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Abstract 

Master thesis in sociology by Joel Nilsson, semester 1 2016. 

Supervisor: Daniel Bergh 

“Self-esteem – an sociological evaluation of Revised Janis and Field Scale”. 

The purpose of the study was to psychometrically evaluate the Revised Janis and Field Scale 

using the rasch model. The model is a measurement model often used to develop and 

improving composite measures. Quantitative content analysis was also used in the study. 

After the two analyses were conducted the problematic items were examined, where an 

interpretative perspective was applied to try to explain why some questions didn’t seem to 

work as intended. The other purpose of the study was to examine if emotional and cognitive 

components need to be treated as separate variables when studying self-esteem. The data 

collection was administrated at Karlstad University in April of 2014. In total 225 respondents 

participated in the survey, of whom 140 were women and 85 were men.  

Based on the rasch model, the instrument did not seem to measure self-esteem in an 

acceptable manner. There were also major problems with the content of the questions and 

how they were structured. It is concluded that the instrument should not be used for research 

purposes. Based on the analyses it was not possible to determine if it’s necessary to 

distinguish between emotional and cognitive components of self-esteem. It requires more 

analysis, based on more reliable instruments in the future.  
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Sammandrag 

Masteruppsats i sociologi av Joel Nilsson, vt 2016.  

Handledare: Daniel Bergh.  

“Självkänsla – en sociologisk utvärdering av Revised Janis and Field Scale”. 

Syftet med studien var att utvärdera mätinstrumentet Revised Janis and Field Scale med hjälp 

av psykometriska analyser baserat på raschmodellen. Raschmodellen är en mätmodell som 

används inom olika discipliner vid utveckling och granskning av mätinstrument. Därutöver 

genomfördes här även en kvantitativ innehållsanalys. När de två analyserna var genomförda 

granskades problematiska frågor, där ett tolkningsperspektiv anlades för att försöka förklara 

varför vissa frågor inte verkade fungera som avsett. Avsikten med studien var även att 

undersöka om emotionella och kognitiva beståndsdelar bör hanteras som separata variabler. 

Datainsamlingen ägde rum vid Karlstads universitet under april månad 2014. Totalt deltog 

225 respondenter i undersökningen, 140 kvinnor respektive 85 män. 

Baserat på raschanalysen verkar inte instrumentet mäta självkänsla på ett godtagbart sätt. 

Därutöver finns problem med de ämnen som frågorna behandlar och hur frågorna samt 

svarsalternativen är formulerade. Bedömningen gjordes baserat på analyserna att instrumentet 

inte bör användas i vetenskapliga sammanhang. Avslutningsvis var det inte möjligt att 

bekräfta om det är nödvändigt att särskilja mellan emotionella och kognitiva beståndsdelar ur 

självkänslan utifrån de analyser som genomförts här. Det krävs att fler analyser genomförs i 

framtiden och att dessa bygger på mer stabila mätinstrument för att uppnå det syftet.   
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Kapitel 1: Inledning 
Det här är en studie om självkänsla där avsikten är att kritiskt utvärdera ett mätinstrument. 

Begreppet självkänsla har enligt Roy Baumeister, en av de ledande forskarna inom fältet, 

utvecklats till ett hushållsord (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs 2003:1). Begreppet har 

avhandlats i tusentals vetenskapliga artiklar och forskare har konstaterat att självkänsla är ett 

komplext fenomen, bestående av många processer och beståndsdelar (Lindwall 2011:15).  

Thomas Scheff, som sedan 2000 är hedersdoktor vid Karlstads universitet, tog kontakt med 

mig under våren 2014. Han hade en förfrågan om jag inom ramen för mitt uppsatsarbete var 

intresserad av att utvärdera ett självkänslainstrument, en förfrågan som jag tackade ja till. I 

studien förekommer det referenser till Scheff, det rör sig då om hänvisningar till hans 

emotionssociologiska teorier och den kritik som han har riktat mot självkänsloskalor – han 

har inte på något sätt varit involverad i arbetsprocessen eller försökt styra uppsatsen i någon 

riktning. Instrumentet som utvärderas i uppsatsen är Revised Janis and Field Scale. Zeigler-

Hill (2010:25) beskriver det som en reviderad utgåva av instrumentet Feelings of Inadequacy 

Scale som har varit ett välanvänt instrument för att mäta övergripande självkänsla. I uppsatsen 

analyseras en reviderad utgåva från 1984, där instrumentet i tidigare studier antagits ha god 

reliabilitet och hög validitet (Fleming & Courtney 1984).  

Den här masteruppsatsen skrivs i sociologi men självkänsla tenderar att betraktas som ett 

individuellt, psykologiskt fenomen. För att överbryggandet från psykologin till sociologin ska 

vara möjlig presenteras en kortare sammanfattning av psykologisk forskning kring självet och 

självkänsla under Tidigare forskning. Sociologen Charles Wright Mills ansåg att 

vetenskapliga framsteg ska bygga på kumulativ kunskap, där det egna arbetet ska kunna 

relateras till vad som gjorts tidigare och det vetenskapliga arbete som fortsatt är i utveckling 

(1959/2000:127). De forskare som utförde revideringarna och tog fram Revised Janis and 

Field Scale ansåg att deras faktoranalyser gett stöd för teorin om att självkänsla är ett 

multidimensionellt konstrukt (Fleming & Watts 1980; Fleming & Courtney 1984). Därför 

presenteras i korta drag utvecklingen från filosofi till det psykologiska och 

multidimensionella forskningsintresset. För att det ska vara möjligt att kritiskt granska och 

utvärdera instrumentet är det nödvändigt att ha en insikt i tidigare forskning.   
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1.1 Tidigare forskning  

Innan självet blev ett studieobjekt inom den psykologiska forskningsdisciplinen hade filosofer 

och teologer under århundraden försökt att nå fram till kunskap om fenomenet. En av dessa 

existentiella filosofer var Sören Kierkegaard. Han ansåg att självet var dialektiskt och att det 

var mer än summan av dess psykologiska, personliga, antropologiska, historiska och 

omedvetna dimensioner. Enligt Kierkegaard var det inte möjligt att förstå självet genom att 

lägga samman information, självets omfattning fanns bortom den objektiva gripbarheten. 

Enbart genom sig själv kunde individen känna sig själv – genom att känna sig själv var det 

sedan möjligt att känna andra (Lee 2013:94). Människan, sett till dess fysiska konstitution, 

kunde inte förstås som ett själv (Kierkegaard 2008:9). 

William James brukar beskrivas som självkänslaforskningens fader och till skillnad från 

Kierkegaard ansåg han att en människas själv var summan av allt som hon ansåg vara sitt 

(James 1890/1918:291). James ansåg att självkänslan kunde ses som en barometer som stiger 

och faller från dag till dag och den påverkades främst av känslomässiga snarare än rationella 

orsaker (James 1890/1918:307ff). James syn på självet som endimensionellt, d.v.s. att det 

enbart fanns en generell självfaktor, har forskare med hjälp av avancerade analysmetoder 

kunnat revidera (Lindwall 2011:68f). Richard Shavelson och hans kollegor lanserade under 

1970-talet Shavelson-modellen som är en multidimensionell och hierarkisk struktur över 

självet (Shavelson, Hubner & Stanton 1976). Denna hierarkiska struktur bygger på tanken om 

att det finns relationer mellan vissa domäner som är underordnade det generella självet, 

samtidigt finns det domäner som inte alls är relaterade till varandra (Lindwall 2011:71).  

Shavelson har tillsammans med Herbert W. Marsh lanserat Marsh/Shavelson-modellen, vilket 

är en uppdatering av den tidigare modellen. På nästa sida (se Figur 1) har den äldre och nya 

modellen slagits samman i en figur, baserat på ett antal vetenskapliga artiklar (Shavelson, 

Hubner & Stanton 1976; Marsh, Byrne & Shavelson 1988; Byrne & Shavelson 1996). Denna 

figur ska täcka in alla etablerade beståndsdelar i den multidimensionella modellen av självet. 

Under figuren finns en beskrivning för hur modellen ska utläsas och hur självets hierarkiska 

struktur ska förstås.
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Högst upp finns generella självet vari självkänslan är den del som berör beskrivning (vem jag är) och utvärdering (hur bra jag är). Därefter följer 

domäner: det akademiska (uppdelat i matematiskt- och verbalt-akademiskt själv) samt icke-akademiska själv (socialt, emotionellt samt det 

fysiska). Domänerna följs av underområden som består av, huvudsakligen odefinierade, delkomponenter (Lindwall 2011:69ff). De 

hypotetiserade delkomponenter som namngetts är “Lärare” (1), “Klasskamrater” (2), “Föräldrar” (3) och “Syskon” (4). Längst ned i modellen 

finns situationsspecifika beteenden (t.ex. prestation på ett matematikprov).
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I forskningsartiklar där modellen presenteras tillämpas vanligtvis den engelskspråkiga 

benämningen self-concept, som översatt till svenska blir självbild. Min tolkning av denna 

begreppsröra, där självet, självkänsla och självbild mer eller mindre används som synonymer, 

är att det generella självet mynnar ut i specifika självbilder. Bland annat Bailey (2003) har 

beskrivit hur individens självbild påverkas av den akademiska, fysiska och sociala kompetens 

som individen bedömer att den besitter och alla dessa är underområden i den 

multidimensionella modellen. Det har visat sig vara svårt att empiriskt kunna särskilja mellan 

självkänsla och självbild, vilket är en av anledningarna till att de två begreppen tenderar att 

användas synonymt (Byrne 2002:901).  

Trots att forskningen har tagit stora kliv är inte alla dimensioner och underskalor fullständigt 

motiverade i den multidimensionella modellen (Byrne 2002:900). Forskare har även ifrågasatt 

om validiteten över självets hierarki och de statistiska strukturerna speglar den psykologiska 

struktur som den fenomenologiskt upplevs av individer (Klomsten 2006:14). Därmed finns 

vissa frågetecken kring modellens giltighet, samtidigt som det finns möjligheter för framtida 

forskare att utveckla den.  

Avslutnings finns ett större antal definitioner av självkänslabegreppet och det har fört med sig 

att många teorier och praktiska tillämpningsmöjligheter har etablerats. Då fenomenet är 

subjektivt och svårt att observera, mäta och testa blir det svårt att nå fram till en konkret 

operationell definition (Mruk 2013:2). I den här uppsatsen tillämpas Roy Baumeisters 

moderna och allmänt vedertagna definition1: “Självkänsla är uttryckligen hur stort värde 

människor tillskriver sig själva, det är den utvärderande komponenten i en människas 

självkännedom” (Baumeister et al 2003:2). 

1.2 Uppsatsens sociologiska relevans  

Att självkänslabegreppet mestadels har studerats som en individuell egenskap inom 

psykologidisciplinen kan ha sin grund i att det inom samhällsvetenskaplig forskning brukar 

göras en tydlig uppdelning mellan individ- och strukturbegrepp. Med individbegrepp finns en 

bakomliggande tanke om att säga något om vilka enskilda egenskaper och attityder 

individerna besitter samt vilka val de gör. För strukturbegrepp riktas istället fokus mot sociala 

fenomen och deras funktionssätt (Gilje & Grimen 1992:217f). Det här skulle kunna vara en 

anledning till varför så lite forskning gjorts kring självkänsla inom sociologisk och 
                                                 
1 Tanken är att denna definition även ska vara fruktbar i en sociologisk studie.  
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samhällsvetenskaplig forskning, eftersom det helt enkelt inte har betraktats som ett relevant 

socialt eller samhälleligt studieobjekt.   

 

Charles Horton Cooley betraktade särskiljandet mellan individ och samhället som ett 

missgrepp, han ansåg att de i själva verket är tätt sammankopplade i något som kan liknas vid 

en organisk enhet. Fenomen som vanligtvis betraktas som individualistiska är alltid sociala 

genom att vara uttryck för tendenser som framträder i det allmänna livet. De fenomen som 

vanligtvis ses som sociala kommer istället alltid att ha en individualistisk sida (Cooley 

1981:24ff).  

 

Även Mills var inne på likvärdiga tankebanor, då han i det klassiska verket The Sociological 

Imagination skrev att en individs liv inte fullständigt kan förstås utan hänvisningar till de 

institutioner inom vilka individens livsberättelse tar sig i uttryck. Genom att betrakta 

människan som en social varelse ger det möjligheten att förstå många av individens 

psykologiska och inre drivkrafter, såsom hur hon2 ser på sig själv, då många av individens 

personliga egenskaper är socialt inpräntade och kodade (Mills 1959/2000:161). 

 

Baumeisters (et al 2003:2) definition lyder att “självkänslan uttryckligen är hur stort värde 

människor tillskriver sig själva, det är den utvärderande komponenten i en människas 

självkännedom”. Det individualistiska perspektivet finns tydligt representerat – det är 

individen själv som tillskriver och utvärderar sitt värde. Men när självkänsla enbart ses som 

ett individualistiskt fenomen är det i min mening en kraftig reduktion av begreppets 

komplexitet. Är överhuvudtaget individens utvärdering av sig själv möjlig utan andra 

människor och samhället? Bortsett från syftet och de preciserade frågeställningarna som 

presenteras på sida 7 kommer uppsatsen att genomsyras av en strävan som snarare är av 

teoretisk karaktär. I teorikapitlet presenteras huvudsakligen socialpsykologiska och 

emotionssociologiska teorier, där intentionen är att komma runt den traditionella 

uppdelningen mellan individ och samhälle och tillskriva självet och självkänsla ett annat 

                                                 
2 På de ställen i texten där benämningarna människa eller individ används och inte 

pronomenet “den” används så tillämpas femininumform. Inom svenska språket har det varit 

vedertaget att beskriva människan som en “hon” eftersom ordet slutar på bokstaven a som är 

en femininumändelse.  
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värde. Avsikten är att motivera och underbygga hur sociala och samhälleliga beståndsdelar 

spelar en avgörande roll i formandet av individen. 

 

1.3 Problemformulering  

Ett kännetecknande drag för sociologidisciplinen är dess utpräglade metodfokus, där 

sociologer ofta fått utstå kritik för att de riktar för mycket tid och resurser för att etablera en 

stabil grund till den kunskap och de undersökningsresultat som presenteras. Det här är enligt 

Martin Bulmer (2009) ett drag som sociologer inte ska behöva ursäkta sig för. Ett problem är 

dock hur den socialvetenskapliga inriktningen med sin grund i enkätundersökningar, där 

sociologerna Paul Lazarsfeld och Louis Guttman var två centrala förgrundsfigurer efter andra 

världskriget, än idag betraktas som något av en särart inom sociologidisciplinen. Etnografiska 

studier, historiska och komparativa undersökningar, dokumentstudier och fokus på 

livsberättelser fick tidigt ett starkt genomslag inom sociologiämnet, samtidigt som 

enkätundersökningar fått en tillbakadragen roll inom akademin (Bulmer 2009).  

 

I artikeln Cognition and Emotion? The Dead End in Self-Esteem Research (2004) riktar 

Thomas Scheff tillsammans med David Fearon Jr stark kritik mot självkänslaforskare, där de 

skriver att forskarna enbart verkar vara intresserade av att presentera signifikansvärden. 

Scheff anser att skalor som är avsedda att mäta självkänsla tenderar att framställa självbilden 

och självutvärderingen verbalt och kognitivt uttryckt. En konsekvens av det här blir att 

skalorna antas missa sociala och känslorelaterade dimensioner (Scheff 2012). Scheff och 

Fearon Jr anser att de som undersöker självkänsla måste hitta nya vägar och att de måste bli 

mer reflekterande och självkritiska (2004). De uttrycker ett behov av att forskningen ska 

genomsyras av fler kritiska forskare och att det finns ett behov av att tänka i nya banor när det 

kommer till att genomföra kvantitativa undersökningar, 

 

Som nämnt tidigare härstammar idén till uppsatsskrivandet från Scheff och instrumentet som 

analyseras är Revised Janis and Field Scale som har förekommit i ett större antal studier som 

haft för avsikt att undersöka självkänsla (Zeigler-Hill 2010). Instrumentet togs fram 1984 och 

det finns därför ett behov av att kritiskt undersöka instrumentets mätegenskaper och att göra 

en bedömning om det fortfarande är lämpligt att instrumentet används. Det är just på denna 

punkt där sociologin och dess utpräglade metodfokus kan spela en avgörande roll i studiet av 

självkänsla och i kritiska utvärderingar av mätinstrumentet. I denna studie finns möjligheten 
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att utifrån andra teoretiska och metodologiska angreppssätt ge en samlad bild av instrumentet 

samt att fenomenet självkänsla betraktas utifrån andra glasögon.  

