar sig själva 

annorlunda jämfört med jämnåriga med en mer typisk utveckling. Dessa skillnader innefattar 

bland annat att individerna med Asperger syndrom eller högfungerande autism rapporterar 

lägre självvärdering (Capps, Sigman & Yirmiya, 1995), samt att de upplever sig själva som 

mindre kompetenta än jämnåriga inom sociala och atletiska områden (Capps et al., 1995; 

Williamson, Craig & Slinger, 2008). Vidare har det konstaterats att barn och ungdomar med 

autismspektrumproblematik löper större risk att drabbas av ångest och depressiva symtom än 

jämnåriga (White, Oswald, Ollendick & Scahill, 2009; Williamson et al., 2008). 

I undersökningar av barn- och ungdomspsykiatriska patienters självkänsla har 

varierande resultat erhållits när det gäller psykossjukdom. För vissa patienter med psykotiska 

symtom har man kunnat konstatera en något lägre självbild än hos patienter med exempelvis 

depression, ångest, anorexi eller uppförandestörning (Guillon et al., 2003; Koenig, Howard, 

Offer & Cremerius, 1984). Då undersökningar av självkänslan hos barn och ungdomar med 

psykossjukdom tycks vara få kan detta ställas mot några av de forskningsresultat som erhållits 

gällande studier av självkänslan hos vuxna som haft psykossjukdom, vilka visar på en 

koppling mellan låg självkänsla och ökad risk för depression samt ångest (Gureje, Harvey & 

Herman, 2004; Lysaker, Ringer & Davis, 2008). 

 

Sammanfattning av självkänsla och psykisk ohälsa  

Självkänslan tycks ha en direkt betydelse för den psykiska ohälsan, men även mer indirekt 

genom dess inverkan på faktorer såsom livskvalité, lycka och stress. Det finns viss forskning 
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kring sambandet mellan självkänsla och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i olika 

kliniska grupper. Dock har få studier genomförts där man studerat kliniska grupper som en 

helhet, istället har majoriteten av studierna studerat separata kliniska grupper var för sig i 

olika sammanhang, vid skilda tidpunkter och med olika metoder. Dessutom är få av dessa 

studier genomförda i Sverige eller övriga nordiska länder.  

När det gäller internaliserad psykisk ohälsa tycks det finnas betydande 

forskningsstöd för att självkänslan har en stark koppling till denna sorts problematik. 

Indikationen på att låg självkänsla kan föregå depression, men att depression i sig inte 

behöver leda till en lägre självkänsla gör självkänslan till en viktig indikator på psykisk ohälsa 

och därför av stor vikt att studera. Gällande externaliserad psykisk ohälsa är 

forskningsresultaten mer motstridiga och det finns indikationer på att såväl en låg som en hög 

självkänsla kan ha en koppling till denna problematik, alternativt att det inte finns någon 

säkerställd koppling överhuvudtaget. Inom detta område är behovet av ytterligare forskning 

särskilt relevant.  

Vidare är bristen på studier påtaglig gällande kopplingen mellan självkänsla och 

autismspektrumproblematik samt psykossjukdom. Dessa kategoriseras varken som 

externaliserad eller internaliserad psykisk ohälsa, utan kan snarare vara något som kan leda 

till annan psykisk ohälsa. Detta faktum, tillsammans med den utbredda komorbiditeten i stort, 

belyser vikten av att studera kliniska grupper av barn och ungdomar med psykisk ohälsa som 

en helhet. 

 

Att mäta självkänsla och psykisk ohälsa 

Självkänsla 

Självkänsla är komplext och svårt både att definiera och att mäta vetenskapligt. 

Självrapportering är ett centralt sätt att fånga individers subjektiva upplevelser av sig själva 

och detta kan ske genom flera olika metoder, som exempelvis självskattningsformulär, 

intervjuer och olika typer av skriftliga redogörelser, såsom dagbocksanteckningar (Burns, 

1979). Det förekommer även observationer för att undersöka individers upplevelser av sig 

själva, men skattningsskalor av olika slag anses vara den mest använda tekniken när det gäller 

att mäta självupplevande och självkänsla (Burns, 1979). Det faktum att formulär är lätta att 

administrera gör dem lämpliga och vanligt förekommande inom forsknings- och 

gruppsammanhang (Ouvinen-Birgerstam, 1999).  

För att mäta självkänsla med hjälp av självskattningsformulär krävs en god definition 

och operationalisering av begreppet (Johnson, 2003). Många frågeformulär säger sig mäta 
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generell självkänsla och ger då en övergripande bild utan att egentligen precisera vad som 

menas med självkänsla, vilket kan få konsekvensen att man inte säkert vet om det är 

självsäkerhet, självförtroende eller självkänsla som uppmätts (Johnson, 2003). Hög validitet, 

att frågorna mäter just självkänsla, och reliabilitet, tillförlitlighet i själva mätningen, behövs 

för att man så långt det är möjligt ska kunna förvissa sig om att man mäter det man avser 

(Johnson, 2003). 

Ett problem med självskattningsformulär är social önskvärdhet, det vill säga att 

individen kan vilja ge en bättre bild av sin självkänsla än vad som egentligen är fallet, och att 

resultaten då kan bli missvisande (Johnson, 2003). Användandet av självrapporteringsmetoder 

försvåras om individen saknar tillräcklig verbal kompetens, självinsikt, mognad eller 

motivation att avslöja viss information (Butler & Gasson, 2005). Ytterligare en nackdel med 

självskattningsformulär är att det inte går att urskilja en genuint hög självkänsla från en 

illusoriskt hög självkänsla (Johnson, 2003), medan en fördel är att barn och ungdomar som 

kan ha svårt att själva formulera tankar och känslor istället får ta ställning till påståenden i ett 

formulär (Smedler & Tideman, 2009). Enligt Harter (1998) gör små barn ofta felaktiga 

bedömningar av den egna förmågan, men detta förbättras med stigande ålder och utveckling. 

Ett annan möjlig brist vid användandet av självrapporteringsmetoder är att eventuella 

kulturella skillnader bortses från. Många självskattningsformulär är utvecklade i västerländska 

kulturer och detta kan få konsekvenser då individualism och kollektivism har betydelse för 

hur självbegreppet definieras och värderas (Butler & Gasson, 2005; Schmitt & Allik, 2005). I 

västerländska kulturer betonas individualitet och personliga mål, vilket gör att exempelvis 

utseende och framgång ofta är faktorer i självskattningsinstrumenten, medan det i vissa icke-

västerländska kulturer betonas att självbegreppet står i relation till andra samt i en mer 

specifik social kontext (Butler & Gasson, 2005). 

Harter (1999) manar till försiktighet gällande att använda självskattningsinstrument i 

ett annat land än det som instrumentet utprövats i, och menar att man bör uppmärksamma att 

olika områden och påståenden kan behöva anpassas efter den rådande kulturen. Schmitt och 

Allik (2005) pekar på att det tycks råda ekvivalens gällande generell självkänsla mellan olika 

kulturer, men att det ändå kan vara vanskligt att göra direkta jämförelser mellan olika 

kulturer. 

 

Psykisk ohälsa 

I likhet med självkänsla är det komplicerat att såväl definiera som att vetenskapligt mäta 

psykisk ohälsa. Utifrån en klinisk utgångspunkt där psykiatriska diagnoser står i fokus 
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används bland annat vetenskapligt utprövade checklistor och strukturerade intervjuer för att 

mäta och fastställa förekomst av psykisk ohälsa (Petersen et al., 2010). Inom forskningen 

används dock självskattningsformulär i stor utsträckning för att samla kunskap om den 

psykiska hälsan i befolkningen och för att få en bild av hur individer uppfattar sin psykiska 

hälsa (Petersen et al., 2010). 