Sociologen Otis Dudley Duncan ansåg att forskning med inriktning mot mätning ska utgå från 

en rigorös modell. En mätmodell är ingen enhetlig teori eller ett substitut för en sådan, det är 

ett redskap som hjälper oss att samla in vetenskapligt användbar information (Duncan 

1984:398). Den mätmodell som Duncan rekommenderade för socialvetenskapliga studier var 

raschmodellen och det är mätmodellen som kommer vara vägledande för analysarbetet. 

Redskap som syftar till att utvärdera och i förlängningen utveckla tillförlitliga instrument, 

vilket raschmodellen är ett exempel på, kan användas för att undersöka centrala begrepp inom 

sociologiämnet (Bulmer 2009). Upplägget för utvärderingen av mätinstrumentet avviker från 

tidigare valideringsstudier, då Revised Janis and Field Scale utvärderas med hjälp av 

raschanalys, kvantitativ innehållsanalys samt att instrumentets problematiska frågor genomgår 

ett tolkningsarbete. Förhoppningen är att noggrant och systematisk bearbeta mätinstrumentet, 

belysa eventuella svagheter och att avslutningsvis göra en bedömning om mätinstrumentet bör 

användas av framtida självkänslaforskare.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna masteruppsats är att utvärdera mätinstrumentet Revised Janis and Field 

Scale och att undersöka om emotionella och kognitiva beståndsdelar i självkänsla bör hanteras 

som separata variabler snarare än som beståndsdelar av ett sammansatt mått av självkänsla. 

Instrumentets mätegenskaper analyseras med raschanalys och därefter genomförs en 

kvantitativ innehållsanalys. När de analyserna är genomförda utförs en tredje analys, i detta 

steg granskas och tolkas de frågor som bedömts som problematiska. Avsikten är att driva 

analysen vidare ytterligare ett steg och försöka hitta förklaringar till varför en del frågor inte 

verkar fungera som det är tänkt tillsammans med andra frågor.  

1.5 Frågeställningar  

Uppsatsen har följande frågeställningar: 

- Hur ser Revised Janis and Field Scales mätegenskaper ut? 

- I vilken utsträckning kan Revised Janis and Field Scale urskilja emotionella 

beståndsdelar ur självkänsla? 
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Kapitel 2: Teoretiskt ramverk 
I teorikapitlet introduceras några huvuddrag utifrån perspektivet symbolisk interaktionism och 

det följs sedan av en mer utförlig beskrivning av det sociala självet utifrån Meads 

begreppsapparat. Därefter riktas intresset mot socialpsykologisk och emotionssociologisk 

forskning, därefter presenteras uppdelningen mellan kognitiva och emotionella beståndsdelar. 

 

2.1 Det bortglömda svenska filosofiarvet och grunden för symbolisk interaktionism 

Före Cooley, Simmel, Mead och andra interaktionister var den svenska författaren och 

filosofen Erik Gustaf Geijer verksam. Han lade fram grunden till en personlighetsfilosofi som 

huvudsakligen bestod av tankespår som introducerades vid föreläsningarna om människans 

historia som Geijer höll vid Uppsala universitet 1841-1842 – grundidéer som mer eller mindre 

är helt bortglömda idag (Asplund 2002:137). Nedan presenteras ett citat som är taget ur en av 

de skrifter som sammanställdes efter Geijers frånfälle som illustrerar hur det inom svensk 

filosofi funnits en föregångare till den socialpsykologiska disciplinen.  

 

“… ett isolerat självmedvetande finnes ej, utan kommer till aktualitet blott genom att motsätta 

sig, ej mot sig självt, utan mot ett annat subjekt. Släpp den bäst begåvade varelse för sig själv: 

han skall ej höja sig över djuret. En isolerad personlighet är därför omöjlig, personligheten 

utvecklar sig endast genom beröring med en annan personlighet” (Geijer 1929:210, refererad 

i Asplund 2002:139).  

 

Torgny Segerstedt, den första att tilldelas professorstitel i sociologi i Sverige, vägrade att 

betrakta Geijers personlighetsfilosofi som ett socialpsykologiskt resonemang. Detta kan ha sin 

grund i att personlighetsfilosofin innehöll metafysiska och religionsfilosofiska inslag, då 

Geijer var djupt troende. Asplund finner det anmärkningsvärt att Segerstedt fullständigt 

avskrev värdet i Geijers personlighetsfilosofi, då samma Segerstedt ska ha skrivit “den 

sociologiska uppfattningen av människan är, att hon får verklighet endast genom relationer 

till andra människor” (Segerstedt 1968:7f, refererad i Asplund 2002:139). Asplund betonar 

att nutidens svenska sociologer borde hämta inspiration i Geijers personlighetsfilosofi 

(2002:140).  
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Georg Simmel som var verksam i början av 1900-talet intresserade sig för frågan “hur 

samhället var möjligt”. För att kunna besvara frågan ställde han motfrågan hur naturen var 

möjlig, där han konstaterade att naturen konstitueras genom de kunskapsformer som används 

för att utifrån givna element skapa sammansättningen natur. Samhället möjliggörs istället 

genom de förutsättningar som föregår dess element, där Simmel ansåg att samhällets element 

var dess individer (Simmel 2013:70). Samhället behöver således människor, där Simmel såg 

det sociala och individuella som två olika kategorier som tillsammans utgör enheten social 

tillvaro (Simmel 2013:79f).  

 

Simmel har betraktats som en föregångare till den symboliska interaktionismen och den 

svenska sociologiprofessorn Joachim Israel försökte att tydliggöra de inneboende 

betydelserna i termerna symbolisk och interaktionism. Interaktion åsyftar de handlingar som 

försiggår mellan personer och i en interaktion skiftar parterna mellan rollerna som sändare 

och mottagare av handlingar. Kommunikationen kännetecknas därigenom av en växelverkan. 

Beteckningen symbolisk indikerar att interaktionen sker med hjälp av språket (Israel 

1992:159f), vilket beskrivs mer utförligt under nästa rubrik där en djupdykning görs i det 

sociala självet. 

2.2 Mead och det sociala självet 

Mead har tolkats på en mängd olika sätt och utifrån dagens vetenskapliga precisionskrav 

skulle det förmodligen vara svårt att beskriva Meads fragmentariska forskning som entydig 

(Berg 2015:10). Fram till sitt frånfälle 1931 var han inte särskilt produktiv som författare, 

flera av hans arbeten bygger på föreläsningsanteckningar och opublicerat material som 

studenter och kollegor sammanställt (Hamilton 1992). För att komplettera Meads originalverk 

sker därför hänvisningar till tre forskare som framgångsrikt tillämpat Meads teoribildning. 

Den första är Joachim Israel som tillämpade Mead i sitt försök att närma sig en relationistisk 

teori. Den andra är socialpsykologiprofessorn Lars-Erik Berg som har skrivit flertalet artiklar 

och böcker om Mead. Den tredje är sociologen och ny-Meadianen Martin Berg som i sin 

avhandling Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi (2008) 

förgrenade queerteorerisk och socialpsykologisk teoribildning utifrån Judith Butler och Mead.   

Mead inspirerades av socialpsykologen Cooleys tankar om att individen skulle förstås som 

skärningspunkter för ett obestämt antal cirklar, där cirklarna representerade olika sociala 

grupper. Individen och gruppen som hon tillhör betraktades som två aspekter inom samma 
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relation. I likhet med Marx ansåg Mead att den isolerade individen enbart är en abstraktion. 

Samma resonemang kunde appliceras på samhället om det betraktades som åtskilt från 

människornas samhälleliga relationer (Israel 1979:76). För att närma sig Meads ontologiska 

ståndpunkt presenteras här ett citat ur verket Mind, Self and Society: 

“Social psychology studies the activity or behavior of the individual as it lies 

within the social process; the behavior of an individual can be understood only in 

terms of the behavior of the whole social group of which he is a member, since his 

individual acts are involved in larger, social acts which go beyond himself and 

which implicate the other members of that group” (Mead 1934/1967:6f). 

 

Här dras en tydlig skiljelinje mellan Meads relationistiska hållning och den traditionella 

psykologiska teoribildningen. Den sociala akten kunde inte förstås utifrån stimuli och 

respons-modeller3 utan skulle enligt Meaad ses som en dynamisk helhet, som en organisk och 

kontinuerlig social process (Mead 1934/1967:7). Självet i sin reflexiva form, som Mead såg 

som en medveten organism, kan bara tillkännage sig i den utsträckning som det kan övergå 

från sitt egna system till andras (Mead 1932:82). Kommunikation är mekanismen som gör att 

individen kan överta rollen av den andre, där språklig kommunikation innefattar ett närmande 

av mening som uppnås i rollövertagandet. Det avslutande steget i denna 

kommunikationsprocess uppnås när individen övertagit rollen av den andre och tillskrivit sig 

värdet av rollen, som sedan manifesteras som en inre form av dialog (Mead 1932:83f).  

 

Joachim Israel eftersträvade en relationistisk teori som skulle vara tillämpbar både på en 

socialpsykologisk nivå, med fokus på socialt samspel, och sociologisk nivå med fokus på 

samhälleliga relationer. I arbetet med den relationistiska teorin var Mead en av Israels främsta 

influenser (Israel 1979:75). Israel beskrev det som att samhälleliga processer påverkade 

ansikte-mot-ansikte-relationer, som i sin tur enbart kunde förstås om de placerades i ett 

sammanhang som omfattade hela det samhälleliga systemets struktur. Han ansåg att 

människan och samhället är två fortlöpande faktorer som inte går att särskilja från varandra. 

Information om samhället tar människan till sig med hjälp av språket, där samhällets 

                                                 
3 Meads teoribildning kan till stor del ses som en motreaktion på John. B. Watsons 

behaviorism, Mead skriver uttryckligen att “our behaviorism is a social behaviorism” 

(1934/1967:6).  
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utveckling i sin tur påverkar och förändrar språket. Tankekonstruktionen där Jagets4 sociala 

ursprung och språket är förutsättningar för interaktionen (Israel 1979:94f) introducerar nya 

möjligheter till att förstå och utforska självet som ett socialt studieobjekt.  

 

För att återgå till Mead är han förmodligen mest känd för begreppsparet I and Me, som i 

uppsatsen benämns som Jaget och Miget. Jaget kan beskrivas som individens respons på 

andras attityder och Miget som uppsättningen av andras attityder (Mead 1934/1967:175). 

Miget representerar en samhällsordning i människans attityder som påkallar någon form av 

respons från Jaget, först när responsen ägt rum är det möjligt att medvetandegöra vad som 

inträffat (Mead 1934/1967:175f). Problemet är att flertalet forskare (däribland Anthony 

Giddens i sin konstitueringsteori om samhället) på felaktig grund betraktat uppdelningen 

mellan Jaget och Miget som dualistisk snarare än dialektisk (Berg 2011). Dialektik avser i 

detta fall en relation där den ena parten enbart existerar i relation till den andra, på så sätt 

formar de varandra. Jaget tar således sin utgångspunkt i Miget och människans liv och 

utveckling återfinns i växelspelet mellan de två (Berg 1992). 

 

Det går däremot inte att fullständigt förstå individens identitetsutveckling eller 

rollövertaganden utan att koppla in ett tredje begrepp, den generaliserade andre. Nedan 

presenteras en kort sammanfattning av Jaget, Miget och Duet (Lars Erik Bergs benämning av 

den generaliserande andre). De beskrivs för att tydliggöra delarna som utgör det sociala 

självet och att visa hur de är relaterade till varandra. Beskrivningarna baseras på tre skrifter av 

Lars-Erik Berg (2001; 2011; 2015) samt Meads Mind, Self and Society (Mead 1934/1967).   

 

Jaget är alltid aktören men agerar på basis av sitt Mig. Jaget som den agerande 

delen av människan framträder som ett språkligt subjekt. Jagets existens och 

ursprung finns i språkets sociala värld och hör därför hemma inom det sociala 

självet. 

 

Miget definierar och reglerar Jagets handlingar. De två parterna kan betraktas som 

två relativa positioner, de behöver åtskiljas men inte för den sakens skulle 

separeras från varandra eftersom de båda är delar av en helhet. De förutsätter 

varandra och är enbart meningsfulla som ett begreppspar. I denna helhet tenderar 
                                                 
4 Här är det Jaget i Meads mening som avses. 
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Miget att förstås som den sociala delen av självet. Det är möjligt att byta 

perspektiv med andra och de andra finns alltid representerade i Miget.  

 

Duet (den generaliserade andre) utgör samhället men inte som en social 

struktur, utan snarare såsom människan handlar inom, förstår och upplever det 

samhälle som den är med och utformar. Duet utgör det fullbordade stadiet i en 

människas identitetsutveckling och tillsammans utgör Jaget, Miget och Duet ett 

sammanhängande system. Självet präglas av andra genom språket och genom att 

se sitt beteende utifrån den andres position – här antar självet den roll som den 

generaliserade andre har tillskrivit den.  

 

För att människan ska kunna utveckla ett själv och kunna bli en del av en social tillhörighet 

behöver den skapa en generaliserad bild av andra människors attityder. Det förutsätter att 

individen kan tillägna sig andras attityder och att förhållandet till gemensamma sociala 

handlingar blir till dennes egna. Därefter formas individen efter den generaliserade andres 

attityd, som successivt blir en referenspunkt till allt som hon företar sig i livet (Berg 2008:93). 

Det kan förstås som att samhället genom social reglering formar individens förståelse och 

handlande (Mead 1934/1967:155f). 

Mead såg det som att människan som befinner sig i en språklig kommunikationsprocess är 

den andre före den blir sig själv – genom att se sig själv i den andre tillkännages självet (Mead 

1932:168). Det reflexiva och sociala självet är därför i behov av andra människors respons 

och genom språket förverkligas rollövertagandet. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att 

inte enbart betrakta självet som ett psykologiskt fenomen då social interaktion och samhället i 

allra högsta grad präglar självet. Därför är utgångspunkten att självkänsla, på samma grunder 

som den studerats som psykologiskt fenomen sedan 1890, även ska kunna studeras och förstås 

som ett socialpsykologiskt fenomen. 

2.3 Socialpsykologisk forskning 

En socialpsykologisk process som är närbesläktad till självkänslan är självpresentationen, 

som bygger på att människan försöker styra hur andra uppfattar den som person (Rui & 

Stefanone 2013:110f). För att få en djupare förståelse för denna process går det att ta hjälp av 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Han ansåg att individen likt en skådespelare gör 

sina framträdanden till förmån för andra människor, det handlar då om att de andra ska 
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acceptera den roll som individen framställer (Goffman 1959/2009:25). När det inom ramen 

för individens framträdande sker något som inte överensstämmer med det som den vill visa 

omvärlden får det konsekvenser på tre olika plan av den sociala verkligheten: 

 

1. Den sociala interaktionen: Här uppfattar deltagarna att regionen omges av en falsk 

atmosfär. De känner sig besvärade, nervösa eller att de tappat kontrollen över situationen och 

därigenom har det sociala systemet upplösts (Goffman 1959/2009:210).  

 

2. Den sociala strukturen: “Störningarna” från föregående punkt kan få vidare konsekvenser 

utifrån framträdandets sociala struktur. Goffman exemplifierar med en läkare och en 

sjuksköterska som för ett ögonblick vänder bort blicken från patienten på operationsbordet 

som ramlar i golvet och avlider. Här är det inte bara operationen som blir avbruten utan såväl 

läkaren som sjukhusets rykte befläckas (Goffman 1959/2009:211).  

 

3. Den individuella personligheten: Individen satsar sig själv i sitt identifierande med rollen 

i en specifik grupp. När det uppstår störningar i den sociala interaktionen kan det påverka 

individens uppfattning om sin personlighet (Goffman 1959/2009:211).  

 

Anthony Giddens (1987) har problematiserat Goffmans mikroanalyser. Giddens skriver bland 

annat att insikterna från flera av observationsstudierna, som mestadels utfördes bland 

amerikanska medelklassinvånare, enbart säger något om en begränsad skara individer i en 

specifik social miljö. Trots att teorierna aldrig testades i andra kulturer och att det inte varit 

möjligt att generalisera resultaten till andra samhällen verkade Goffman vara övertygad om att 

vissa av de aktiviteter och mekanismer som uppdagades kunde betraktas som allmängiltiga. 

Giddens anser att Goffmans arbeten, i likhet med Simmels, inte besitter samma “intellektuella 

råkraft” som andra sociologiska arbeten5 (Giddens 1987:110ff).  

 

 

 
                                                 
5 Giddens jämför Simmels vetenskapliga arbete med Max Webers. Samma Giddens som 

kraftigt missuppfattat Mead och därför på felaktiga grunder beskrivit uppdelningen mellan 

Jaget och Miget som dualistisk ägnar sig åt att problematisera den intellektuella styrkan i 

andra sociologiska och socialpsykologiska arbeten.  
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Giddens verkar vara oförmögen att placera Goffmans vetenskapliga arbete i en 

interaktionistisk kontext och fokuserar uteslutande på att den övergripande samhällsnivån 

verkar lysa med sin frånvaro. Joachim Israel, vars kunskapsfilosofi relationism användes 

synonymt med symbolisk interaktionism, beskrev människan och samhället som två 

fortlöpande faktorer som inte kan särskiljas från varandra (Israel 1992; Israel 1979). Utifrån 

denna förståelse är individen med och utformar samhället, samtidigt som samhället reglerar 

individens beteenden – samhället är därigenom en ständigt närvarande och påverkande faktor 

i människans liv.  

Johan Asplund som har varit starkt influerad av både Mead och Goffman beskriver hur den 

socialt responsiva människan lever upp i andras närvaro och hur hon i ensamhet blir livlös 

(Asplund 1987:12). Här finns två socialpsykologiska antaganden, att människan är sällskaplig 

och att hon inte vill bli lämnad utanför. Även om Giddens kan ha goda skäl till att anmärka på 

Goffmans ostrukturerade undersökningar är det oerhört svårt att som socialpsykolog eller 

symboliskt interaktionist inte ta vissa elementära antaganden om det sociala livet för givna. 

Ett sådant exempel är hur ett misslyckat framträdande inför andra kan få stora konsekvenser 

för individen. Det här är för övrigt inte ett antagande som Goffman tagit ur luften utan snarare 

en idé som han lånat från Cooley. Denne såg det som att spegeljaget, hur individen speglar sig 

själv i andras sinnen, bestod av tre beståndsdelar: (1) föreställningen om individens 

uppträdande i den andres ögon, (2) föreställningen om hur vi tror att andras inställning är 

gentemot vår framställning och (3) att någon form av upplevd känsla uppkommer, såsom att 

känna stolthet eller förödmjukelse (Cooley 1902:152f). 

Senare studier har kunnat visa att behovet av att vilja presentera sig själv på ett specifikt sätt 

har tenderat att ha ett positivt inflytande på individens hälsa och välbefinnande. Däremot kan 

drivkraften att vilja framställa sig själv på ett visst sätt öka risken för ohälsosamma beteenden 

(Lindwall 2011:152). Här har forskningen kunnat visa på skillnader mellan könen. Flickors 

självkänsla kan vara centrerad till utseende, kropp och vikt, något som kan få allvarliga 

konsekvenser som exempelvis ätstörningar eller irrationellt fokus på mat och/eller träning. 

För pojkar kan drivkraften att vilja presentera sig själva och sina kroppar i linje med osunda 

samhällsideal leda in dem i användande av anabola steroider (Lindwall 2011:152f).  
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2.3.1 Jakten på självkänsla 

Självkänsla har genomgått en utveckling till något sånär som en egenskap som människor vill 

ha eller åtminstone ge sken av att inneha. Det finns en socialpsykologisk teori där 

självkänslan ses som en statussignalerande funktion (Cameron, MacGregor & Kwang 

2013:145ff). Den inspirerar självpresentationen som formas av hur andra ser på självet. När 

individen meddelar andra om att självkänslan är hög eller låg delger den andra människor 

med nödvändig social information (ibid.).  

 

Denna teori överensstämmer väl med den linje som Crocker och Park driver i artikeln The 

Costly Pursuit of Self-Esteem (2004). De beskriver hur intresset för självkänsla inom den 

nordamerikanska kulturen har genomgått en förändring, främst sett till den kraftiga ökning av 

böcker om hur människor ska arbeta med sin självkänsla och hur barnuppfostran ska 

struktureras för att barnen ska “kunna få hög självkänsla”. Därutöver har det implementerats 

program i skolmiljöer för att “boosta” studenters självkänsla – denna utveckling har beskrivits 

som en jakt på självkänsla. En jakt som kommer med kortsiktiga förbättringar men på sikt 

tenderar att leda till motsatsen av vad individerna eftersöker (Crocker & Park 2004). 

 

Baumeister och hans kollegor anser att det finns ytterst lite (om ens någon) evidens för att 

interventionsformer av detta slag ska ha någon som helst påverkan på individers självkänsla 

(Baumeister et al 2003:13). Trots att självkänsla behandlats i tusentals artiklar är det viktigt 

att inta försiktighet. Den enda, relativt stabila korrelationen som fastställts i longitudinella 

studier är relationen mellan hög självkänsla och lycka – även denna statistiska relation har 

ifrågasatts. Mot denna bakgrund kan inte självkänsla, med fullkomlig säkerhet, ses som en 

prediktor eller orsak till någonting (2003:36f). Samtidigt går det inte att bortse från att 

människans behov av att bli bekräftad som värdefull formar hur hon tänker om sig själv, 

andra människor och vilka val hon gör i livet. Här går det att peka på en ny inriktning inom 

självkänslaforskningen: från vilka människor som har/inte besitter självkänsla till vad 

människor är benägna att göra för att få ta del av den (Crocker & Park 2004).  

2.4 Thomas Scheffs emotionssociologiska forskning  

Här avhandlas begreppen det sociala bandet, skam och stolthet. Här presenteras även den 

potentiella relationen mellan emotionerna och självkänsla samt uppdelningen mellan 

kognitiva och emotionella beståndsdelar.  



 

 

 

16 

I det sociala bandet, som i sitt normala tillstånd kan förstås som en ömsesidig bekräftelse i 

form av känslor och handlingar, måste deltagarna i en social relation erkännas. Om deltagarna 

känner sig avvisade, till den grad att det sociala bandet hotas, kommer intensiva känslor att 

formas (1990:6f). En sådan social emotion är Skam som är relaterad till gruppidentiteten och 

därmed ställs självet i relation till andra (Retzinger 1991:41). Skammen anses vara en naturlig 

del av den sociala kontrollen och griper in när individen förnekar eller försöker dölja den 

skam som hon upplever. Om individen bemöts med bristande hänsyn kan hon uppleva att hon 

själv eller andra människor värderar henne på ett negativt sätt – i denna process hotas de 

sociala banden. Som skammens motsats representerar stoltheten signalen för intakta sociala 

band. De två emotionerna bör förstås som intensiva och automatiska kroppsliga signaler i 

förhållandet mellan individens egna och andras band (Scheff 1990).  

När den enskilde individen befinner sig i ett skamtillstånd är självet bortom kontroll. 

Individens instinktiva reaktion i denna situation är att vilja dölja sitt beteende men det är 

omöjligt att förtränga banden till andra människor (Retzinger 1991:41). Skammen är en 

rekursiv emotion och kan i värsta fall övergå i ett patologiskt tillstånd, där individen hamnar i 

en oändlig spiral fylld av skamemotioner (Scheff 1990:84).  

2.4.1 Scheffs definition av självkänsla  

Forskning har visat att stolthet och skam är nära relaterat till självkänsla. Emotionerna är inte 

enbart självrelaterade utan också utvärderande till sin karaktär. Både stolthet och skam 

inbegriper att den enskilde individen tvingas göra en bedömning av sitt värde. Denna 

utvärderande process kan förklara varför skuld (som en självrelaterad, individuell emotion) 

inte visat sig vara en stark oberoende prediktor av självkänsla. Skam (till skillnad från skuld) 

är en mer övergripande emotion som uppkommer när en individ känner sig otillräcklig 

(Brown & Marshall 2001:581). Scheff har lanserat en definition av självkänsla som bygger på 

huruvida en individ kan frigöra sig från skamemotionen. Hans definition lyder “självkänsla är 

frihet från kronisk skam” (Scheff 1990:167f).  

 

En individ med låg självkänsla har därmed inte klarat av att hantera skamemotionen. En 

individ med hög självkänsla har erfarenhet av att hantera merparten av skammen, därigenom 

kan individen erkänna och befrias från den (Aspelin 1999:148). Scheff bygger sina 

resonemang på att människor allt som oftast följer normer och regler eftersom de belönas av 

att göra det (Scheff 1990:71). Utifrån Scheffs teori drivs människan i en viss riktning och 



 

 

 

17 

måste frigöra sig från drivkrafterna som styr henne. Aspelin ser det här som en uppenbar brist 

i Scheffs självkänslateori, att den förutsätter att människan uppträder konformt. Teorin täcker 

inte in att människor kan drivas av nonkonforma beteenden (Aspelin 1999:148).  

2.4.2 Uppdelningen mellan kognitiva och emotionella beståndsdelar  

Tidigare i uppsatsen skrevs att bortsett från utvärderingen av mätinstrumentet skulle även 

uppdelningen mellan emotionella och kognitiva beståndsdelar hamna i fokus. En del forskare, 

däribland Scheff och Fearon Jr (2004), har drivit tesen att självkänslan verkar innefattas av 

olika beståndsdelar. Här riktas fokus mot hur Thomas Scheff och David Fearon Jr har 

resonerat kring uppdelningen och den kritik som de riktat mot självkänslaforskare.  

I sin artikel målar de upp ett scenario. Om en människa känner sig värdelös och anstränger sig 

för att försvara sig mot de smärtsamma känslorna med hjälp av ett överdrivet självvärde kan 

mätskalor tolka denna information som något annat (Scheff & Fearon Jr. 2004). Denna kritik 

kan förstås som ett ifrågasättande av validiteten för de instrument som används för att mäta 

självkänslas. Genom att sakna en uttryckt teori om relationen mellan känslor, tankar och 

beteenden kommer inte skalornas konstruktioner kunna hantera att positiva svar kan bero på 

att individen försvarar sig mot känslor som den uppfattar som hotfulla. Det här kan vara en av 

orsakerna till att skalor som mäter självkänsla tenderar att vara bristfälliga (Scheff 1997:46). 

Scheff och Fearon Jr (2004) går så långt som att hävda att självkänslastudier som baseras på 

resultat från skalor är en återvändsgränd. 

Scheff anser att självkänslaskalor tenderar att betona självbilden och utvärderingen av självet 

som verbalt uttryckt och kognitiv, snarare än känslorelaterad och social. Skalorna verkar inte 

fånga sociala och känslorelaterade dimensioner (Scheff 2012). Det kan vara så att 

självkänslaskalor enbart fånga de kognitiva beståndsdelarna av självkänslan och därmed 

ignorerar eller blandar ihop sociala och emotionella komponenter (Scheff och Fearon Jr 

2004). Det är mot denna bakgrund som intresset finns för att närmare undersöka uppdelningen 

mellan kognitiva och emotionella beståndsdelar, huruvida Revised Janis and Field Scale 

enbart kan täcka in kognitiva men missa emotionella beståndsdelar. Här ska det nämnas att ett 

antal etablerade forskare, däribland Magnus Lindwall, professor vid Göteborgs universitet, 

har ifrågasatt uppdelningen och hävdar att den saknar trovärdig uppbackning av modern 

empirisk forskning (Lindwall 2009:24).  
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Kapitel 3: Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningens metodologiska utgångspunkter och hur den 

genomfördes. Därutöver beskrivs processen där mätinstrumentet översattes från engelska till 

svenska och de tre analysmetoderna presenteras utförligt. Kapitlet inleds med en 

problematiserande diskussion kring val av metod.   

3.1 Metoddiskussion 

Herbert Blumer, som var en av Meads studenter och den som myntade uttrycket symbolisk 

interaktionism, skrev den problematiserande artikeln What is wrong with social theory (1954). 

Där belyste han flera av de hinder som hämmat socialpsykologin som vetenskaplig inriktning. 

Han ansåg att teorier enbart var relevanta i den utsträckning som de på ett fruktbart sätt kunde 

relateras till den empiriska världen. Bryggan mellan teori och empiri är begreppen som pekar 

mot de empiriska fall utifrån vilka teoretiska antaganden görs. Problemet är att begreppen 

inom social teoribildning i regel är av tvetydig natur och det betraktade han som den främsta 

bristen med sociala teorier. Det försvårar möjligheten att närma sig den empiriska världen 

eftersom det är svårt att veta vad som eftersöks (Blumer 1954).  

 

Syftet med denna studie är att kritiskt utvärdera ett mätinstrument samt att undersöka i vilken 

utsträckning instrumentet kan särskilja mellan kognitiva och emotionella beståndsdelar. Med 

utgångspunkt i Blumers reflektioner är det nödvändigt att undersökningen struktureras på ett 

sådant sätt att det är möjligt att generera mycket och djupgående kunskap om instrumentets 

mätegenskaper och dess frågor. Det kommer därför vara nödvändigt att kombinera flera 

analysformer men det allra första steget är att identifiera den form av mätning som kommer 

vara vägledande för utvärderingen av Revised Janis and Field Scale.  

 

Blumer (1954) beskrev hur en del samtida forskare betraktade olika former av matematiska 

formler och faktoranalyser som lösningen på denna begreppsmässiga problematik. Kortfattat 

kan faktoranalys beskrivas som en metod för att förenkla komplexa uppsättningar av data 

(Kline 1996:12). Nästan 50 år efter Blumers artikel har bland annat Barbara M. Byrne 

beskrivit hur det med hjälp av faktoranalyser (mer specifikt strukturell ekvationsmodellering) 

och datorprogram varit möjligt att komplettera de begreppsmässiga och psykometriska brister 

som legat den psykologiska forskningen i fatet (Byrne 2002:900).   
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Trots Byrnes beskrivningar har bedömningen gjorts att faktoranalyser inte kan generera 

tillräckligt djupgående information för att vara tillämpbar i denna undersökning. Sociologen 

James S. Coleman (1964) såg flera positiva sidor med faktoranalysen som 

datareduktionsteknik men han ansåg inte att analysformen var tillämpbar när avsikten var 

undersöka på vilket sätt underliggande egenskaper är relaterade till observerbara beteenden. 

Han såg även en problematik i att forskare som identifierat faktorer därefter försökte tillskriva 

faktorerna “en meningsfull självständighet” genom att namnge dem (Coleman 1964:20).  

 

Otis Dudley Duncan beskrev faktoranalysen som ett misslyckande på grund av denna aspekt – 

det var helt enkelt inte möjligt att skapa meningsfulla eller väldefinierade konstruktioner med 

hjälp av metoden (Duncan 1984:207f). Duncan ansåg att skalor skulle ha vissa mätegenskaper 

och att en mätmodell måste inneha en logik för vad det innebär att mäta en förmåga eller 

attityd med en samling frågor. Han ansåg att raschmodellen bidrar med denna dimension 

(Duncan 1984:217) och därför kommer raschmodellen att vara vägledande för denna studies 

analysarbete.   