Självskattningsformulär kan även vara användbara i ett kliniskt sammanhang när det 

gäller att bedöma graden av psykisk ohälsa, då individen istället för att själv försöka sätta ord 

på sina bekymmer, vilket kan upplevas som svårt, kan gradera sin upplevelse utifrån alternativ 

i ett formulär (Beck et al., 2004). Användningen av självskattningsmetoder ger en god inblick 

i individens egen syn på sin situation och har visat sig vara väsentlig vid psykologisk 

bedömning av barn och ungdomar, både när det gäller internaliserad och externaliserad 

problematik (Beck et al., 2004).  

När det gäller självrapportering av psykisk ohälsa gäller samma för- och nackdelar 

som vid självrapportering av självkänsla.  

 

Sammanfattning av att mäta självkänsla och psykisk ohälsa 

Både självkänsla och psykisk ohälsa är komplexa företeelser som varken är enkla att definiera 

eller att mäta vetenskapligt. För att i forskningssammanhang fånga individers subjektiva 

upplevelser kring dessa företeelser används ofta självskattningsformulär. En fördel med denna 

metod är att individen kan ta ställning till olika påståenden istället för att försöka sätta ord på 

sin upplevelse. Dock utgör exempelvis social önskvärdhet och motivationsbrist nackdelar med 

självskattningsformulär.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att jämföra självkänslan hos en klinisk grupp, bestående av barn och 

ungdomar som har kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), och hos en 

jämförelsegrupp bestående av jämnåriga. Vidare undersöks om självkänslan har ett starkare 

samband med någon typ av psykisk ohälsa. 

Studien avser att studera en klinisk grupp som helhet med målet att bidra med 

kunskap om hur dagens barn och ungdomar mår och ser på sig själva. Detta är, särskilt i 

kliniska grupper, viktigt vid utformandet av interventioner som kan främja deras självkänsla 

och psykiska hälsa. Dessutom förväntas studien belysa vikten av att undersöka självkänslan 

tidigt i behandlingskontakten, då den kan vara en indikator på psykisk ohälsa. 
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Hypoteser 

Studiens hypoteser är:  

a) att den undersökta gruppen av barn och ungdomar inom Barn- och ungdomspsykiatrin 

generellt kommer att skatta lägre än jämnåriga avseende självkänsla men högre 

avseende psykisk ohälsa 

b) att låg självkänsla har ett samband med psykisk ohälsa och att detta samband främst 

gäller för internaliserad psykisk ohälsa  

c) att flickorna kommer att skatta lägre än pojkarna gällande självkänsla samt att 

pojkarna kommer att skatta högre avseende externaliserad psykisk ohälsa, medan 

flickorna kommer att skatta högre avseende internaliserad psykisk ohälsa 

d) att de yngre deltagarna kommer att skatta högre än de äldre gällande självkänsla 

 

Metod 

Deltagare 

Den i studien undersökta kliniska gruppen bestod av barn och ungdomar mellan 10-18 år som 

kommit i kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin under november 2011 fram till april 

2012. Av de åtta tillfrågade BUP-mottagningarna i Skåne valde fem att delta. Behandlarna 

bestämde vilka barn och ungdomar som var lämpliga att tillfråga om deltagande i studien. 

Den kliniska gruppen utgjordes av totalt 22 deltagare, varav 15 flickor och 7 pojkar. 

Åldern hos deltagarna varierade mellan 12-17 år med medelåldern 14,5. Jämförelsegruppen 

utgjordes av data från en studie av Leo och Persson (2012), som under hösten 2011 

undersökte självkänsla och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar med hjälp av samma 

självskattningsformulär som använts i föreliggande studie. Denna grupp utgjordes av 299 

deltagare, varav 172 flickor och 127 pojkar, och åldern varierade mellan 13,5-17,5 år, med 

medelåldern 15,9. De båda grupperna är beskrivna i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Köns- och åldersfördelning samt antal i klinisk grupp och jämförelsegrupp 

 Klinisk grupp Jämförelsegrupp 

Ålder M (SD) 14,5 (1,6) 15,9 (1,7) 

Antal flickor (n) 15 172 

Antal pojkar (n) 7 127 

Antal totalt (N) 22 299 
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Då en deltagare inte besvarat ett eller högst två påståenden på samma delskala ersattes saknad 

data med medelvärdet på den aktuella delskalan, enligt anvisningarna i frågeformulärens 

manualer. I de fall då mer än ett påstående markerats räknades det som gav högst poäng. Inga 

formulär exkluderades således på grund av ofullständiga uppgifter. Då det inte är känt hur 

många som tillfrågats om att delta är det inte möjligt att beräkna bortfallet. 

 

Material 

”Jag tycker jag är” 

Detta frågeformulär är ett självskattningsformulär och har använts för att undersöka 

självkänsla. Det består av påståenden om den egna personen och deltagaren ska ta ställning 

till huruvida dessa påståenden stämmer överens med hur individen upplever sig själv 

(Ouvinen-Birgerstam, 1999). Frågeformuläret är standardiserat för barn och ungdomar mellan 

7-16 år, men anses även kunna ge normer för ungdomar i gymnasieåldern (Ouvinen-

Birgerstam, 1999). 

Det finns två versioner av ”Jag tycker jag är”: Version A, tidigare L-skalan, för 

årskurs 1-3 och Version B, tidigare MH-skalan, för årskurs 4-9. Version A består av 32 

påståenden med två svarsalternativ: ”ja” och ”nej”, medan version B består av 72 påståenden 

med fyra svarsalternativ: ”stämmer precis”, ”stämmer ungefär”, ”stämmer dåligt” och 

”stämmer inte alls” (Ouvinen-Birgerstam, 1999).  Påståendena är slumpmässigt ordnade, till 

hälften positivt och till hälften negativt formulerade (Ouvinen-Birgerstam, 1999). Exempel på 

påståenden är: ”Jag är duktig i skolan” och ”Jag känner mig ofta ensam” i Version A, samt 

”Hemma bryr sig ingen om mig” och ”Jag har inga bekymmer” i Version B (Ouvinen-

Birgerstam, 1999). 

Påståendena rör följande fem områden, vilka är centrala delar av självkänslan och 

även utgör instrumentets delskalor: ”fysiska egenskaper”, ”färdigheter och talanger”, 

”psykiskt välmående”, ”relationer till föräldrar och familj” och ”relationer till andra” 

(Ouvinen-Birgerstam, 1999).  

Den totala poängsumman avser belysa individens allmänna självvärdering och skalan 

är normerad utifrån en population av 3 465 barn i Sverige (Ouvinen-Birgerstam, 1999). 

Resultaten omvandlas till staninepoäng där hänsyn tas till både ålder och kön, och 

normgruppens standardiserade medelvärde är fem och standardavvikelsen är två (Ouvinen-

Birgerstam, 1999). Sedan originalversionen av frågeformuläret togs fram och normerades för 

cirka 30 år sedan har vissa förändringar gjorts och underlag för nya normer har samlats in. 
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Utifrån detta används i föreliggande studie data från studien av Leo och Persson (2012) som 

jämförelsedata, istället för de normer som ursprungligen hör till formuläret. 

När det gäller frågeformulärets psykometriska egenskaper varierar 

interkorrelationerna mellan de fem delskalorna mellan 0,21-0,60, vilket tyder på att samtliga 

delskalor mäter självvärdering, men olika aspekter därav (Ouvinen-Birgerstam, 1999).  