 

Berger och Luckmann anser att individen har bättre kunskap om sig själv än andra. 

Subjektiviteten och det förflutna finns tillgängligt genom minnen på ett sätt som aldrig kan 

ersättas av någon annans förståelse men denna kunskap kräver reflektion och den uppenbarar 

sig inte på en gång (Berger & Luckmann 1966/1991:44). Det skulle därför kunna ses som en 

svaghet att använda enkäter för att samla in information om individers självkänsla, då det är 

ett komplext fenomen skulle det vara fördelaktigt om respondenterna haft längre tid till att 

reflektera över sina svar. Samtidigt skulle det här betraktas som en svaghet med nästintill alla 

enkätstudier, då forskaren vill att det ska vara smidigt för respondenten att besvara enkäten 

och att det inte ska ta för mycket av dennes tid – samtidigt som intentionen är att samla in 

mycket information vid ett och samma tillfälle.   

 

Ett större problem med enkätundersökningar är snarare att respondenter oproblematiskt 

tenderar att följa “spelets regler”, d.v.s. de instruktioner som forskarna har angivit. När 

respondenter har accepterat att delta i en enkätstudie tenderar de även att acceptera frågorna 

som de är (Schuman och Presser 1996), trots att de kan ha upplevt frågor som svårtillgängliga 

eller otydliga. För att analysarbetet skulle bli mer heltäckande var det därför nödvändigt att 

försöka fånga om respondenterna haft svårigheter att besvara instrumentet eller om de ansett 
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att några frågor varit problematiska. I analysarbetet tillämpades därför tre analysmetoder i 

utvärderingen av Revised Janis and Field Scale: raschanalys, kvantitativ innehållsanalys och 

därefter ett tolkningsarbete som baserades på de två föregående analyserna. De tre 

analysmetoderna presenteras allra sist i metodkapitlet för att läsaren ska ha informationen 

färsk i minnet när den sedan övergår till resultatkapitlet.  

3.2 Deltagare 

Undersökningen baserades på ett tillfällighetsurval och respondenterna som besvarade 

enkäten kategoriserades, av konfidentialitetsskäl, in i fyra grupper: samhällsvetare (56), 

beteendevetare (40), personalvetare (60) och studenter inom teknikrelaterade ämnen (69). 

Sammanlagt deltog 225 studenter vid Karlstads universitet i undersökningen6, 140 var 

kvinnor och 85 var män. Alla studenter som deltog i undersökningen gick utbildningar på 

grundnivå.  

Det är vanligt att populationen för självkänslastudier, där skalor används eller ska valideras, 

är universitetsstudier. Så var även fallet i de valideringsstudier som låg till grund för 

utvecklandet av Revised Janis and Field Scale (Fleming & Watts 1980; Fleming & Courtney 

1984). I och med att de studierna baserades på urval bestående av amerikanska 

collegestudenter blev urvalet för denna undersökning universitetsstudenter vid Karlstads 

Universitet. Då intentionen är att utföra en kritisk utvärdering av mätinstrument var det 

nödvändigt att genomföra undersökningen under likvärdiga förutsättningar som tidigare 

undersökningar. På så vis är det möjligt att jämföra undersökningsresultat och dessutom 

inbegriper instrumentet 7 frågor som berör akademisk förmåga, frågor som 

universitetsstudenter ska kunna ta ställning till.  

Universitetsstudenter är samtidigt något av en problematisk urvalspopulation, då 

åldersfördelningen påverkas av det faktum av merparten av de som för första gången söker sig 

till ett universitet eller högskola är i 19–20-årsåldern. Som ett illustrativt exempel går det att 

med hjälp av SCB:s statistik se hur medianåldern för högskolenybörjare 2013/2014, den 

tidpunkt då datainsamlingen ägde rum, var 21,2 år för kvinnor och 20,9 år för män (SCB 

2015). Det indikerar att studenter som påbörjar sin första utbildning vid högskolor och 
                                                 
6 I Fleming och Courtneys studie (1984) bestod urvalet av 259 respondenter, således hade de 

34 fler respondenter än den här studien men storleken på urvalen är i allra högsta grad 

jämförbara.  
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universitet i Sverige i regel är unga vuxna. Därutöver var även kvinnor överrepresenterade i 

studien och utgjorde 62,2 procent av urvalet men NU-statistikbasen på UKÄ:s hemsida visar 

att så även var fallet i landet vid denna tidpunkt. Vårterminen 2014 var 59,3 procent av de 

registrerade studenterna på utbildningar på grundläggande nivå kvinnor (UKÄ 2016).  

Här ska det förtydligas att bakgrundsfrågorna som fanns i enkäten, d.v.s. kön, ålder och 

utbildning, inte har tillämpats i komparativt syfte. Bakgrundsfrågorna användes enbart som 

information till utvärderingen av Revised Janis and Field Scale, t.ex. om instrumentets frågor 

fungerar på olika sätt beroende på kön, åldersgrupp eller utbildningsområde. Det förekommer 

således inga jämförelser av grad av självkänsla mellan åldersgrupper, kön eller utbildning. 

Syftet har varit att utvärdera instrumentet och genom att använda en likvärdig population som 

tidigare valideringsstudier (Fleming & Watts 1980; Fleming & Courtney 1984) har 

möjligheten funnits att göra jämförelser med tidigare undersökningsresultat. Ett sådant 

exempel återfinns i resultatkapitlet med presentationen av Cronbach’s alpha-värden 

(Cronbach 1951) baserat på 1984 års undersökning som jämförs med den här 

undersökningens Person Separation Index-värden (Andrich 1982; 1988).  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes vid Karlstads universitet tillsammans med min medstudent 

Emil Lundell under våren 2014. Då även han använde sig av Revised Janis and Field Scale i 

sin masteruppsats bestämde vi oss för att samarbeta med datainsamlingen, som tog en och en 

halv vecka att genomföra. Enkäterna besvarades av universitetsstudenter och data 

analyserades sedan med datorprogrammet RUMM 2030 (Andrich, Sheridan & Lou 2013). På 

enkätens sista sida fanns en öppen fråga där respondenterna uppmuntrades till att skriva 

kommentarer och lämna anmärkningar på enkäten. Denna information låg sedan till grund för 

en kvantitativ innehållsanalys. 

3.4 Undersökningens genomförande 

Fakultetsadministratörer vid ett antal avdelningar på Karlstads universitet kontaktades via 

mejl. Därefter kontaktades de lärare som ansvarade för undervisningen med en förfrågan om 

att få komma och genomföra enkätutdelningar under lektionstid. Vid fem 

föreläsningstillfällen genomfördes datainsamlingarna under schemalagd föreläsningstid, vid 

två tillfällen utfördes de efter att föreläsningarna var avslutade.   
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3.5 Databearbetning 

Analysen av mätinstrumentet genomfördes i datorprogrammet Rasch Unidimensional 

Measurement Model 2030 (RUMM 2030). Efter datainsamlingen genomfördes en kvantitativ 

innehållsanalys, denna analys utfördes manuellt utan hjälp av något dataprogram.  

3.6 Bortfall 

Fråga 26 i enkäten, “Hur ofta känner du dig självmedveten”, hade det högsta interna bortfallet 

med 5 respondenter. Övriga frågors bortfall varierade mellan 4 och 0 respondenter. Då 5 

respondenter utgör 2,2 procent av det totala urvalet (bestående av 225 respondenter) är 

bortfallet på frågan relativt litet.  

3.7 Etiska överväganden 

Undersökningen utfördes i enlighet med vetenskapsrådets fyra etikkrav (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002). Alla respondenter 

informerades om etikkraven muntligt, de har även haft möjligheten att läsa texten i enkätens 

missivbrev (se bilaga). Respondenterna informerades om studiens huvudsakliga syfte och att 

deltagandet i studien var frivilligt. De kunde avbryta besvarandet av enkäten utan att behöva 

motivera varför.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenternas svar kodades, det är inte möjligt 

att identifiera respondenterna bortsett från ålder, kön och vad de studerade under vårterminen 

2014. Den enda anledningen till att någon utomstående part skulle få tillgång till 

datamaterialet är om de vill granska det – den enskilda respondenten kan fortsatt inte 

identifieras utifrån sina svar. För att förtydliga nyttjandekravet motiverades att all insamlad 

data skulle ligga till grund för två uppsatser och framtida forskningsartiklar. 

Ett misstag uppdagades först efter att enkäterna skrivits ut. På enkätens sista sida fanns en 

öppen fråga (“Synpunkter på enkäten – var det något du reagerade på?”) men i missivbrevet 

fanns ingen information om att frågan skulle användas till en kvantitativ innehållsanalys. 

Respondenterna fick ta del av denna information vid datainsamlingarna.  

3.8 Mätinstrument Revised Janis and Field Scale 

Bortsett från bakgrundsvariablerna kön, ålder och studieinriktning samt en egenformulerad 

öppen fråga bestod enkäten enbart av instrumentet Revised Janis and Field Scale. 
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Mätinstrumentet har i tidigare studier uppvisat god reliabilitet och hög validitet (Fleming & 

Courtney 1984). Instrumentet har genomgått ett antal revideringar, där Fleming och Watts 

(1980) ansvarade för en av revideringsstudierna. Genom att omformulera och lägga till nya 

frågor ansågs instrumentet fånga respondenters grad av självkänsla (Fleming & Watts 

1980:923). Skalorna delades in i faktorer med avsikten att överensstämma med Shavelsons 

hierarkiska modell som presenterades i teorikapitlet. Forskarna ansåg att deras faktoranalyser 

gav stöd för teorin om att självkänslan var ett multidimensionellt konstrukt (Fleming & Watts 

1980:927f).  

Ytterligare en revidering utfördes av Fleming och Courtney, där ett antal frågor 

omformulerades och andra togs bort. Instrumentet kompletterades med frågor om akademisk 

förmåga och fysisk självkänsla (Fleming & Courtney 1984:409). Det främsta syftet med 

revideringen var att instrumentet bättre skulle överensstämma med Shavelson-modellen. 

Instrumentet har i tidigare studier beskrivits som lämpligt att använda sig av för att mäta 

självkänsla (Blascovich & Tomaka 1991:124) och det är Fleming och Courtneys utgåva 

(1984) av instrumentet som har använts i denna undersökning. Mätinstrumentet består av 36 

frågor med femgradiga svarsskalor. Svarsskalorna varierar en aning men den vanligast 

förekommande är “Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt 

taget aldrig”. Mätinstrumentet finns i sin helhet i kapitlet Referenser och bilaga. Instrumentet 

är uppdelat i följande fem fasetter:  

Självaktning (self-regard, 7 frågor)  

Socialt självförtroende (social confidence, 12 frågor)  

Akademisk förmåga (school abilities, 7 frågor)  

Fysiskt utseende (physical appearance, 5 frågor)  

Fysiska förmågor (physical abilities, 5 frågor) (Fleming & Courtney 1984:412f). 

Instrumentet har förekommit i ett större antal studier som haft för avsikt att undersöka 

övergripande självkänsla (Zeigler-Hill 2010). Den utgåva som ska granskas har däremot 

funnits i 32 år och i litteraturbearbetningen visade det sig att de flesta vetenskapliga artiklar 

där instrumentet har använts var från 1980- och 1990-talet. Det kan finnas frågor som inte 
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längre är relevanta, därför är det nödvändigt att noggrant undersöka om Revised Janis and 

Field Scale fortsatt är att betrakta som ett lämpligt instrument för att mäta självkänsla. 

3.9 Översättningsprocessen 

Hagell, Smith och Westergren (2015:5f) anser att det är svårt att på ett naturligt sätt översätta 

ett instrument från ett språk till ett annat. Den nya versionen måste vara anpassad till det nya 

språket och kulturen, samtidigt måste språket vara acceptabelt och frågorna vara lättläsliga i 

den slutgiltiga produkten. Det är två översättningsmetoder som vanligtvis används när 

mätinstrument ska översättas. Fram- och tillbaka-översättning (forward – backward 

translation) är en process där originalinstrumentet översätts till användningsspråk, en analys 

genomförs och därefter görs en “tillbaka-översättning” och ytterligare analyser genomförs 

(Nordin, Elf, McKee & Wijk 2015). Hagell och hans kollegor föredrar panelöversättningar, en 

översättningsprocess som genomförs i flera omfattande steg och som visat sig vara 

framgångsrik för att ta fram användbara begreppsmotsvarigheter (Hagell et al 2015).  

I den här studien har en mindre komplex form av översättning genomförts. Instrumentet 

översattes i ett första steg från engelska till svenska av en tvåspråkig översättare med engelska 

som modersmål, Brian Unis, universitetsadjunkt vid avdelningen för omvårdnad på Karlstads 

Universitet. Därefter gjordes en noggrann bearbetning av den svenska översättningen av mig 

själv, Emil Lundell och min handledare Daniel Bergh.  

Under arbetet med översättningen upptäcktes ett antal brister med instrumentets svarsskalor i 

den engelskspråkiga utgåvan, det här var problem som inte gick att åtgärda. Här går det 

exempelvis att titta på den svenska översättningen av fråga 3: “när du är i en grupp, har du 

då problem med att komma på de rätta samtalsämnena?”. Därefter skulle respondenten ta 

ställning utifrån svarsalternativen mycket ofta, ganska ofta, ibland, inte särskilt ofta och 

praktiskt taget aldrig.  

Frågan är i själva verket inte avsedd att besvaras utifrån en femgradig skala, det rör sig 

snarare om en ja eller nej-fråga. Svarsalternativen ibland och praktiskt taget aldrig skulle rent 

språkligt kunna betraktas som giltiga svar på frågan. Att frågor och åtföljande svarsalternativ 

inte överensstämde skulle visa sig vara en återkommande brist i instrumentet. Det här blev 

samtidigt en smula paradoxalt, då jag var fullt medveten om att bristen existerade men att det 

inte var möjligt att åtgärda problemet. Avsikten var att den svenska översättningen skulle vara 
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en noggrann och trogen översättning av den amerikanska förlagan och därför korrigerades 

inga frågor för att få en bättre överensstämmelse mellan frågor och svarsalternativ. Den enda 

frågan som medvetet ändrades var fråga 35. 

Den ursprungliga frågan var “Have you ever been concerned or worried about your ability to 

attract members of the opposite sex?”.  

Den svenska översättningen av frågan blev “Bekymrar eller oroar du dig ibland över din 

förmåga att attrahera andra?”.  

Den ursprungliga frågan uppfattades som exkluderande, något som förmodligen kan förklaras 

av att den skrevs för över 30 år sedan. Den som formulerade frågan har, medvetet eller 

omedvetet, vävt in en heteronormativ värdering. Här gjordes avvägningen att det inte var 

relevant om frågan riktades mot det motsatta eller av samma kön. Därför gjordes 

översättningen “förmåga att attrahera andra”, en formulering som sedan användes i 

instrumentet. 

Att översätta information från ett språk till ett annat och huruvida något går förlorat i 

översättningen har varit omtvistat bland filosofer och forskare under århundraden. En 

kontroversiell och omdebatterad hypotes i detta sammanhang är Sapir-Whorf-tesen. Den 

bygger på att varje naturligt språk, genom sin specifika syntax (hur ord förbinds med varandra 

till meningar eller satser), skapar en unik världsuppfattning. Utifrån denna tes kommer 

människor med olika språk att betrakta världen på olika sätt. Ett språks inneboende 

syntaktiska och lexikaliska egenskaper antas ha en inverkan på individens sätt att tänka (Israel 

1982:68f).  

Sociologiprofessorn Joachim Israel argumenterade mot tesen på flera punkter i sin bok Om 

konsten att blåsa upp en ballong inifrån (1982). Mitt intresse är inte centrerat kring tesens 

universella giltighet utan snarare kring komplexiteten av att genomföra en naturlig och 

korrekt översättning av ett instrument. När Revised Janis and Field Scale översätts från 

engelska till svenska, kommer då någon information att gå förlorad i översättningsprocessen? 

Även Scheff har reflekterat i liknande banor, där emotionella termer och begrepp i allmänhet 

tenderar att vara tvetydigt formulerade. Det är tänkbart att begrepps innebörd och 

användningsområden mellan språk och samhällen kan komma att variera (Scheff 2014).  
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3.10 Analysmetoder   

Analysarbetet genomfördes i tre steg, de olika analysstegen beskrivs i den följd som de 

presenteras i resultatkapitlet: 

- Med hjälp av psykometriska analyser baserade på raschmodellen utvärderades 

Revised Janis and Field Scales mätegenskaper.  

 

- Därefter genomfördes en kvantitativ innehållsanalys, där respondenternas svar på den 

öppna frågan sammanställdes och materialet analyserades. Analysen utfördes för att 

kunna kategorisera respondenternas anmärkningar på ett systematiskt sätt.  

 

- I den tredje analysen granskades de frågor som baserat på raschanalysen och 

respondenternas anmärkningar bedömdes som problematiska. Här anlades ett 

tolkningsperspektiv, där avsikten var att förklara varför en del frågor inte verkade 

fungera tillsammans med övriga frågor.  

3.10.1 Analysens första steg: raschmodellen 

Raschmodellen har fått sitt namn efter den danske matematikern Georg Rasch (1960/1980) 

och används inom olika discipliner vid utveckling och granskning av mätinstrument 

(Hagquist, Bruce & Gustavsson 2009:381). Raschmodellen utgår ifrån teoretiska antaganden 

och är därför oberoende i förhållande till data och utmanar därmed den traditionella synen på 

mätning (Hagquist & Andrich 2004:205) som representeras i faktoranalysfamiljen. Tanken är 

att frågor och observationer ska passa analysmodellen, till skillnad från att modellen ska 

anpassas efter insamlad data (Engelhard 2013:30f).  

 

Raschmodellen utgår ifrån den så kallade guttmanskalan som används för att kunna rangordna 

frågor efter hur många respondenter som klarar av att besvara dem – om få respondenter 

klarar av att besvara en specifik fråga betraktas frågan ha en hög svårighetsgrad (Andrich 

1988). En frågas underliggande svårighetsgrad beräknas utifrån antalet personer i en 

undersökning som har besvarat en fråga korrekt (Bond & Fox 2007). Inom raschperspektivet 

läggs tonvikt vid respondenternas grad av förmåga samt rangordning av förmågor. Därför 

presenteras här logiken bakom guttmanskalan (Guttman 1950) för att det ska bli tydligare vad 



 

 

 

27 

som avses med förmåga och svårighetsgrad. Presentationen är influerad av Hervé Abdis 

artikel Guttman Scaling (2010).  

 

I tabellen nedan presenteras svarsmönstren för vad som kallas en perfekt guttmanskala (d.v.s. 

att det inte förekommer några mätfel). Resultaten är från ett kunskapsprov i matematik som 

fem barn (betecknade som R1-R5 för respondenter i Tabell 1) har skrivit. Kunskapsområdena 

är uppdelade i fem matematiska kategorier: räknande (huruvida barnet kan räkna från 1 till 

100) och därefter om barnet kan lösa matematiska problem inom de fyra grundläggande 

räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Värdet 1 representerar att 

barnet behärskar räknesättet, 0 betyder att barnet inte gör det.  

 

Tabell 1. Svarsmönstren för en perfekt Guttmanskala.  
 

Matematiska kategorier  
Barn    Räknande      Addition    Subtraktion    Multiplikation  Division 
R1 1 0 0 0 0 
R2 1 1 0 0 0 
R3 1 1 1 0 0 
R4 1 1 1 1 0 
R5 1 1 1 1 1 

 

I figuren går det att se att respondent 5 behärskar division och klarar även av de fyra andra 

matematiska kategorierna. När insamlad data följer ett mönster likt det i tabellen går det att 

rangordna kategorierna från lägsta till högsta svårighetsgrad (Abdi 2010). Den här 

ordningsföljden kan sedan transformeras till numeriska värden. På nästa sida har räknesätten 

rangordnats baserat på svårighetsgrad, d.v.s. hur svårt det var för respondenten att klara av 

uppgiften. Kategorin räknande representerar värdet 0 (lägsta svårighetsgrad) och division 

representerar värdet 4 (högsta svårighetsgrad).  

 

Räknande (R1)     Addition (R2)      Subtraktion (R3)      Multiplikation (R4)     Division (R5). 

0          1                           2                             3                                   4  

 

Likheten mellan guttmanmodellen och raschmodellen är att de båda bygger på 

endimensionella skalor, med det sagt är de avsedda att mäta endast en egenskap som finns 

representerad längs ett linjärt kontinuum. För båda modellerna är svarsmönstren kumulativa, 

d.v.s. att när en individ klarar av en svår fråga förväntas den även klara av lättare frågor 
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(Hagquist 2001:370). När det kommer till förmåga ansåg Georg Rasch att om en person 

besitter en större förmåga ska sannolikheten vara större för att den kan besvara en fråga 

korrekt (Rasch 1960/1980:117). Enkelt uttryck innebär högre förmåga att individen har 

lämnat korrekta svar på frågor med hög svårighetsgrad (Andrich 1988).  

 

I exemplet med barnen som skrev matteprovet hade frågan där de skulle räkna från 1 till 100 

den lägsta svårighetsgraden. Det betyder att barnet är mer sannolikt att kunna räkna från 1 till 

100 än att den ska kunna klara av frågan som handlar om division, som uppvisade den högsta 

svårighetsgraden. I denna undersökning kan däremot inte förmåga förstås som en form av 

färdighet som är nödvändig för att klara av en uppgift, det handlar istället om att inneha en 

grad av en egenskap. Instrumentet Revised Janis and Field Scale, som är ett instrument avsett 

att mäta självkänsla, bygger logiken presenterad av tidigare forskare (Fleming & Watts 1980; 

Fleming & Courtney 1984) där hög poäng på frågor motsvarar hög grad av självkänsla. Ett 

exempel kan vara fråga 31, “Generellt, hur säker är du på dina förmågor?”. Där representerar 

svarsalternativet “mycket säker” hög grad av självkänsla, svarsalternativet “ inte alls säker” 

representerar låg grad av självkänsla. 

 

Det finns däremot en viktig distinktion som ska göras mellan guttmanskalan och 

raschmodellen. Guttmanskalan är deterministisk, med andra ord att respondentens svar på en 

fråga förutsäger vad den kommer svara på andra frågor. Det här blir problematiskt då 

observerandet och insamlandet av information om människors förmågor kommer innehålla 

såväl systematiska som slumpmässiga felkällor. En deterministisk skala kommer därför inte 

på ett övertygande sätt att överensstämma med mänskliga beteenden (Bond & Fox 2007:272). 

Tongivande raschforskare, däribland David Andrich, har argumenterat för att raschmodellen 

ska betraktas som en sannolikhetsbaserad version av en guttmanskala (Engelhard 2013:34). 

Raschmodellen inbegriper guttmanskalans karakteriserande drag, att frågor rangordnas efter 

hur många som har klarat av att besvara frågorna. Skillnaden är att det för raschmodellen är 

en sannolikhetsmässig grund som rangordningen bygger på (Bond & Fox 2007:272).  

 

Det mest unika kännetecknet för raschmodellen är möjligheten att undersöka individens 

förmåga och en frågas svårighetsgrad oberoende av varandra (Hagquist 2001:370). Enligt 

Wright och Mok (2004:24) bidrar raschmodellen med en nästintill fullständig lösning på de 
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flesta problem som är relaterade till mätning inom vetenskap. Det är även möjligt att 

identifiera bristfälliga frågor med hjälp av modellen (De Bruin 2004:25).  

3.10.1.1 Raschmodellens fyra mätkrav 

Nedan presenteras raschmodellens mätkrav. Kraven kommer att vara vägledande för 

raschanalysen som presenteras i resultatkapitlet. 

 

1. Med invarianskriteriet avses att ett instrument ska fungera på samma sätt för alla 

respondenter (Hagquist et al 2009:383).  

 

2. Endimensionalitet är en grundläggande förutsättning vid invariant mätning. Instrumenten 

måste vara utformade för att representera och mäta en och enbart en latent variabel åt gången 

(Engelhard 2013:17).  

 

3. Den avsedda ökningen av en specifik förmåga längs svarskategorierna måste avspeglas i 

data. Denna förutsättning betecknas som korrekt rangordnad data (Kreiner 2007:276). Med 

andra ord ska respondenter med en högre förmåga ha en större sannolikhet att ge ett korrekt 

svar än respondenter som har en lägre förmåga.  

 

4. Med lokalt oberoende menas att den latenta variabeln utgör orsaken till att olika frågor är 

relaterade till varandra eftersom de mäter samma variabel (Kreiner 2007:276). Avvikelse från 

lokalt oberoende kan antingen vara responsberoende eller egenskapsberoende. Med 

responsberoende menas att svaret på en fråga påverkar svaren på andra frågor. 

Egenskapsberoende innebär att andra variabler än den undersökta egenskapen påverkar 

respondenters svar (Hagquist et al 2009:384). Om de här fyra mätkraven kan bekräftas är det 

möjligt att dra slutsatsen att ett mätinstrument har godtagbara mätegenskaper. För den som 

vill läsa mer om raschanalys rekommenderas introduktionsartikeln Using the Rasch model in 

nursing research: An introduction and illustrative example (Hagquist et al 2009). 

3.10.2 Analysens andra steg: kvantitativ innehållsanalys 

Tanken bakom att genomföra en kvantitativ innehållsanalys var att få en tydligare överblick 

av respondenternas anmärkningar på enkäten, där en kvantitativ innehållsanalys används för 

att räkna omnämnandet av företeelser och idéer (Bergström & Boréus 2012:51). 

Innehållsanalysen är specifikt användbar när forskaren på förhand har en klar föreställning om 
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vad som är av intresse, exempelvis vilka idéer och kategorier som kan ta sig i uttryck som 

nyckelord i en text (Denscombe 2000:199). I det här fallet rörde det sig om att samla in 

information om problematiska aspekter i mätinstrumentet, där analysen baserades på det 

textmaterial som samlades in med den öppna frågan “Synpunkter på enkäten – var det något 

du reagerade på?”.  

 

Till skillnad från raschanalysen användes inget analysprogram vid kodningsarbetet. Enkäterna 

bearbetades, allt material som återfanns i de skrivna kommentarerna skrevs sedan in i ett 

Microsoft Word-dokument och därefter skrevs materialet ut. Det utskrivna materialet lästes 

igenom ett antal gånger innan själva analysen utfördes. I analysen markerades ord, företeelser 

och idéer som framstod som centrala i materialet. De fördes sedan in i ett kodningsschema 

och därefter räknades frekvenser ut. I analysarbetets sista steg sammanställdes tre teman: 1) 

Påpekanden på specifika frågor, 2) Otydliga frågor och svarsalternativ och 3) 

Idrottsrelaterade anmärkningar. Ett fjärde tema bestod av lyckönskningar och allmän positiv 

återkoppling på datainsamlingen och mätinstrumentet. Detta tema exkluderades eftersom det 

inte ansågs fylla någon funktion i analysen.  

 

Analysformens främsta svaghet är att det inte nödvändigtvis måste vara hur många gånger 

utan hur något uttrycks som kan vara den mest relevanta informationen (Bergström & Boréus 

2012:80). Analysmetoden kan beskrivas som ett primitivt redskap för att hantera de sätt som 

en text uttrycker mening och den är därför mest lämplig att använda sig av när texter är av 

enklare eller mer direkta slag (Denscombe 2000:200f), vilket var fallet i denna studie. Syftet 

med innehållsanalysen var att fungera som ett komplement till raschanalyserna genom att 

kategorisera de problematiska aspekter som återfanns i respondenternas kommentarer.  

3.10.3 Analysens tredje steg: tolkning av problematiska frågor  

Idén till tolkningsarbetet är hämtad från Johan Asplund som i Om undran inför samhället 

(1970) hänvisar till resonemang från filosofen Peter Winch. Att en tolkning är förenlig med 

statistiska data bevisar inte att tolkningen är hållbar, verstehen (att förstå) handlar istället om 

att “fatta poängen eller meningen med det som görs eller sägs”. Asplund håller med Winch 

om att denna förståelseform inte nås genom att enbart tillämpa statistiska analyser (Asplund 

1970:89). Jag håller huvudsakligen med Asplund om att det finns kunskap som kvantitativa 

data inte kan generera men det är samtidigt felaktigt att betrakta raschmodellen som 
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kvantitativ i en traditionell bemärkelse. Hagquist (et al 2009:381) beskriver det som att 

modellen synliggör avvikelser i data som vanligtvis görs på kvalitativ väg och därmed förenar 

modellen gapet mellan olika epistemologiska traditioner. Insamlad data körs inte bara genom 

ett dataprogram, utan de teoretiska antaganden som raschmodellen bygger på vägleder 

analysarbetet. Om data inte överensstämmer med teorin är det nödvändigt att reflektera över 

varför (Boone, Staver & Yale 2014:2). Eftersom det visade sig att en del frågor avvek från 

raschmodellens mätkrav var det nödvändigt att försöka förstå varför de gjorde det.  

 

Med hjälp av raschanalys var det möjligt att generera en gedigen grund för att beskriva 

instrumentets mätegenskaper. Den kvantitativa innehållsanalysen mynnade ut i tre kategorier 

som belyste problematiska sidor med mätinstrumentet samt att det utifrån respondenternas 

anmärkningar var möjligt att se vilka frågor de hade upplevt som problematiska. Det var i 

detta skede som tolkningsarbetet tog vid, där raschanalysen och den kvantitativa 

innehållsanalysen så att säga inte kunde ge mer information om instrumentet och dess frågor. 

Tolkningsarbetet var avgränsat till att enbart förstå varför ett större antal frågor i 

mätinstrumentet inte fungerade som det var tänkt tillsammans med andra frågor. Det här förde 

med sig att vissa frågor behövde tolkas mer djupgående, medan det i andra fall var mer 

uppenbart vad som var problematiskt med frågorna, som exempelvis att svarsskalor på ett 

tydligt sätt inte överensstämde med hur frågorna var formulerade.   

 

Trots de två föregående analyserna var informationen för tolkningsarbetet i allra högsta grad 

begränsad. Informationen som fanns tillgänglig inför tolkningsarbetet var hur raschanalysen 

kunnat visa att ett antal frågor hade bristfälliga mätegenskaper, därutöver verkade ett antal 

frågor ur fasetterna akademisk och fysisk förmåga mäta andra variabler. Den kvantitativa 

innehållsanalysen genererade information om vilka frågor som respondenterna ansett vara 

problematiska samt att det återfanns en del information i de skriftliga svar som lämnats på den 

öppna frågan. Det fanns däremot inte någon teoretisk underbyggnad som förklarade varför 

frågorna skulle återfinnas i de fasetter som de gjort i tidigare revideringsstudier (Fleming & 

Watts 1980; Fleming & Courtney 1984).  

 

Antagandet inför tolkningsarbetet var att utgåvan av Revised Janis and Field Scale, som 

ursprungligen lanserades 1984, rimligtvis skulle tolkas i ett annat ljus i en kritisk utvärdering 

2016. Detta antagande är starkt influerat av Georg Simmel som ansåg att det innehåll som går 
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att hämta ur våra liv härstammar från ett totalt sammanhang där detta innehåll har en bestämd 

plats. Detta innehåll dras sedan in i en livsström som “flödar fram ur sin egen källa” (Simmel 

2013:66). I mer moderna och klargörande tillämpningar av Simmel (Nedelmann 2001; 

Arvidson 2007) tydliggörs hur fenomen måste förstås som föränderliga processer, där 

utgångspunkten är att individen och samhället är involverade i en ständig växelverkan och 

process samt att människors upplevelser av fenomen och begrepp kan laddas med specifika 

betydelser. Det här var en central utgångspunkt i bearbetandet av de problematiska frågorna. 