Frågeformulärets reliabilitet, mättillförlitlighet, bedöms genomgående som god då 

undersökning med Split half ger 0,82-0,93 för de båda skalorna, medan undersökning av Test-

retest varierar mellan 0,55-0,82 (Ouvinen-Birgerstam, 1999). 

Enligt Smedler och Tideman (2009) har delskalan ”psykiskt välmående” högst 

samband, 0,80, med resultaten på hela skalan, vilket stöder antagandet att det finns ett 

samband mellan positiv självvärdering och psykisk hälsa. Vidare har fyra validitetsstudier 

genomförts och resultaten indikerar att ”Jag tycker jag är” mäter det som avses (Ouvinen-

Birgerstam, 1999).  

 

”Beck ungdomsskalor” 

 Detta frågeformulär har använts för att undersöka emotionell och social problematik och är 

ett självskattningsformulär med fem delskalor vilka avser mäta ångest, depression, ilska, 

normbrytande beteende och självbild (Beck et al., 2004). Det innehåller påståenden, 

exempelvis ”Jag känner mig misslyckad” och ”Det känns som att ingen tycker om mig”, där 

deltagaren får skatta hur väl påståendet stämmer med deras upplevelse (Beck et al., 2004). 

Varje delskala innehåller 20 påståenden med fyra svarsalternativ: ”aldrig”, ”ibland”, ”ofta” 

och ”alltid”, och poängen för var och en av delskalorna summeras och omvandlas till 

percentilvärden (Beck et al., 2004).  

Skalan är normerad utifrån en population av 2 358 barn och ungdomar i åldrarna 9-

18 år i Sverige (Beck et al., 2004). De beräknade percentilerna visar hur stor andel barn och 

ungdomar i normgruppen som har samma eller en lägre totalpoäng som den aktuella 

individen, där 89 % är ett gränsvärde för vad som räknas som ”mycket förhöjt” medan 74 % 

är ett gränsvärde för vad som räknas som ”något förhöjt” (Beck et al., 2004). Dock används 

data från studien av Leo och Persson (2012) som jämförelsedata i föreliggande studie, istället 

för skalans normdata. Detta utifrån att det är så nyligen insamlad data samt fördelen med att 

kunna använda samma jämförelsegrupp som för ”Jag tycker jag är”. 

Gällande de psykometriska egenskaperna för ”Beck ungdomsskalor” är reliabiliteten 

i de fem delskalorna överlag bra då undersökning med Cronbachs alpha varierar mellan 0,89-

0,94 och undersökning med Test-retest varierar mellan 0,82-0,90 (Beck et al., 2004). De olika 
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delskalorna korrelerar högt sinsemellan, detta gäller främst delskalorna ”ångest”, ”depression” 

och ”ilska” där korrelationerna varierar mellan 0,63-0,75 (Beck et al., 2004). Delskalan 

”självbild” har höga negativa samband med övriga delskalor, från -0.38 till och med -0,57, 

vilket indikerar att självbilden påverkas av den övriga problematiken (Beck et al., 2004). 

Faktoranalys visar att delskalorna tycks mäta olika typer av psykisk problematik (Beck et al., 

2004). 

När ”Beck ungdomsskalor” administrerades tillsammans med ”Jag tycker jag är” till 

en grupp svenska barn visade resultatet att delskalorna ”depression” och ”ångest” korrelerade 

negativt, -0,71 respektive -0,41, med helskalan på ”Jag tycker jag är” och att delskalan 

”självbild” korrelerade starkt positivt, 0,79, med helskalan på ”Jag tycker jag är” (Beck et al., 

2004). Detta indikerar att de båda frågeformulären mäter självbild och självvärdering på ett 

liknande sätt (Beck et al., 2004). 

Data från barn och ungdomar med fastställda psykiatriska diagnoser har samlats in 

för att belysa validiteten i ”Beck ungdomsskalor” (Beck et al., 2004). Den kliniska gruppens 

medelvärden skiljde sig signifikant från normgruppens medelvärden på samtliga delskalor, 

vilket indikerar att ”Beck ungdomsskalor” gör skillnad mellan barn med eller utan klinisk 

psykiatrisk diagnos (Beck et al., 2004). Lägst medelvärde på delskalan ”självbild” erhölls av 

de barn som diagnosticerats med depression, följda av de barn som diagnosticerats med 

ADHD och de svarsmönster som erhölls ansågs stämma med vad som kan förväntas utifrån 

diagnoserna (Beck et al., 2004). 

 

Klinisk bedömning 

I denna studie gjorde de professionella behandlarna som mötte barnet eller ungdomen en 

klinisk bedömning av kontaktorsaken. I de fall det fanns flera anledningar till kontakten med 

BUP prioriterades den som ansågs vara av störst betydelse för problematiken. Vid nybesök 

arbetar behandlarna vanligen i team bestående av en psykolog och en socionom. Behandlaren 

som administrerade frågeformulären var i regel psykolog till yrket, men i enstaka fall 

socionom. 

 

Procedur 

Författarna introducerade studien på BUP-mottagningarna och hade under de fem månader 

som datainsamlingen pågick kontinuerlig kontakt med behandlarna. Data samlades in av 

sammanlagt nio behandlare. 
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Vid ungdomens första, andra eller tredje besök informerade behandlarna ungdomen och 

familjen om projektet och erbjöd ungdomen att medverka. Det betonades att deltagandet var 

helt frivilligt och ungdomen samt familjen fick lämna muntligt samtycke. Behandlaren 

administrerade ”Jag tycker jag är” och ”Beck ungdomsskalor” enligt manualernas 

instruktioner och därutöver noterades kön, ålder, språk som talas hemma samt kontaktorsak, 

och i vissa fall diagnos, på en separat blankett (se Appendix 1). Denna blankett användes för 

att deltagarna inte skulle skriva namn eller andra uppgifter på formulären, detta för att värna 

om deras anonymitet. Deltagarna besvarade formulären individuellt och i enrum med sina 

behandlare, vilket tog cirka 30 minuter. De behandlare som så önskade använde resultaten i 

den fortsatta kontakten.  

För att försöka urskilja olika typer av psykisk ohälsa i de kliniska grupperna 

användes även den kliniska bedömningen och deltagarens diagnos noterades i de fall det var 

möjligt. För databearbetning bestämdes ett antal övergripande kategorier: Ledsna barn och 

ungdomar, Rädda barn och ungdomar, Barn och ungdomar som inte äter som andra, Barn och 

ungdomar som skadar sig själva, Bråkiga barn och ungdomar, Impulsiva barn och ungdomar 

samt Barn och ungdomar som inte tänker som andra.  

 

Etik 

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt inom vilket det enligt Etiska rådet inte 

anses föreligga några etiska dilemman. För att säkerställa anonymiteten har deltagarnas namn 

utelämnats och det framgår inte heller vilken BUP-mottagning som de har varit i kontakt med. 

 

Databearbetning 

Studiens statistiska bearbetning genomfördes med Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) version 20. För att ta reda på skillnader avseende självkänsla och psykisk ohälsa 

mellan den undersökta gruppen och jämförelsegruppen användes t-test för oberoende 

medelvärden. Denna metod valdes trots att variablerna inte var helt normalfördelade i 

jämförelsegruppen, men eftersom deltagarantalet i denna grupp var stort. I den undersökta 

gruppen av barn och ungdomar från Barn- och ungdomspsykiatrin var kravet på 

normalfördelade variabler och lika varianser uppfyllt, trots att antalet deltagare var betydligt 

lägre än i jämförelsegruppen. 

Sambandet mellan självkänsla och typ av psykisk ohälsa undersöktes genom 

Pearsons korrelationskoefficient. För att undersöka könsskillnader avseende självkänsla och 

psykisk ohälsa, samt ålderseffekt avseende självkänsla användes t-test för oberoende 
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medelvärden. Genomgående användes Cohens d för att beräkna effektstorleken för de 

erhållna skillnaderna, där över 0,20 bedöms som liten, över 0,50 som medium och över 0,80 

som stor effektstorlek (Aron, Aron & Coups, 2008). 

 

Resultat 

Hypotes a, det vill säga att den undersökta gruppen av barn och ungdomar inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin generellt kommer att skatta lägre än jämnåriga avseende självkänsla  

men högre avseende psykisk ohälsa, bekräftades. I Tabell 2 presenteras deskriptiv data från 

den aktuella undersökningen jämfört med data från studien av Leo och Persson (2012) som 

jämförelsegrupp tillsammans med påvisade signifikansnivåer. Deltagarna skattade signifikant 

lägre självkänsla (t (319) = 5,26, p < 0,01, d = 1,16) samt självbild (t (316) = 3,72, p < 0,01, d 

= 0,82) än jämförelsegruppen. Utifrån effektstorleken bedömdes dessa skillnader som stora. 

Självkänsla på helskalenivå i ”Jag tycker jag är”, korrelerade signifikant (r = 0,75, p 

< 0,01) med delskalan ”självbild” i ”Beck ungdomsskalor”. Detta indikerar att de båda 

skalorna tycks mäta självkänsla respektive självbild på ett liknande sätt, vilket gör att de kan 

betraktas som mått på samma företeelse. Mot bakgrund av detta redovisas således även 

värden för delskalan ”självbild”. 

 

Tabell 2 

Jämförelse av självkänsla (helskala i ”Jag tycker jag är”) och självbild (delskala i ”Beck 

ungdomsskalor”) mellan klinisk grupp och jämförelsegrupp 

 Klinisk grupp (n = 22) 

M (SD) 

Jämförelsegrupp (n = 299) 

M (SD) 

Självkänsla 33,1 (32,9)** 69,6 (31,3)** 

Självbild 34,3 (9,4)** 42,5 (10,1)** 

Not. ** p < 0,01  

 

När det gäller psykisk ohälsa skattade deltagarna i den undersökta gruppen signifikant högre 

på delskalorna ”ångest” (t (319) = -3,59, p < 0,01, d = 0,79), ”depression” (t (319) = -6,24, p 

< 0,01, d = 1,37), ”ilska” (t (319) = -4,26, p < 0,01, d = 0,94) och ”normbrytande beteende” (t 

(319) = -2,08, p < 0,05, d = 0,46) än jämförelsegruppen. Effektstorleken för samtliga 

delskalor, bortsett från delskalan ”normbrytande beteende”, visade på stora skillnader. 

Jämförelsen gällande psykisk ohälsa mellan de båda grupperna illustreras med deskriptiv data 

i Tabell 3. 
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Tabell 3 

Jämförelse av delskalor i ”Beck ungdomsskalor” mellan klinisk grupp och jämförelsegrupp  

 Klinisk grupp (n = 22) 

M (SD) 

Jämförelsegrupp (n = 299) 

M (SD) 

Ångest 19,9 (7,6)** 13,3 (8,4)** 

Depression 23 (8,4)** 11,4 (8,4)** 

Ilska 17,4 (7,8)** 10,1 (7,8)** 

Normbrytande beteende 7 (5,7)* 4,8 (4,7)* 

Not. ** p < 0,01; * p < 0,05  

 

När det gäller de olika områdena inom ”Jag tycker jag är” erhölls den största skillnaden 

mellan den kliniska gruppen och jämförelsegruppen på delskalorna ”psykiskt välmående” (t 

(319) = 7,01, p < 0,01, d = 1,54), ”relationer till föräldrar och familj” (t (319) = 2,82, p < 0,01, 

d = 0,63) samt ”relationer till andra” (t (319) = 3,49, p < 0,01, d = 0,77). Även för delskalorna 

”fysiska egenskaper” (t (319) = 3,10, p < 0,05, d = 0,88) och ”färdigheter och talanger” (t 

(319) = 2,15, p < 0,05, d = 0,47) erhölls skillnader. I Tabell 4 presenteras deskriptiv data över 

detta. 

 

Tabell 4 

Jämförelse av delskalor i ”Jag tycker jag är” mellan klinisk grupp och jämförelsegrupp 

 Klinisk grupp (n = 22) 

M (SD) 

Jämförelsegrupp (n = 299) 

M (SD) 

Fysiska egenskaper 5,5 (11,2)* 13,0 (8,3)* 

Färdigheter & talanger 7,1 (8,1)* 11,0 (8,1)* 

Psykiskt välmående -1,9 (9,7)** 12,9 (9,6)** 

Relationer till föräldrar & familj 13,1 (8,3)** 18,3 (8,2)** 

Relationer till andra 9,2 (7,1)** 14,4 (6,7)** 

Not. ** p < 0,01: * p < 0,05 

 

Hypotes b, det vill säga att låg självkänsla har ett samband med psykisk ohälsa och att detta 

samband främst gäller för internaliserad psykisk ohälsa, bekräftades. Det visade sig föreligga 

ett signifikant negativt samband (r = -0,48, p < 0,05) mellan självkänsla och internaliserad 

psykisk ohälsa, vilket här utgjordes av ”Beck ungdomsskalors” delskalor för ”ångest” och 

”depression”. Likaså visade det sig föreligga ett signifikant negativt samband (r = -0,51, p < 
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0,05) mellan självbild och internaliserad psykisk ohälsa. När den internaliserade skalan för 

”depression” och ”ångest” separerades visade det sig dock att det av de enskilda delskalorna 

endast var ”depression” som hade ett signifikant negativt samband med självkänsla (r = -0,43, 

p < 0,05) respektive självbild (r = -0,57, p < 0,01). 

Mellan självkänsla och externaliserad psykisk ohälsa, vilket här utgjordes av ”Beck 

ungdomsskalors” delskalor för ”ilska” och ”normbrytande beteende”, erhölls inget signifikant 

samband (r = 0,01, p = 0,96). Detsamma gällde för självbild (r = 0,04, p = 0,87). Dessa 

samband mellan självkänsla och självbild samt olika typer av psykisk ohälsa illustreras i 

Tabell 5. 

 

Tabell 5 

Korrelationsmatris: självkänsla (helskala i ”Jag tycker jag är”) och självbild samt psykisk 

ohälsa (delskalor i ”Beck ungdomsskalor”) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Självkänsla - ,73**  -,48*  -,41 -,43*   -,01    ,06   -,10 

2. Självbild   -   -,51*  -,30 -,57** -,04   -,07   -,02 

3. Internaliserad    -     ,85**   ,88**  ,39 ,44*  ,22 

   4. Ångest     -  ,50*  ,43* ,38  ,37 

   5. Depression      -  ,26 ,38  ,02 

6. Externaliserad         -  ,91**  ,83** 

   7. Ilska 

   8. Normbrytande 

        -  ,53* 

  - 

Not. ** p < 0,01: * p < 0,05 

 

Hypotes c, det vill säga att flickorna kommer att skatta lägre än pojkarna gällande självkänsla, 

bekräftades. Flickorna rapporterade en signifikant lägre självkänsla (t (20) = -2,20, p < 0,05, d 

= 1,01) och självbild (t (20) = -5,18, p < 0,01, d = 2,33) än pojkarna. Båda dessa skillnader 

bedömdes vara stora sett till effektstorlek. Som en jämförelse kan de betydligt mindre 

effektstorlekarna gällande könsskillnader i jämförelsegruppen nämnas, trots att flickorna även 

där rapporterade en signifikant lägre självkänsla (t (297) = -3,66, p < 0,01, d = 0,21) 

respektive självbild (t (294) = -2,52, p < 0,05, d = 0,30) än pojkarna. 