 

Revised Janis and Field Scale utvecklades för 32 år sedan och inför analysarbetet ansågs 

risken vara påtaglig att begrepp, fenomen och ordval som används i enkäten över tid kan ha 

förändrats eller laddats med nya betydelser. Därför kommer tolkningsarbetets att ta sin 

utgångspunkt i de problematiska frågor (och respektive svarsalternativ) som återfinns i 

enkäten. Genom att analysera frågorna och försöka tolka om de begrepp, fenomen och 

företeelser som berörs kan ha genomgått en förändring över tid ges möjligheten att 

komplettera de andra analyserna och ge ytterligare en indikation för om instrumentet är 

lämpligt att använda sig av vid mätning av självkänsla.  

 

I tolkningsarbetet förs även teoretiska resonemang utifrån de begrepp och teorier som 

presenterats i teorikapitlet, däribland huruvida instrumentets frågor behandlar ämnen som kan 

vara känsliga eller relaterade till skamemotionen. Scheff har problematiserat att 

självkänslaskalor i regel saknar en teori för hur relationen mellan känslor, tankar och 

beteenden ser ut, det leder till att skalorna inte kan hantera att positiva svar kan ha sin grund i 

att respondenter försvarar sig mot smärtsamma känslor (Scheff 1997:46). För att undersöka 

om instrumentets frågor innehar skamrelaterade företeelser eller begrepp som respondenter 

kan uppleva som problematiska att ta ställning till har inspiration hämtats från Suzanne 

Retzinger. I Violent Emotions: Shame and Rage in Martial Quarrels (1991:69) har hon 

sammanställt en tabell med sex kategorier bestående av kodord/yttringar av skam. På så vis 

har möjligheten funnits att granska de problematiska frågorna och kontrollera huruvida de 

innehåller ord/företeelser som är yttringar för skam, något som skulle kunna påverka 

mätningen. 
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Kapitel 4: Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat i tre delar, där tyngdpunkten återfinns i den 

första och tredje analysen. I den första analysen utvärderas mätinstrumentet Revised Janis and 

Field Scales mätegenskaper med hjälp av raschanalys. I den andra analysen presenteras 

resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen. I den tredje analysen genomförs ett 

tolkningsarbete med fokus på de frågor som baserat på föregående analyser bedömts som 

problematiska.   

4.1 Första analysen: Raschanalys 

Resultatpresentationen innefattas av en utförlig beskrivning av analyserna som har gjorts. Till 

skillnad från hur resultatpresentationer tenderar att se ut i vetenskapliga tidskrifter har 

avsikten varit att förenkla presentationen. Därmed beskrivs begrepp och hur de ska förstås i 

löpande text för att tydliggöra resultaten. Raschanalysen presenteras i följande ordning: 

- Analys av fördelning över svarskategorier samt bortfallsanalys. 

- Övergripande passform och reliabilitet.  

- I underrubriken Analyser baserade på raschmodellens mätkrav presenteras en redogörelse 

för mätinstrumentet utifrån riktlinjerna “Frågornas riktning”, “Passform gentemot 

raschmodellen” och “Invarians”. Det är tre sammanslagna rubriker som avser att täcka in 

raschmodellens mätkrav. Avslutningsvis presenteras frågorna som bedömts som 

problematiska och som kommer att analyseras vidare i avsnittet “Tolkningsarbete – en 

närmare analys av problematiska frågor”.  

Inför resultatpresentationen är det viktigt att klargöra för hur data har kodats. Kodningen 

baseras på att val av svarsalternativ som indikerar hög självkänsla har getts hög poäng. 

Kodningen bygger på den logik som Fleming och Watts (1980:923) utgick ifrån när de 

utförde den första revideringen av instrumentet: hög poäng på frågorna antas motsvara hög 

grad av självkänsla.  
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Analys av fördelning över svarskategorier samt bortfallsanalys 

Här presenteras alla 36 frågors svarsfrekvenser.  

Tabell 2. Svarsfrekvenser med totalt antal respondenter och bortfall. 

Svarsfördelningen, som presenteras i giltiga procent, visar andelen respondenter som valt ett 

visst svarsalternativ för varje fråga. Kolumnen “Tot.” visar antal respondenter som besvarat 

varje fråga och kolumnen “Bor.” visar bortfallet, dvs. hur många respondenter som inte har 

besvarat frågorna. 

 

För att illustrera går det att titta närmare på nummer 1 i tabellen (enkätens första fråga), nedan 

presenteras frågan och fördelningen över svarsalternativen. I den första parentesen presenteras 

den poäng som svarsalternativet genererade, i den andra parentesen presenteras hur många av 

respondenterna som valt svarsalternativet (angivet i procent). 

 

1. Hur ofta känner du dig underlägsen de flesta människor du känner?  

Mycket ofta (0) (17,7 %) 

Ganska ofta (1) (48,9 %) 

Ibland (2) (24 %) 

Nr Svarskategori Tot. Bor. Nr Svarskategori Tot. Bor. 
0 1 2 3 4   0 1 2 3 4   

1 17,7 48,9 24   7,6  1,8 225 0 19 41,7 33,2 14,8   8,1   2,2 223 2 
2 10,2 50,2 25,7 10,8  3,1 225 0 20 15,8 38,7 29,7 11,3   4,5 222 3 
3 15,6 40,6 33   9,4  1,4 224 1 21 17,1 37,8 28,8 11,3   5 222 3 
4   9,8 29,3 38,6 18,7  3,6 225 0 22 17,1 38,7 30,2   9   5 223 3 
5   1,8 28 31,6 31,1  7,5 225 0 23 10,8 29,3 36,5 16,7   6,7 222 3 
6   3,6 25,2 37,8 29,3  4,1 222 3 24 28,4 36,5 20,7   8,6   5,8 222 3 
7 33,9 34,9 22,3   6,3  2,7 224 1 25 27 41,9 18,9   8,1   4,1 222 3 
8 15,6 41,5 27,7 12,5  2,7 224 1 26   0,5   4,5 35 44,5 15,5 220 5 
9   8 34,8 28,6 22,3  6,3 224 1 27 16,3 37,6 27,2 15,8   3,1 221 4 
10   8,1 24,7 38,1 23,7  5,4 223 2 28 13,2 46,4 27   9   4,5 222 3 
11 13,4 32,1 28,6 15,2 10,7 224 1 29   9,9 25,2 35,1 19,4 10,4 222 3 
12   9,8 25,9 32,6 21,8   9,9 224 1 30 32,4 39,6 15,3   8,6   4,1 222 3 
13   9,4 42,2 30,5 17   0,9 223 2 31   9,5 52,3 30,5   6,8   0,9 222 3 
14 11,7 35,9 34,1 15,2   3,1 223 2 32 15,8 37,4 35,1   9   2,7 222 3 
15   8,4 39,6 28,4 16,4   7,2 225 0 33 10,4 31,1 31,5 21,1   5,9 222 3 
16   9,9 28,4 34,2 21,2   6,3 222 3 34 18,9 33,3 28,9 12,6   6,3 222 3 
17 14,7 21,8 33,3 21,3   8,9 225 0 35 15,3 42,3 25,2 12,2   5 222 3 
18 15,2 36,2 19,6 18,3 10,7 224 1 36   9,9 30,2 31,9 19,8   8,1 222 3 
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Inte särskilt ofta (3) (7,6 %) 

Praktiskt taget aldrig (4) (1,8 %).  

Poängsättningen sträcker sig från 0-4. Svarsalternativet “Praktiskt taget aldrig” genererade 

den högsta poängen på frågan, då det alternativet motsvarar hög grad av självkänsla. Det 

visade sig att fördelningen över svarsalternativen var ojämn och endast fyra respondenter 

valde svarsalternativet praktiskt taget aldrig. Närmare hälften av respondenterna (48,9 %, 

vilket utgör 110 av 225 respondenter) valde svarsalternativet “Ganska ofta”. I tabellen går det 

att utläsa att frågan inte hade något bortfall.  

Nästa exempel som presenteras är fråga 31, som i likhet med fråga 1 tillhör fasetten 

självaktning. Denna frågas svarsalternativ har kodats på ett omvänt sätt i jämförelse med fråga 

1 då svarsalternativen har en annorlunda ordningsföljd. Här kommer svarsalternativet 

“Mycket säker” först, som är det alternativet som motsvarar hög grad av självkänsla. Även 

här presenteras poängen som svarsalternativen genererar samt fördelningen över 

svarsalternativen.  

31. Generellt, hur säker är du på dina förmågor? 

Mycket säker (4) (0,9 %) 

Ganska säker (3) (6,8 %) 

Någorlunda säker (2) (30,5 %) 

Inte särskilt säker (1) (52,3 %) 

(Inte alls säker) (0) (9,5 %) 

Även denna fråga uppvisade en ojämn fördelning över svarsalternativen. En majoritet, 52,3 

procent (116 av 225 respondenter), valde svarsalternativet “Inte särskilt säker”. I det här fallet 

är det anmärkningsvärt att enbart 2 respondenter valt svarsalternativet “Mycket säker”. 

Bortfallsanalysen visade att 3 personer inte besvarade frågan.  
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Fråga 26, “Hur ofta känner du dig självmedveten?” var den fråga som hade det högsta 

bortfallet, 5 av 225 respondenter. Den frågan hade samma problem som frågorna 1 och 31, 

d.v.s. att ytterst få respondenter valde svarsalternativet som genererade högst poäng för 

respektive fråga. Det optimala utfallet hade varit om fördelningen mellan svarsalternativen 

varit jämn men analysen visade en mer negativ tendens. Totalt var det 11 frågor (1, 2, 3, 8, 13, 

19, 25, 26, 28, 31 och 35) där minst 40 procent av respondenterna valde ett av fem möjliga 

svarsalternativ. Sammanfattningsvis var studiens bortfall minimalt.  

Övergripande passform och reliabilitet  

Tidigare har det beskrivits att Fleming och Courtney (1984) ansett att Revised Janis and Field 

Scale är ett tillförlitligt mätinstrument för att mäta självkänsla. Deras slutsatser baserades på 

explorativa faktoranalyser, här genomförs istället en första analys av passform gentemot 

raschmodellen samt instrumentets reliabilitet.   

I tabellen på nästa sida presenteras Item Trait Interaction test. Det är ett chi-square test där 

observerad data jämförs med de förväntade värdena enligt raschmodellen (McCormack, 

Mâsse, Bulsara, Pikora & Giles-Corti 2006:4). I tabellen presenteras även reliabiliteten 

baserat på Person Separation Index (PSI), som är ett mått på huruvida det är möjligt att 

separera respondenter med hjälp av mätinstrumentet (Bond & Fox 2007:284). Formeln som 

används för att räkna ut Person Separation Index är likvärdig den som används för att räkna ut 

Cronbach’s alpha (Andrich 1988:84), som förenklat kan beskrivas som en uppskattning av en 

skalas interna konsistens (Field 2013). Istället för att undersöka hur väl frågorna i ett 

instrument är relaterade till varandra (som vid en undersökning av Cronbach’s α) används 

Person Separation Index för att undersöka spridningen i respondenters uppskattade förmåga 

(Rowley & Traub 1991). 

 

I tidigare studier har Revised Janis and Field Scale uppvisat godtagbara Cronbach's alpha-

värden, där instrumentets fasetter uppvisat alpha-värden från 0.77 till 0.88 (Blascovich & 

Tomaka 1991:124). Tennant och Conaghan (2007:1361) argumenterar för att Cronbach’s α 

och Person Separation Index kan tolkas utifrån samma kriterier. Utifrån deras riktlinjer 

fastslogs kriteriet för godtagbar reliabilitet på gruppnivå till rββ = 0,7, kriteriet för användning 

på individnivå sattes till rββ = 0,85. Kriterierna kan betraktas som krav som ska uppnås för att 

mätningarna ska anses vara tillförlitliga. Om indexet hade varit 0 skulle alla respondenter dela 
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en och samma placering längs variabeln. Om det istället varit 1 skulle varje respondent ha en 

egen placering längs variabeln. Det skulle innebära perfekt separering av respondenterna. 

 

Tabell 3. Chi-Square test för övergripande passform och Person Separation Index (PSI, rββ). 

Item-Trait Interaction och PSI Df X2 Pr rββ 
Hela mätinstrumentet 108 283,18 0,000 0,92 
Självaktning 21 32,93 0,047 0,86 
Socialt självförtroende 36 133,18 0,000 0,84 
Akademisk förmåga 21 36,45 0,019 0,80 
Fysiskt utseende 15 13,36 0,575 0,80 
Fysiska förmågor 15 52,93 0,000 0,71 
 

Sett enbart till reliabilitet kan samtliga fasetter användas på gruppnivå. På individnivå är det 

bara fasetten självaktning och den sammanlagda skalan (hela mätinstrumentet) som fullt ut 

möter kriterierna.  

 

Med chi-square testerna jämförs respondenternas svar med de förväntade värdena om data 

passar raschmodellen. Ett signifikant resultat innebär att samlingen av frågor som helhet 

avviker ifrån modellen. Signifikansvärdet, i kolumnen Pr i Tabell 2, visar att fysiskt utseende 

är den enda fasetten som inte (som helhet) avviker från raschmodellen. Det är en första 

indikation på att fasetten fysiskt utseende skulle kunna användas i dess nuvarande skick. 

Resultatet är samtidigt en indikation på att de fyra andra fasetterna, som avvek från 

raschmodellen, inte är användbara i dess nuvarande skick.  

4.1.1 Analyser baserade på raschmodellens mätkrav  

Analysens resultat beskrivs utifrån rubrikerna Frågornas riktning, Passform gentemot 

raschmodellen och Invarians, som är avsedda att täcka in raschmodellens mätkrav. Därutöver 

presenteras även Problematiska frågor som sedan genomgår ett tolkningsarbete längre fram i 

kapitlet.  

Frågornas riktning  

På nästa sida presenteras en graf för att visa respondenterna och frågornas spridning längs 

kontinuumet. 
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Figur 2. Respondenternas och frågornas spridning längs kontinuumet. 

Figuren visar frågornas svårighetsgrad i form av trösklar (de blå, nedåtvända staplarna) i 

förhållande till alla respondenters placeringar (de rosa, uppåtvända staplarna) för hela skalan. 

Det visade sig att frågorna var aningen för svåra för den genomsnittlige respondenten. I 

figuren går det att utläsa det negativa medelvärdet (M = -0,388), medan frågornas trösklar 

alltid är centrerade kring 0,0 logits. Respondenternas spridning är större (SD = 0,702) än 

frågornas (SD = 0,422). Det innebär att respondenterna sprider ut sig mer längs kontinuumet 

än vad frågorna gör. Frågorna verkar därmed inte fånga respondenternas grad av den 

undersökta egenskapen på ett perfekt sätt. Det här är en indikation på att Revised Janis and 

Field Scale inte verkar mäta självkänsla på ett tillfredsställande sätt.  

Passform gentemot raschmodellen 

Det var 3 frågor som uppvisade dålig passform, där frågorna inte fångade samma variabel 

som övriga frågor (avvikande residualer). Här presenteras frågorna med tillhörande 

svarsalternativ inom parentes.  

11. I jämförelse med kurskamrater, hur ofta känner du att du måste studera mer än dem 

för att uppnå samma betyg? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och 

“Praktiskt taget aldrig”). 

12. Har du någonsin tänkt på dig själv som klumpig? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, 

“Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”).  
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Här presenteras den tredje frågan (nummer 26) som uppvisade dålig passform. Med hjälp av 

figur 3 går det att illustrera på vilka grunder slutsatser om passform dras. Nedan presenteras 

fråga 26 (den övre kurvan), “Hur ofta känner du dig självmedveten?”, i förhållande till fråga 

27 (den undre kurvan): “Hur ofta besväras du av blygsel?”. Båda frågorna har samma 

svarsalternativ: “Mycket ofta” (0 poäng på y-axeln), “Ganska ofta” (1 poäng), “Ibland” (2 

poäng), “Inte särskilt ofta” (3 poäng) och “Praktiskt taget aldrig” (4 poäng).  

 

Figur 3. ICC-diagram för frågorna 26 (den övre kurvan {blå}) och 27 (den undre kurvan 

{röd}).  