Hypotesen att pojkarna kommer att skatta högre avseende externaliserad psykisk 

ohälsa, vilket här utgörs av delskalorna ”ilska” och ”normbrytande beteende”, medan 

flickorna kommer att skatta högre avseende internaliserad psykisk ohälsa, vilket här utgörs av 
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delskalorna ”depression” och ”ångest”, kunde inte bekräftas. De skillnader som erhölls mellan 

könen var inte signifikanta, men trots detta medelstora sett till effektstorlek, avseende 

internaliserad (t (20) = 1,48, p = 0,16, d = 0,68) respektive externaliserad psykisk ohälsa (t 

(20) = -1,51, p = 0,15, d = 0,69). I tabell 6 visas deskriptiv data över dessa könsskillnader. 

 

Tabell 6 

Könsskillnader avseende självkänsla (helskala i ”Jag tycker jag är”) och självbild (delskala i 

”Beck ungdomsskalor”) samt internaliserad och externaliserad psykisk ohälsa (grupperade 

delskalor i ”Beck ungdomsskalor”) i klinisk grupp och jämförelsegrupp 

 Klinisk grupp Jämförelsegrupp 

 Flickor 

M (SD) 

(n = 15) 

Pojkar 

M (SD) 

(n = 7) 

Flickor 

M (SD) 

(n = 172) 

Pojkar 

M (SD) 

(n = 127) 

Självkänsla 23,4 (29,8)** 53,9 (31,5)** 64 (30)* 70,2 (30,2)* 

  Fysiska egenskaper 1,6 (10,0)** 13,7 (9,4)** 10,9 (8,6)* 15,8 (7,1)* 

  Färdigheter & talanger 6,1 (8,3) 9,3 (7,9) 9,8 (8,1)* 12,6 (8,1)* 

  Psykiskt välmående -5,5 (6,0)** 5,9 (12,1)** 10,5 (9,8)* 16,3 (8,2)* 

  Relationer till föräldrar & familj 13,5 (8,7) 12,4 (7,8) 18,5 (8,7) 18 (7,7) 

  Relationer till andra 7,7 (7,0) 12,6 (6,5) 14,3 (6,1) 14,5 (7,4) 

Självbild 29,5 (6,0)* 44,4 (6,8)* 41,3 (9,4)** 44,3 (10,7)** 

Internaliserad 45,9 (11,1) 36,7 (18,0)   28,9 (16,2)* 19 (13,5)* 

Externaliserad 21,9 (9,4) 29,9 (15,4) 16 (11,5)** 13,3 (10,6)** 

Not. * p < 0,01: ** p < 0,05 

 

Sett till kontaktorsak och klinisk bedömning visade det sig att pojkarnas psykiska ohälsa i 

större utsträckning kategoriserades som externaliserad, medan flickornas psykiska ohälsa i 

större utsträckning kategoriserades som internaliserad. Denna fördelning illustreras med 

deskriptiv data i Tabell 7. 

 

Tabell 7 

Fördelning av kontaktorsak i klinisk grupp 

 Flickor (n = 15) Pojkar (n = 7) 

Internaliserad 13 2 

Externaliserad 2 5 

Övrig 0 0 
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Hypotes d, det vill säga att de yngre deltagarna kommer att skatta högre än de äldre gällande 

självkänsla, kunde inte bekräftas. Uppdelningen i en yngre respektive äldre grupp gjordes 

utifrån den undersökta gruppens medelålder. Skillnaden i rapporterad självkänsla mellan 

yngre och äldre deltagare visade sig inte vara signifikant (t (20) = 0,72, p = 0,48, d = 0,31) 

och detsamma gällde för självbilden (t (20) = 0,08, p = 0,94, d = 0,03). Även 

effektstorlekarna visade på små skillnader mellan yngre och äldre deltagare. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn och ungdomar mår och ser på sig själva 

genom att jämföra den upplevda självkänslan hos en klinisk grupp, bestående av barn och 

ungdomar som har kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin, med en jämförelsegrupp 

bestående av jämnåriga. Vidare är syftet att undersöka huruvida det föreligger något samband 

mellan upplevd självkänsla och typen av psykisk ohälsa. Det bör nämnas att deltagarantalet i 

denna studie är mycket lågt och att resultatet med anledning av detta bör tolkas med stor 

försiktighet. 

Resultatet visar att deltagarna i den undersökta gruppen rapporterar en signifikant 

lägre självkänsla och självbild, men signifikant högre psykisk ohälsa än jämnåriga. Detta 

innebär att de tycks må sämre psykiskt, samtidigt som de har en mer negativ värdering och 

bild av sig själva som individer. Dessa skillnader mellan grupperna visade sig vara mycket 

stora sett till effektstorlek. 

Det finns betydande stöd inom forskningen för ett samband mellan självkänsla och 

internaliserad psykisk ohälsa som ångest, depression och ätstörning (Boden et al., 2008; Bos 

et al., 2010; Claes et al., 2010: Orth et al., 2008), vilket stöds av resultatet av föreliggande 

studie. Däremot är forskningsresultaten när det gäller kopplingen mellan självkänsla och 

externaliserad psykisk ohälsa som bråkighet, aggressivitet och impulsivitet mer motstridiga 

(Barber et al., 2005; Diamantopoulou et al., 2008; Donnellan et al., 2005; McQuade et al., 

2011), och resultatet av föreliggande studie påvisar inte något samband mellan självkänsla 

och rapporterad externaliserad psykisk ohälsa. 

Det är måhända en riktig bild som resultatet speglar men en annan möjlig förklaring 

kan diskuteras utifrån Johnsons (2003) teori om en illusoriskt hög självkänsla, vilken kan 

fungera som ett försvar för att dölja en i grunden låg självkänsla. Det kan tyckas 

anmärkningsvärt att en del av deltagarna med externaliserad problematik redogör för relativt 

höga nivåer av psykisk ohälsa men ändå skattar exceptionellt högt på självkänsla och 
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självbild. Det går inte att utesluta att det bakom den höga självkänslan bland deltagarna med 

externaliserad psykisk ohälsa döljer sig en genuint låg självkänsla. Trots studiens intressanta 

resultat är det för få deltagare för att det ska vara möjligt att dra slutsatser kring denna 

förklaringsmodell för kopplingen mellan självkänsla och externaliserad psykisk ohälsa. 

De områden av självkänslan som tycks vara mest påverkade hos den undersökta 

gruppen är psykiskt välmående och relationer till familjen och till andra. Detta indikerar att 

det är av stor vikt att aktivt försöka främja dessa områden i behandling av och interventioner 

för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. För att kunna göra detta är det viktigt att, såsom 

Johnson (2003) förespråkar, skilja på inre och yttre aspekter av självkänslan. Den inre 

självkänslan handlar enligt Johnson (2003) bland annat om relationer, mående och acceptans 

av sig själv medan den yttre självkänslan snarare berör sådant som prestationer och utseende. 

Utifrån detta och resultatet i studien bör fokus vid interventioner gällande självkänslan hos 

barn och ungdomar med psykisk ohälsa ligga på de inre aspekterna. 

Vidare stämmer studiens resultat med antaganden utifrån tidigare forskning om att 

flickor generellt rapporterar lägre självkänsla än pojkar (Harter, 1999; Kling et al., 1999; 

Robins & Trzesniewski, 2005), då flickorna i denna studie konsekvent rapporterar lägre 

självkänsla och självbild än pojkarna. Anmärkningsvärt är de mycket höga effektstorlekarna, 

d = 1,01 för självkänsla respektive d = 2,33 för självbild, vilka pekar på stora skillnader. Detta 

kan sättas i kontrast mot de betydligt lägre effektstorlekar som beräknats för könsskillnaden i 

studiens jämförelsegrupp, d = 0,21 för självkänsla respektive d = 0,30 för självbild. 

Detsamma gäller metaanalysen av Kling et al. (1999) där effektstorleken för könsskillnaden 

gällande självkänsla var d = 0,21. En möjlig slutsats skulle kunna vara att könsskillnaden i 

självkänsla är större i en klinisk grupp än i normalpopulationen. 

En bidragande faktor till den erhållna könsskillnaden avseende självkänsla skulle 

kunna vara att fler av pojkarna bedömts ha en externaliserad psykisk ohälsa, vilken i studien 

inte visat sig vara kopplad till en låg självkänsla. Det är dock värt att uppmärksamma att 

skillnaden i självkänsla och självbild förekommit trots att analysen inte tagit hänsyn till typ av 

psykisk ohälsa, vilket innebär att även de pojkar vars problematik kategoriserats som 

internaliserad ändå kan ha skattat högre självkänsla än vissa flickor. Studiens resultat visar att 

könsskillnader gällande självkänslan är störst inom områdena fysiska egenskaper och psykiskt 

välmående. Detta resultat skulle kunna kopplas till de förklaringsmodeller som tidigare 

forskning lyft fram gällande till exempel pubertetens inverkan, då flickors pubertetsutveckling 

startar tidigare än pojkars (Robins & Trzesniewski, 2005), och en ökad oro bland flickor till 

följd av krav på exempelvis skolprestationer, relationer och utseende (Socialstyrelsen, 2009b). 
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Det är viktigt att ta i beaktande att det även finns studier som inte påvisat skillnader i 

självkänslan mellan könen, och som pekar på att villfarelsen att det finns skillnader i 

självkänsla mellan pojkar och flickor kan få allvarliga konsekvenser (Erol & Orth, 2011). 

Exempelvis kan lärare, föräldrar och behandlare förbise problem med självkänslan hos pojkar 

på grund av fördomen att de generellt har högre självkänsla än flickor, men det förefaller även 

finnas en risk för att låg självkänsla hos flickor och kvinnor ignoreras utifrån föreställningen 

att det är normalt med en lägre självkänsla för dem (Erol & Orth, 2011). Utifrån detta synsätt 

skulle en potentiellt bidragande faktor till att flickorna i studien skattat lägre än pojkarna 

gällande självkänsla och självbild kunna vara att de invaggats i föreställningen om att det är 

normalt med en lägre självkänsla för flickor, och utifrån detta omedvetet skattat lägre än 

annars. 

I enlighet med det rådande forskningsläget (Beck et al., 2004; Broberg et al., 2003; 

Cederblad, 1996; Gillberg, 2000b) kan det sett till kontaktorsak samt klinisk bedömning 

konstateras att det tycks förekomma könsskillnader i typ av psykisk ohälsa. Pojkarnas 

psykiska ohälsa kategoriserades i större utsträckning som externaliserad, medan flickornas 

psykiska ohälsa i större utsträckning kategoriserades som internaliserad. Denna könsskillnad 

kunde dock inte bekräftas statistiskt, då de små skillnader som erhölls avseende rapporterad 

internaliserad och externaliserad psykisk ohälsa inte var signifikanta. Dessa tendenser hade 

möjligen kunnat bli tydligare med ett större deltagarantal. 

En annan faktor som kan ha inverkat är komorbiditet, som enligt Broberg et al. 

(2003) och Cederblad (1996) är vanligt förekommande bland barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa. I studiens skattningar har det framkommit ett mönster av att vissa deltagare skattar 

högt på såväl internaliserad som externaliserad problematik. Deltagare vars kontaktorsak och 

skattningar i huvudsak pekat mot externaliserad problematik som bråkighet och aggressivitet 

har även skattat högt avseende depression. Detta gäller likaså omvänt, och kan vara en 

indikation på att dessa barn och ungdomars psykiska mående är påverkat inom flera områden. 

Dessa faktorer kan ha bidragit till studiens förhållandevis små erhållna könsskillnader 

avseende rapporterad psykisk ohälsa.       

Antagandet utifrån tidigare forskning (Robins & Trzesniewski, 2005) om att 

självkänslan sjunker med åldern kunde inte bekräftas i denna studie. Även effektstorlekarna 

visade på små skillnader avseende självkänslan och självbilden mellan de yngre och äldre 

deltagarna. Detta kan möjligen tänkas bero på studiens låga deltagarantal, men en annan 

tänkbar förklaring är att förekomsten av psykisk ohälsa har större betydelse för självkänslan 

än effekten av ålder. I normalpopulationen förklaras minskningen av självkänslan under 
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ungdomsåren med bland annat pubertetens förändringar samt ökade krav (Robins & 

Trzesniewski, 2005) och flera forskare menar att ungdomsåren är en kritisk utvecklingsperiod 

för självkänslan (Erol & Orth, 2011; Johnson, 2003). I den undersökta gruppen är det möjligt 

att andra faktorer spelar en större roll för nivån av självkänslan, såsom den påfrestning som 

psykisk ohälsa kan tänkas utgöra. 

 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Trots att studiens låga deltagarantal manar till försiktighet i tolkningen av resultaten finns det 

ändå slutsatser som ligger i linje med det aktuella forskningsläget och som därför kan tas i 

beaktande. Sammanfattningsvis kan det utifrån denna studie bekräftas att låg självkänsla och 

självbild har ett samband med psykisk ohälsa, då barnen och ungdomarna inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin skattade lägre än jämnåriga avseende självkänsla respektive självbild men 

högre avseende psykisk ohälsa. Resultatet visar ett negativt samband där nivån av självkänsla 

sjunker vid förekomsten av psykisk ohälsa. Detta samband tycks framför allt gälla för 

internaliserad psykisk problematik som depression och ångest, då studien inte ger stöd för att 

självkänslan är påverkad vid externaliserad psykisk problematik. Detta faktum kan dock 

problematiseras utifrån resonemanget kring illusoriskt hög självkänsla, vilket möjligen kan ha 

haft inverkan på resultatet. I linje med viss forskning pekar resultatet på att även kön har 

betydelse för nivån av självkänsla och självbild, då flickorna generellt redogör för lägre 

självkänsla än pojkarna. Gällande typen av psykisk ohälsa kunde, i enlighet med rådande 

teori, en könsskillnad konstateras utifrån kontaktorsak och klinisk bedömning. Detta kunde 

dock inte bekräftas statistiskt när det gäller rapporterad psykisk ohälsa. Likaså har effekten av 

ålder gällande självkänsla eller självbild inte kunnat påvisas i den undersökta gruppen. 