Diagrammets y-axel representerar den förmåga respondenter är sannolik att uppvisa (expected 

value) på den enskilda frågans svarskategorier. X-axeln representerar i raschmodellen alltid 

respondenternas uppskattade förmåga (Person location) längs hela skalan som inkluderar 

samtliga frågor och som utgör ett sammansatt mått. Responskurvorna visar hur sannolikheten 

att uppvisa en högre förmåga ska öka i takt med en ökning av förmågan. När det gäller fråga 

26 går det att se att observationen (punkten i diagrammet) längst till vänster ligger högre än 

kurvan, de andra observationerna ligger under kurvan. Vad diagrammet visar är att oavsett 

grad av förmåga är samtliga respondenter sannolika att svara “Inte särskilt ofta” på frågan. 

Som en jämförelse går det att titta på fråga 27, som också hör till fasetten socialt 

självförtroende, för att se hur det ska se ut när en fråga uppvisar god passform gentemot 

raschmodellen. Där ligger samtliga observationer nära responskurvan.  
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I metodkapitlet presenterades att logiken för raschmodellen bygger på tanken att det ska vara 

möjligt att rangordna respondenter utifrån grad av förmåga. Om en person har en högre 

förmåga ska sannolikheten vara högre för att den kan besvara en fråga korrekt (Rasch 

1960/1980:117). Rangordningen av förmågor måste fungera empiriskt, det ska inte 

förekomma några “omvända trösklar”.  

Med tröskel menas skärningspunkten där sannolikheten är lika stor att respondenten med en 

viss grad av förmåga väljer ett svarsalternativ som representerar en lägre förmåga som att den 

väljer ett svarsalternativ som representerar en högre förmåga (Bond & Fox 2007). Omvända 

trösklar betyder att svarskategorierna (svarsalternativen) inte fungerar som det är tänkt.  

Vid en närmare analys visade det sig att följande 3 frågor (med tillhörande svarsalternativ) 

hade omvända trösklar: 

18. Har du någonsin känt dig underlägsen de flesta andra människor när det gäller 

idrottsprestationer? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och 

“Praktiskt taget aldrig”). 

30. Tänker du ibland att du saknar förmåga att bli en bra dansare eller klara av 

fritidsaktiviteter som kräver koordination? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte 

särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

På nästa sida presenteras ett diagram över vilka svarsalternativ respondenterna tenderade att 

välja för fråga 22: Hur ofta har du problem med att uttrycka dina idéer när du måste få ner 

dem skriftligt i en studieuppgift? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” 

och “Praktiskt taget aldrig”).  
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Figur 4. Category probability curve-diagram för fråga 22.  

Som tidigare beskrivits representerar x-axeln respondenternas förmåga, här representerar y-

axeln sannolikheten för att respondenterna med en viss grad av förmåga väljer ett visst 

svarsalternativ. Respondenterna med lägst grad av akademisk förmåga tenderar att välja 

svarsalternativet “mycket ofta”, respondenter med måttlig förmåga väljer svarsalternativen 

”ganska ofta” eller “ibland”. Så här långt fungerar rangordningen. Problemet är att 

svarsalternativet “inte särskilt ofta” aldrig är mest sannolikt att väljas av respondenter – 

oavsett vilken grad av akademisk förmåga som respondenterna har. Istället tenderar 

respondenter med hög grad av akademisk förmåga att välja svarsalternativet “praktiskt taget 

aldrig”. Rangordningen fungerar därmed inte som det är tänkt.  

Invarians  

Invarianskriteriet avser att instrument ska fungera på samma sätt längs en latent variabel, där 

bristfällig invarians brukar kallas Differerential Item Functioning (Hagquist et al 2009:383). 

Här presenteras kortfattat de två formerna av DIF-effekter. En huvudeffekt för klassintervall 

innebär att respondenterna, beroende på sin placering längs variabeln, antingen har högre eller 

lägre sannolikhet än förväntat att uppvisa en högre förmåga på en specifik fråga (Bond & Fox 

2007). En huvudeffekt för en personfaktor (kön, åldersgrupp eller utbildningsområde) innebär 

att respondenterna, beroende på vilken förhandsdefinierad kategori de tillhör, har olika 

sannolikhet att uppvisa en högre förmåga på en specifik fråga trots att de har samma grad av 

egenskapen/delar samma placering längs variabeln (Bond & Fox 2007).   
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För hela mätinstrumentet var det två frågor (26 och 31) som inte fungerade invariant längs 

variabeln. Därutöver var det två frågor (11 och 35) som hade skilda funktionssätt för män och 

kvinnor, där det var lättare för män att uppvisa en högre förmåga på frågorna som lyder:  

11. I jämförelse med kurskamrater, hur ofta känner du att du måste studera mer än dem 

för att uppnå samma betyg? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och 

“Praktiskt taget aldrig”).  

35. Bekymrar eller oroar du dig ibland över din förmåga att attrahera andra? (“Mycket 

ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”).  

Problematiska frågor 

I metodkapitlet betonades att raschmodellen är användbar när det kommer till att identifiera 

bristfälliga frågor (De Bruin 2004:25), något som har gjorts i denna studie. Fråga 12, “Har du 

någonsin tänkt på dig själv som klumpig”, fångade en annan variabel än de andra frågorna i 

samma fasett och data avvek från de förväntade värdena. Det är därför nödvändigt att frågan 

tas bort från instrumentet. Fråga 26, “Hur ofta känner du dig självmedveten”, fångade inte 

samma variabel som övriga frågor i samma fasett, data avvek från de förväntade värdena och 

frågan uppvisade även skilda funktionssätt för respondenter med olika grad av förmåga. Även 

denna fråga bör tas bort från instrumentet.  

Ur fasetten akademisk förmåga var det två frågor som var problematiska. Den första var fråga 

5, “Vid inlämning av en stor examinationsuppgift som exempelvis en uppsats, hur ofta känner 

du att du har gjort ett utmärkt arbete”. Den andra var fråga 16, “När du måste skriva ett 

argument för att övertyga din lärare, som kanske inte håller med dina idéer, hur bekymrad 

eller oroad känner du dig över det?”. Det visade sig att de här frågorna fångade någon annan 

variabel. Detsamma gällde fråga 24 ur fasetten fysiska förmågor, “Vid deltagande i idrotter 

som kräver fysisk koordination, är du ofta bekymrad över att du inte kommer att klara det 

bra?”. De här fem frågorna kommer att granskas närmare i den tredje analysen 

Tolkningsarbete – en närmare analys av problematiska frågor. 

4.2 Andra analysen: Kvantitativ innehållsanalys 

Materialet för den kvantitativa innehållsanalysen bestod av det textmaterial som samlades in 

med den öppna frågan “Synpunkter på enkäten – var det något du reagerade på?”. Här 

beskrivs kortfattat de tre teman som analysen mynnade ut i. 
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Påpekanden på specifika frågor  

Ett genomgående drag i respondenternas anmärkningar var att de pekade ut specifika frågor 

som de upplevde som problematiska eller som de inte förstod fullt ut. Sammanlagt lämnade 

respondenterna 21 anmärkningar på 16 specifika frågor i enkätformuläret. Frågorna var 

följande: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 36.  

Följande tre frågor hade mer än en anmärkning:  

6. Hur säker är du på att andra ser dig som fysiskt attraktiv? (“Mycket säker”, “Ganska 

säker”, “Någorlunda säker”, “Inte särskilt säker” och “Inte alls säker”). 

14. Hur ofta oroar du dig över att eventuellt få kritik på ditt arbete av din lärare eller 

arbetsgivare? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt 

taget aldrig”). 

26. Hur ofta känner du dig självmedveten? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte 

särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Det är anmärkningsvärt att fyra respondenter valt att lämna en anmärkning på fråga 26, den 

fråga som hade det största bortfallet i undersökningen och som baserat på raschanalysen bör 

strykas från mätinstrumentet. Det här indikerar att det är något med frågan som gör att 

respondenterna har svårt att förstå innebörden av den.    

Otydliga frågor och svarsalternativ 

Sammanlagt lämnade 17 respondenter kortare kommentarer där de beskrev att de haft 

svårigheter med att besvara mätinstrumentet. Kommentarerna handlade främst om att frågor 

var otydliga och att det var oklart vad de skulle ta ställning till. Andra respondenter betonade 

att svarsalternativen var vagt formulerade och att det var svårt att ta ställning till vissa frågor 

utifrån de svarsalternativ som fanns tillgängliga. Ett antal respondenter antydde att flera av 

frågorna var snarlika och att de upplevde att de besvarat samma fråga flera gånger. Några 

respondenter hade även problem med frågornas struktur och innehåll. Andra påpekade att det 

fanns skillnader mellan yrkes- och privatlivet i deras upplevda självkänsla – en insikt som de 

ansåg att frågorna inte täckte in.  
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Idrottsrelaterade anmärkningar  

Sex respondenter påpekade att instrumentet hade en tydlig inriktning mot idrottsutövande. 

Respondenterna betonade en språkmässig distinktion mellan idrottsutövande och att träna. 

Idrott associerades med lagidrotter, medan träning sågs som en aktivitet som är möjlig att 

utöva på egen hand. Ett fåtal respondenter poängterade att deras självkänsla sannerligen inte 

var relaterad till deras idrottsprestationer. 

Sammanfattningsvis, baserat på respondenternas anmärkningar och det begränsade 

textmaterial som innehållsanalysen byggde på, har en del respondenter haft uppenbara 

svårigheter med att besvara mätinstrumentet. Några respondenter hade svårt att se relationen 

mellan idrottsprestationer och självkänsla, andra ansåg att frågorna var komplicerade och att 

det fanns problem med hur svarsskalorna var strukturerade. Det här är information som det 

går att bygga vidare på i tolkningsarbetet.  

Tack vare att respondenterna lämnade anmärkningar på problematiska frågor har det varit 

möjligt att analysera frågorna ytterligare. I föregående kapitel skrevs att frågorna 5, 12, 16, 24 

och 26 skulle granskas ytterligare. Baserat på respondenternas anmärkningar kommer även 

frågorna 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 23, 30, 32 och 36 att granskas i nästa analys.  

4.3 Tredje analysen: Tolkningsarbete – en närmare analys av problematiska frågor 

Med raschanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen avklarad presenteras det sista 

steget i analysarbetet. Som beskrivet i metodkapitlet är tolkningsarbetet “avgränsat till att 

enbart förstå varför ett större antal frågor i mätinstrumentet inte fungerar som det är tänkt 

tillsammans med andra frågor”. Det är ett nödvändigt sista steg i utvärderingen av Revised 

Janis and Field Scale för att få en djupare förståelse till varför vissa frågor inte fungerar och 

vad som kan ha legat till grund för att respondenter ansett att en del frågor är problematiska. 

Det här gör att tolkningsarbetet bygger vidare på den kunskap som föregående analyser 

mynnat ut i.  

Det här leder till att vissa frågor tolkas mer djupgående och att de presenteras mer utförligt 

medan andra frågors tolkningar istället blir kortfattade. För vissa frågor har det varit 

nödvändigt att applicera teoretiska resonemang, i andra fall har istället fokus riktats mot de 

aspekter som respondenterna antytt som problematiska, exempelvis att frågor och dess 

svarsalternativ inte verkar vara förenliga med varandra. En sådan problematik kan leda till att 
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det blir svårt för respondenterna att besvara en fråga. Tanken är att det kan finnas såväl 

teoretiska, språkmässiga (t.ex. på grund av brister i översättningen eller vilka begrepp som 

återfinns i frågorna) och metodologiska förklaringar till att frågorna inte fungerar som det är 

tänkt. 

Den främsta inspirationen till tolkningsarbetet är Nedelmann (2001) och Arvidsons (2007) 

tillämpningar av Simmel, där de beskriver hur fenomen och begrepp kan laddas med vissa 

betydelser och att de ska betraktas som dynamiska och föränderliga. Eftersom instrumentet 

lanserades 1984 är det tänkbart att frågornas begrepp, fenomen och scenarion skulle kunna 

vara föråldrade eller att de har laddats med nya betydelser som gör att frågorna inte fungerar 

på samma sätt 2016 som de gjorde 1984. Som presenterat i metodkapitlet kommer även 

instrumentets frågor att jämföras mot Retzingers (1991:69) tabell som består av sex kategorier 

som representerar kodord/yttringar av skam. Därutöver görs kopplingar till några andra av de 

teoretiska resonemang som förts i teorikapitlet samt hänvisningar till metodinriktad litteratur. 

Nedan presenteras frågorna, svarsalternativ inom parentes och det åtföljs sedan av mina 

tolkningar. 

1. Hur ofta känner du dig underlägsen de flesta människor du känner? (“Mycket ofta”, 

“Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: Det här var en fråga som en respondent hade anmärkt som problematisk. Här kan 

det vara ordet underlägsen som respondenten reagerat på. Det är ett ord som människor 

förmodligen tolkar på olika sätt och tillskriver olika betydelser. Det kan vara känsligt för 

respondenter att besvara frågan, då ordet underlägsen enligt Retzinger (1991:69) är ett uttryck 

för att känna skam. Frågan avhandlar ett ämne som kan vara känsligt att besvara för vissa 

respondenter. Därutöver går det även att problematisera hur frågan är formulerad, då det kan 

vara svårt för respondenten att besvara frågan utifrån hur ofta den känner sig underlägsen.  

3. När du är i en grupp, har du då problem med att komma på de rätta samtalsämnena? 

(“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: Sett till frågans innehåll är den konkret och relativt enkel att ta ställning till, 

däremot matchar inte svarsskalan och frågan varandra. Frågan är ställd för att besvaras med 

antingen ja eller nej. Svarsalternativen “ibland” och “praktiskt taget aldrig” är de enda svaren 

som i en språklig bemärkelse kan betraktas som korrekta svar på frågan.     
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4. Hur ofta känner du dig oroad eller besvärad över vad andra människor tänker om dig? 

(“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”) 

Tolkning: Frågan blir svår att besvara eftersom den inbegriper “oroad” och “besvärad”. Czaja 

och Blair (2005) anser att en viktig tumregel vid enkätkonstruktion är att frågor enbart riktas 

mot och avser att mäta en aspekt i taget. Det hade därför varit bättre om frågan enbart 

undersökte en egenskap, dels för att det hade blivit tydligare för respondenten men det hade 

även underlättat analysen av det insamlade materialet (då frågan hade fått större precision). 

5. Vid inlämning av en stor examinationsuppgift som exempelvis en uppsats, hur ofta 

känner du att du har gjort ett utmärkt arbete? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte 

särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: Frågan kräver av respondenten att tänka tillbaka till när den lämnade in en större 

skoluppgift och hur den kände inför det, vilket gör att frågan har en retrospektiv karaktär. 

Även om retrospektiva frågor har sina fördelar tenderar inte människans minne att vara en 

direkt avbildning av en objektiv verklighet. Information kan gå förlorad när individen ska 

tänka bakåt i tiden (Grosse 2012:70).  

Raschanalysen visade att frågan, som är en del av fasetten akademisk förmåga, verkade fånga 

någon annan variabel. Istället för att tillhöra fasetten akademisk förmåga skulle frågan kunna 

höra hemma i fasetten socialt självförtroende. Frågan handlar i huvudsak om hur ofta 

individen känner att den gjort ett utmärkt jobb när den har lämnat in ett större akademiskt 

arbete. Det är tänkbart att denna upplevelse kan ha en påverkan på individens sociala 

självförtroende. Bara för att frågan uttryckligen innehåller orden examinationsuppgift och 

uppsats betyder inte det att frågan per automatik mäter akademisk förmåga. Goffman menade 

att individen satsar sig själv i identifierandet med den roll som den innehar i en viss social 

tillhörighet (Goffman 1959/2009:211). Känslan av prestera väl på en examinationsuppgift kan 

ge individen “en ökad tro” på rollen genom att andra kan se att den gör bra ifrån sig, i det här 

fallet rör det sig om rollen som student.  