 

Metoddiskussion 

Deltagare och procedur 

Deltagarurvalet har berört en begränsad grupp av barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år som 

varit i kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Detta faktum tillsammans med de tids- och 

resursramar som studien skulle utföras inom har bidragit till det låga antalet deltagare. Ett 

större deltagarantal hade kunnat ge mer tillförlitliga och generaliserbara resultat gällande 

skillnader i kön, ålder och typ av psykisk ohälsa. Det låga deltagarantalet ledde vidare till att 

den tänkta kategoriseringen avseende typ av psykisk ohälsa i sju olika grupper inte kunde 

användas, utan istället gjordes en uppdelning i internaliserad och externaliserad psykisk 

ohälsa. Ytterligare en nackdel med de få deltagarna är att enskilda individer som skattat 
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extrema värden i frågeformulären, och troligen skulle kunna klassas som outliers, har kunnat 

få otillbörligt stor påverkan vid databearbetningen genom att deras värden gett stora utslag. 

Det faktum att den undersökta gruppen och jämförelsegruppen är relativt lika 

gällande ålders- och könsfördelning gör att grupperna är någorlunda jämförbara på dessa 

punkter. En styrka med den undersökta gruppen är att kontakten med Barn- och 

ungdomspsykiatrin är den tillsynes enda kopplingen mellan deltagarna, vilket gör att gruppen 

kan antas vara heterogen avseende exempelvis kön, ålder och bakgrund. Det är även en fördel 

att de fem BUP-mottagningarna som medverkat i arbetet med datainsamlingen ligger i olika 

geografiska områden och i städer av varierande storlek, vilket torde innebära att den 

undersökta gruppen även är socialt heterogen. Urvalet förefaller i tämligen hög utsträckning 

vara representativt och dessa styrkor kan tillsammans vara gynnsamma för 

generaliserbarheten. 

Begränsningen i ålder hos deltagarna, 10-18 år, gjordes med tanke på att det är två 

långa frågeformulär som har använts, vilka bedömdes kräva en viss mognad och uthållighet. 

Gällande studiens procedur så visade den sig vara tidskrävande och relativt krånglig för de 

behandlare som skulle administrera frågeformulären. Flera av behandlarna vid de 

medverkande BUP-mottagningarna har uttryckt tveksamheter kring att be barn och ungdomar 

delta på grund av den tid och det engagemang som krävs för att fylla i två omfattande 

formulär. Det faktum att formulären skulle administreras under något av de tre första besöken 

minskade urvalsgruppen ytterligare. Detta beslut togs dock av författarna för att studien skulle 

fånga den initiala rapporteringen av självkänslan och det psykiska måendet. Om barnet eller 

ungdomen kommit längre i kontakten med BUP skulle möjligen behandlingseffekter kunna 

påverka resultatet, vilket hade varit till nackdel för studien.  

Det finns både för- och nackdelar med att andra personer än författarna utfört 

administreringen av formulären. En nackdel är det stora antalet utövare, vilket gör att 

kontrollen minskar kring hur studien och formulären presenterats för deltagarna. Dock kan det 

anses fördelaktigt, inte minst ur en etisk synvinkel, att barnet eller ungdomen sluppit 

konfronteras med ytterligare en okänd person i den nya situationen som kontakten med BUP 

innebär och istället fått fylla i formulären i enrum med den behandlare som sedan haft den 

fortsatta kontakten. Ett relativt vanligt sätt att samla in data i forskningssammanhang 

förefaller vara att barn och ungdomar fyller i frågeformulär i en klassrumsmiljö, vilket kan ge 

stora mängder material. Proceduren i den här studien har varit mer krävande, men gett mer 

avskildhet vilket ökat möjligheten för deltagarna att fylla i formulären utan att känna sig 

stressade eller iakttagna av sina klasskamrater. 
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Tillsammans med frågeformulären har uppgifter om kön, ålder, kontaktorsak och språk som 

talas hemma noterats. Kön, ålder och kontaktorsak har använts i analysen och bidragit med 

värdefull information. När det gäller uppgiften om vilket språk som deltagarna talar hemma 

noterades detta med anledning av att denna information visat sig medföra skillnader i liknande 

studier (Leo & Persson, 2012; Ouvinen-Birgerstam, 1984). Att tala ett annat språk än svenska 

hemma kan inte likställas med att ha en annan etnisk bakgrund, men det är inte omöjligt att 

det ändå skulle kunna innebära både språkliga och kulturella skillnader. Detta skulle kunna 

påverka resultatet och bidra till att förklara eventuella erhållna skillnader. I föreliggande 

studies undersökta grupp förekom dock inga deltagare som uppgav att de talar ett annat språk 

än svenska hemma, och därmed användes detta inte i analysen. 

Det finns ingen information kring bortfallet i studien eftersom det saknats ett system 

för att ta reda på hur många som deltagit i förhållande till hur många som tillfrågats. De 

medverkande behandlarna på BUP-mottagningarna har dock förmedlat att de flesta som 

tillfrågats har valt att medverka. Det låga deltagarantalet förefaller till viss del bero på 

tidsbrist hos behandlarna, samt att de funnit att de två formulären varit för krävande för en del 

barn och ungdomar och att de därför inte tillfrågats om att delta. 

 

Material 

Vid all forskning är det problematiskt att med säkerhet veta att man mätt det man avsett att 

mäta. Som nämnts ovan är självkänsla och psykisk ohälsa komplexa företeelser som inget 

mätinstrument kan fånga alla aspekter av. I föreliggande studie har det funnits en god 

begreppsmässig utgångspunkt och de använda formulären har goda psykometriska 

egenskaper. Det är även en fördel att de har provats ut på stora grupper av barn och ungdomar 

i Sverige. Användningen av beprövade och välkända frågeformulär som behandlarna på BUP-

mottagningarna redan varit bekanta med och känt sig säkra på att administrera utgör en fördel. 

En styrka med studien är att självkänslan har undersökts med två mått, både genom 

”Jag tycker jag är” och genom delskalan ”självbild” i ”Beck ungdomsskalor”. Dessa båda 

skalor har visats korrelera högt med varandra, både denna studie (r = 0,75) och tidigare 

mätningar (Beck et al., 2004) har visat på en stark positiv korrelation (r = 0,79). Detta visar 

att de mäter självkänsla och självbild på ett liknande sätt. 

Johnson (2003) betonar värdet av att inte bara mäta generell självkänsla och det är 

därför att betrakta som en fördel att ”Jag tycker jag är” ger både ett mått på generell 

självkänsla såväl som en differentiering inom centrala områden. Detta är av största vikt 

eftersom delskalan ”självbild” i ”Beck ungdomsskalor” inte ger ett mått inom olika områden. 
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Kombinationen av dessa formulär innebär att viktiga aspekter av självkänslan troligtvis inte 

gått förlorade i undersökningen. 

Användandet av självskattningsformulär har, som nämnts ovan, flertalet svårigheter. 

Problem kring social önskvärdhet, insikt, förståelse och motivation är aktuella även i denna 

studie. Möjligen kan problematiken kring social önskvärdhet vara tvåsidig i den undersökta 

gruppen beroende på graden av upplevt behov av hjälp. Det skulle kunna vara tänkbart att ett 

barn eller en ungdom framställer sig själv som sämre som ett led i att söka uppmärksamhet 

kring sitt mående. En annan faktor att väga in är hur miljön på BUP påverkat deltagaren. 

Situationen har gett utrymme för att kunna ställa frågor kring formulären och dess påståenden 

och det är tänkbart att samtalet med behandlaren som föregått deltagandet i studien gjort att 

deltagarna varit mer uppmärksamma på sitt mående. 

Det är en svaghet att enbart självskattningsformulär använts, då det hade varit 

intressant att kunna jämföra barnet eller ungdomens egen rapportering med exempelvis en 

lärar- eller föräldraskattning. Detta hade varit särskilt intressant för att kunna undersöka 

förekomsten av illusoriskt hög självkänsla. Dock hade detta moment tagit ytterligare tid och 

motivation i anspråk, både från behandlarna och från de deltagande familjerna, vilket troligen 

hade gjort det ännu svårare att få ett stort antal deltagare. Det är emellertid att betrakta som en 

styrka att behandlarens kliniska bedömning i relation till barnets egen rapportering har funnits 

med som en aspekt av när måendet granskats. 

 

Etik 

Deltagarna skrev inte namn eller någon annan information som skulle göra dem identifierbara 

på formulären, men behandlarna noterade de uppgifter som behövdes för analysen. Barn och 

ungdomar som kommer i kontakt med BUP kan tänkas uppleva att de har begränsad makt i 

situationen och att då tillfrågas om medverkan i en studie kan upplevas som ett tvång, trots att 

deltagande framställs som frivilligt. När man väger denna aspekt mot nyttan av studien 

förefaller det ändå vara etiskt rimligt, särskilt eftersom behandlarna varit med när formulären 

fyllts i och därmed kunnat följa upp eventuella frågor eller reaktioner. Att de haft tillgång till 

deltagarnas resultat och kunnat använda dessa i den fortsatta kontakten med barnet eller 

ungdomen är likaså etiskt fördelaktigt. 

Det hade möjligen varit bättre att skicka ett informationsbrev till familjerna innan 

besöket, för att de i förväg skulle kunna ta ställning till sitt deltagande. Detta hade dock 

inneburit en ökad arbetsbelastning för personalen på BUP-mottagningarna och valdes därför 

bort.  
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Avslutande reflektioner 

Praktiska implikationer 

Föreliggande studie påvisar ett samband mellan låg självkänsla och psykisk ohälsa bland barn 

och ungdomar, men orsakssambandet däremellan är inte klargjort. Trots detta kan 

undersökningar av självkänslan hos barn och ungdomar anses fungera som en viktig indikator 

på psykisk ohälsa. Inom Barn- och ungdomspsykiatrin förefaller diagnostik och medicinering 

ofta få en central roll, och denna studies resultat kan fungera som en motvikt mot detta genom 

att belysa att självkänslan är betydelsefull. Genom att utforska barn och ungdomars upplevda 

självkänsla kan väsentlig information erhållas och det är även ett sätt att ta del av deras syn på 

sig själva tidigt i kontakten med BUP. 

Utifrån studiens resultat blir indikationen att de inre aspekterna av självkänslan, där 

relationer och tillhörighet tycks spela stor roll, bör prioriteras hos barn och ungdomar. Detta 

är synnerligen viktigt eftersom det kan sägas stå i kontrast mot det fokus på prestation och 

utseende som förefaller finnas i samhället. Dock visar det sig att fysiska egenskaper verkar ha 

större betydelse för flickor än för pojkar och denna könsskillnad kan vara viktig att 

uppmärksamma i kontakten med barn och ungdomar.  

Studien visar att barn och ungdomar med psykisk ohälsa både rapporterar låg och 

hög grad av självkänsla, vilket gör att gruppen inte bör betraktas som likvärdig gällande detta. 

Möjligtvis är dessa skillnader kopplade till olika typer av psykisk ohälsa, där den 

internaliserade psykiska ohälsan tycks ha störst inverkan. Gällande externaliserad psykisk 

ohälsa bör behandlare vara uppmärksamma på den eventuella förekomsten av illusoriskt hög 

självkänsla. Att arbeta mot ökad självacceptans kan vara ett viktigt mål för dessa individer. 

 

Förslag på vidare forskning  

Sambandet mellan självkänsla och psykisk hälsa i kliniska grupper bör utforskas vidare. En 

replikering av föreliggande studie, men med ett betydligt större deltagarantal, vore önskvärt 

för att bekräfta de tendenser som framkommit. Ett större deltagarantal möjliggör även att 

undersökningen av olika undergrupper inom internaliserad och externaliserad psykisk ohälsa 

kan genomföras och utifrån detta skulle säkrare slutsatser kunna dras gällande olika mönster 

kring kopplingen till självkänsla. 

Inom undergrupperna av externaliserad psykisk ohälsa vore det av särskilt intresse att 

vidare utforska företeelsen illusoriskt hög självkänsla. För att undersöka denna 

förklaringsmodell för kopplingen mellan självkänsla och externaliserad psykisk ohälsa skulle 

ett kompletterande instrument, som exempelvis en lärar- eller föräldraskattning, vara önskvärt 
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som jämförelse med individens egen uppfattning. Även intervjuer vore en lämplig metod att 

vidare utforska detta med, för att få en mer heltäckande bild av individens syn på sig själv. 

Ytterligare en intressant aspekt för fortsatt forskning är huruvida förekomsten av 

psykisk ohälsa har större betydelse för självkänslan än effekten av ålder. En ålderseffekt har 

påvisats i normalpopulationen men däremot inte i föreliggande studie, vilket möjligtvis skulle 

kunna bero på det låga deltagarantalet. Det är även möjligt att en eventuell ålderseffekt 

gällande självkänsla hos barn och ungdomar med psykisk ohälsa tar sig andra uttryck, 

exempelvis skulle synen på psykisk ohälsa kunna påverka ungdomarna i mer eller mindre 

utsträckning under olika åldrar. Det vore även relevant att undersöka om variabler som 

självkänsla, ålder, kön och typ av psykisk ohälsa samverkar.  

Huruvida det föreligger könsskillnader avseende såväl självkänsla som psykisk 

ohälsa bör undersökas vidare med ett större deltagarantal. När det gäller upplevd självkänsla 

indikerar föreliggande studies resultat att könsskillnaden är större i en klinisk grupp jämfört 

med såväl studiens jämförelsegrupp som normalpopulationen i stort, vilket vore intressant att 

utforska ytterligare. Likaså vore fortsatt forskning kring könsskillnader avseende 

internaliserad och externaliserad psykisk ohälsa önskvärd. Detta skulle även kunna bidra till 

kunskap om hur komorbiditeten tar sig uttryck bland barn och ungdomar med psykisk ohälsa, 

vilket förefaller vara viktigt då föreliggande studies resultat indikerar att komorbiditeten har 

en inverkan.  

 

Slutsatser 

Studien ger, trots sina begränsningar, kunskap om sambandet mellan självkänsla och psykiskt 

mående bland barn och ungdomar. Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan 

självkänsla och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i en klinisk grupp, då de rapporterat 

lägre självkänsla och högre psykisk ohälsa än jämnåriga. Detta samband tycks framför allt 

gälla för internaliserad psykisk problematik, då studien inte ger stöd för att självkänslan är 

påverkad vid externaliserad psykisk problematik. Detta faktum kan dock problematiseras 

utifrån resonemanget kring illusoriskt hög självkänsla. Studiens resultat indikerar således att 

gruppen barn och ungdomar med psykisk ohälsa inte bör betraktas som likvärdig avseende 

självkänsla. De tendenser som framkommit genererar flera intressanta frågeställningar för 

vidare forskning. Exempelvis ger studiens resultat ett visst stöd åt att flickor rapporterar lägre 

självkänsla än pojkar, men det har i övrigt inte kunnat konstateras några skillnader i kön eller 

ålder. Det förefaller därför vara viktigt att fortsätta utforska sambandet mellan självkänsla och 

psykisk ohälsa samt eventuella skillnader avseende kön och ålder i kliniska grupper. 
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