6. Hur säker är du på att andra ser dig som fysiskt attraktiv? (“Mycket säker”, “Ganska 

säker”, “Någorlunda säker”, “Inte särskilt säker” och “Inte alls säker”).  
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Tolkning: Det kan vara svårt för respondenten att veta vad den tar ställning till, då den ska 

gradera sitt svar utifrån hur säker den är på att andra betraktar den som fysiskt attraktiv. 

Därutöver är det inte otänkbart att någon av respondenterna som anmärkt frågan som 

problematisk kan ha upplevt den som känslig. I och med att respondenten ska bedöma hur 

säker den är på att andra betraktar den som fysiskt attraktiv skulle denna bedömning kunna 

uttrycka sig i stolthet eller skam, som är två utvärderande emotioner som tar sig i uttryck när 

individen ska utvärdera sitt eget värde (Brown & Marshall 2001:581). Det kan därför vara 

problematiskt att ha med enkätfrågor likt fråga 6 i undersökningar, då det kan leda till att 

respondenter känner sig otillräckliga.  

7. Tänker du ibland att du är en värdelös person? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, 

“Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: I min mening är det problematiskt att använda sig av ordet värdelös i ett 

enkätformulär. Scheff och Fearon Jr (2004) anser att om en människa känner sig värdelös 

kommer den anstränga sig för att försvara sig mot smärtsamma känslor med hjälp av ett 

överdrivet självvärde. Enligt Retzinger (1991:69) faller ordet värdelös in under kategorin 

otillräcklighet och det är således ett uttryck för skam.  

Termen värdelös kan i allra högsta grad betraktas som ett starkt och emotionellt laddat uttryck 

men där anser jag att det är beroende på i vilken kontext som ordet används. Fråga 7 är inte 

riktad på något sätt utan är allmänt formulerad för att respondenten övergripande ska 

reflektera över om den ibland tänker eller känner sig som en värdelös person. Med hänvisning 

till resonemangen förda av Nedelmann och Arvidson (2001; 2007) tror jag att ordet värdelös 

genomgått en förändring över tid. När mätinstrumentet togs fram kan det ha varit ett lämpligt 

ordval, i takt med språkets utveckling undrar jag om inte ordets ursprungliga laddning kan ha 

urvattnats en aning. Därmed ställer jag mig starkt tvivlande till att använda formuleringen 

“värdelös person” i en enkätfråga. 

9. När du har gjort ett pinsamt misstag eller har gjort något som får dig att framstå som 

fånig, hur lång tid tar det för dig att komma över det? (“Mycket lång tid”, “Ganska lång tid”, 

“Varken lång eller kort tid”, “Inte särskilt lång tid” och “Inte alls lång tid”). 

Tolkning: Utifrån Retzingers tabell (1991:69) går det att peka ut termerna “pinsam” och “att 

framstå som fånig” som mildare yttringar av skam. Scheff har även betonat den patologiska 
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sidan av skammen, där den på sikt kan leda till att individen försätts i spiraler av 

skamemotioner (1990:84). Det är därför viktigt för individen att inte försöka förtränga eller 

dölja skammen utan snarare hantera den för att den inte ska kunna byggas upp. Tidsaspekten 

har därför en viss betydelse men utifrån min tolkning av frågan är inte det främsta problemet 

huruvida den inbegriper yttringar av skam, utan snarare att det är oerhört svårt att besvara 

frågan. 

Svarsalternativen är otydliga, det är exempelvis svårt att veta vad skillnaden mellan “inte 

särskilt lång tid” och “inte alls lång tid” kan tänkas vara. Det blir därigenom svårt att se hur 

denna fråga skulle kunna generera någon meningsfull information. Berger och Luckmann 

(1966/1991:44) har även beskrivit hur individens subjektivitet och förflutna finns tillgängligt 

genom minnen men att denna kunskap kräver reflektion. Med utgångspunkt i deras 

resonemang anser jag att frågan är alldeles för komplicerad för att höra hemma i en enkät. 

Den är alldeles för otydlig och kräver dessutom av respondenten tänka tillbaka till när den 

gjorde ett pinsamt misstag och att därefter reflektera över hur lång tid det tog för den att 

komma över misstaget. Det här är en fråga som förmodligen hade gjort sig bättre i en 

intervjuguide, då det i en intervjusituation finns möjligheten att ställa sonderande frågor. 

12. Har du någonsin tänkt på dig själv som klumpig? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, 

“Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: Baserat på raschanalyen bör frågan tas bort från fasetten fysiska förmågor på grund 

av bristfälliga mätegenskaper. Analysen visade även att frågan verkade mäta någon annan 

variabel, som i detta fall skulle kunna vara socialt självförtroende. Då frågan inte är avgränsad 

eller riktad på något sätt tror jag att respondenten som läser frågan kommer att minnas en 

specifik social händelse där den kände sig klumpig. Här beskrivs ett hypotetiskt scenario för 

att visa varför jag tror att frågan hör hemma i fasetten socialt självförtroende (och inte i 

fysiska förmågor):  

“En kvinna har väldigt bråttom och springer för att hinna med bussen. Plötsligt 

ramlar hon och faller handlöst till marken. Det är uppenbart att det finns en fysisk 

aspekt närvarande i detta händelseförlopp – hon ramlar och får ont. I denna 

händelse kan den sociala situationen, att andra människor ser att hon ramlar, 

vara lika smärtsam som den fysiska smärtan.” 
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Då frågan uppmuntrar respondenten att tänka efter om den någonsin känt sig klumpig 

kommer respondenten antagligen att dra sig till minnes ett tillfälle där den var klumpig inför 

andra människor. Därför är det i min mening problematiskt att frågan återfinns i fasetten 

fysiska förmågor. Goffman ansåg att när det sker något i individens framträdande som inte 

överensstämmer med den bild som den vill visa omvärlden får det konsekvenser på tre nivåer, 

den sociala interaktionen, sociala strukturen och individuella personligheten (Goffman 

1959/2009:210f). Den förlägenhet som individen upplever efter att ha gjort sig till åtlöje inför 

andra kommer förmodligen att lämna ett starkt avtryck i hennes minne. Min tolkning är 

således att frågan snarare fångar om individen någonsin känt sig klumpig inför andra än att 

den skulle var en indikator på individens fysiska förmåga.  

13. Hur säker känner du dig på att människorna du känner kommer att se upp till dig och 

respektera dig i framtiden? (“Mycket säker”, “Ganska säker”, “Någorlunda säker”, “Inte 

särskilt säker” och “Inte alls säker”). 

Tolkning: Frågan är spretigt formulerad och respondenten ska ta ställning till om 

människorna som den känner kommer se upp till och respektera den i framtiden. I och med att 

frågan mer eller mindre upprepar två likvärdiga företeelser hade det varit bättre att fråga efter 

en av dem.  

14. Hur ofta oroar du dig över att eventuellt få kritik på ditt arbete av din lärare eller 

arbetsgivare? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt 

taget aldrig”). 

Tolkning: Med hänvisning till Czaja och Blairs (2005) resonemang om att frågor enbart ska 

riktas mot och avse att mäta en aspekt i taget är frågan problematisk, då den innefattar både 

lärare och arbetsgivare. Om någon respondent har såväl studie- och arbetslivserfarenhet blir 

det väldigt svårt för den att ta ställning till frågan, som för övrigt inte täcker in möjligheten att 

respondenten kan uppleva skillnader i att få kritik från en arbetsgivare och en lärare.  

16. När du måste skriva ett argument för att övertyga din lärare, som kanske inte håller 

med dina idéer, hur bekymrad eller oroad känner du dig över det? (“Mycket”, “Ganska”, 

“Lite”, “Inte särskilt” och “Inte alls”).  
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Frågan är spretigt formulerad och hade kunnat formuleras på ett tydligare sätt. Raschanalysen 

visade även att frågan, som hör till fasetten akademisk förmåga, fångade någon annan 

variabel. I likhet med fråga 5 kan även denna fråga vara relaterad till fasetten socialt 

självförtroende. Frågan inbegriper ett scenario där respondenten, som har skrivit ett argument 

för att övertyga sin lärare, ska uppskatta hur oroad eller bekymrad den känner sig inför att bli 

utvärderad av läraren.  

När studenten skriver sitt argument går det att tänka sig att den vill visa en fördelaktig bild av 

sig själv, den vill framhäva sin kunskap och eventuellt motbevisa läraren (som utifrån frågans 

formulering verkar vara skeptiskt inställd till studentens idéer). Här skulle det utifrån 

Goffman (1959/2009) gå att betrakta oron inför ett eventuellt misslyckande som befogad, 

eftersom ett misslyckat framträdande kan få konsekvenser på flera nivåer. Studenten kan 

uppleva att dess status i den sociala gruppen kan påverkas av ett misslyckande, samtidigt som 

de uppoffringar som har gjorts i identifierandet med rollen kan påverka dess uppfattning om 

sig själv7. Lärarens bekräftelse (oavsett om den är positiv eller negativ) skulle kunna ha en 

påverkan på individens sociala självförtroende.  

17. Har du någonsin skämts över din kropp eller kroppsform? (“Mycket ofta”, “Ganska 

ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”).  

Tolkning: Det här är en fråga som respondenter kan uppfatta som känslig att besvara. 

Dahmström (2005:142) skriver att känsliga frågor helst ska undvikas i enkätinstrument, då 

risken är stor att enkäten blir obesvarad då respondenterna inte vill besvara allt för känsliga 

frågor. Fråga 17 hade däremot inget bortfall i denna undersökning och eftersom instrumentet 

Revised Janis and Field Scale skulle utvärderas som en helhet fanns inte möjligheten att 

plocka bort frågor likt denna, eftersom det hade kunnat påverka instrumentets mätegenskaper. 

Det är fortsatt problematisk att okänsliga och klumpigt formulerade frågor likt denna återfinns 

i mätinstrumentet. Frågans svarsskala är inte heller lämplig i förhållande till hur den är 

formulerad, då frågan är ställd för att besvaras med ett ja eller nej. 

                                                 
7 Jag tror inte att ett misslyckat framträdande, som när en student misslyckas med en skriftlig 

argumentationsuppgift, per automatik för med sig drastiska konsekvenser. Vad exemplet 

illustrerar är istället betydelsen av andra människor, såväl läraren och medstudenter, i 

formandet av studentrollen.  
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18. Har du någonsin känt dig underlägsen de flesta andra människor när det gäller 

idrottsprestationer? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och 

“Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: Frågan är formulerad på ett säreget sätt, en problematik som kan vara relaterad till 

översättningen från engelska till svenska. Därutöver är inte svarsalternativen utformade 

utifrån hur frågan är ställd utan samma svarsskala som har använts för majoriteten av frågorna 

tillämpas trots att den inte fungerar ihop med frågan.  

I några av respondenternas kommentarer fanns anmärkningar kring instrumentets tydliga 

inriktning mot idrottsutövande, där de ville göra en språkmässig distinktion mellan att idrotta 

och att träna. Det förstnämnda betraktades som en aktivitet som gjordes tillsammans med 

andra medan träning sågs som en aktivitet som kan genomföras på egenhand. Att 

respondenter så tydligt väljer att anmärka på skillnaden mellan idrott och träning kan vara en 

indikation på att frågan är föråldrad. Forskning har visat att föreningsidrotten i Sverige sedan 

början av 1990-talet minskat i omfattning och ersatts av andra träningsformer, exempelvis 

träning på gym (Riksidrottsförbundet 2003).  

Därutöver är problemet detsamma som för fråga 1, att ordet underlägsen antagligen uppfattas 

på olika sätt av olika respondenter och att ordet är ett uttryck för skam (Retzinger 1991:69). 

Ordet underläget kan samtidigt ha haft en annan laddning när instrumentet lanserades 1984 än 

vad det har 2016. Min tolkning av frågan är att det främst är hur den är formulerad samt dess 

betoning på idrottsprestationer som gör att den blir otydlig och svår att besvara.  

23. Känner du ofta att de flesta av dina vänner är mer fysiskt attraktiva än dig själv? 

(“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”).  

Tolkning: I likhet med fråga 17 kan det här vara en fråga som respondenter känner sig 

obekväma med att besvara eftersom frågans innehåll är känsligt. Därutöver betonar 

Dahmström (2005) att frågor ska vara enkelt formulerade och i min mening uppvisar frågan 

bristfällande kommunicerbarhet. Det verkar som att tidigare forskare har försökt att matcha 

frågan med en svarsskala, då såväl frågan och svarsskalan utgår ifrån benämningen “ofta”. 

Tanken kan ha varit god men i mitt tycke blir frågan väldigt förvirrande. De allra flesta har 

förmodligen vid något tillfälle funderat över sitt utseende men att uppskatta “hur ofta den 
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känner att andra är mer fysiskt attraktiv än den själv” är något som är väldigt svårt att 

uppskatta.  

24. Vid deltagande i idrotter som kräver fysisk koordination, är du ofta bekymrad över att 

du inte kommer att klara det bra? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte särskilt 

ofta” och “Praktiskt taget aldrig”).  

Här görs en koppling till de resonemangen som introducerades i tolkningen av fråga 18. I 

respondenternas kommentarer återfanns en språkmässig distinktion mellan att utöva idrott och 

att träna. Då några av respondenterna inte utövade någon lagidrott men ändå tränade hade det 

varit bättre om frågan hade varit formulerad på ett annorlunda sätt. Därutöver är benämningen 

“fysisk koordination” aningen tvetydig. Min tolkning är att forskarna som skrev frågan 

klämde in benämningen fysisk koordination för att rikta frågan mot fasetten fysiska förmågor. 

Problemet var att raschanalysen visade att frågan verkade mäta en annan variabel. 

När jag läser frågan tolkar jag det som en idrottsrelaterad och samtidigt social företeelse, där 

individen ska reflektera över huruvida den är bekymrad över att genomföra momentet när 

andra tittar på. Problemet är att frågan är så otydligt formulerad att jag tvingas måla upp ett 

hypotetiskt scenario för att överhuvudtaget kunna ställning till den. Det här betyder att andra 

respondenterna som deltog i undersökningen förmodligen tvingades göra samma sak och har 

då antagligen tänkt på andra saker. Min tolkning är att frågan i första hand inte mäter 

individens grad av fysiska förmåga utan snarare hör hemma i fasetten socialt självförtroende. 

Oron inför att klara av att medverka i idrotter som kräver fysisk koordination kan snarare vara 

relaterad till att kunna prestera inför andra.  

26. Hur ofta känner du dig självmedveten (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte 

särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”). 

Tolkning: Denna fråga fungerar högst sannolikt bättre i amerikanska undersökningar, då 

“self-conscious” är ett begrepp som förekommer i amerikaners vardagliga språkbruk. I ett 

svenskspråkigt enkätformulär blir det mer eller mindre omöjligt för respondenten att förstå 

vad den ska ta ställning till. Frågan kan ses som ett misslyckande utifrån ett av de mest 

grundläggande kraven som ställs vid enkätkonstruktioner – att en fråga ska vara befriad från 

främmande ord eller fackuttryck (Dahmström 2005:128).  
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Raschanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen ger mig tillräcklig grund för att hävda 

att det här är en usel fråga att använda sig av i svenska enkätundersökningar. Raschanalysen 

visade att frågan verkade höra hemma i någon annan fasett än socialt självförtroende men jag 

väljer att inte granska frågan närmare. Frågan är varken tydligt avgränsad eller begripligt 

formulerad, det går därför inte att göra något meningsfullt med den. Slutsatsen som dras är att 

individen rimligtvis skulle kunna känna sig självmedveten i ofantliga många sociala 

kontexter. Det kan finnas tillfällen som berör dennes självaktning, sociala självförtroende, 

akademiska förmåga, fysiska utseende och fysiska förmågor (med andra ord samtliga fasetter 

i instrumentet) där den skulle kunna känna sig självmedveten – därför är det inte lämpligt att 

frågan återfinns i mätinstrumentet.  

30. Tänker du ibland att du saknar förmåga att bli en bra dansare eller klara av 

fritidsaktiviteter som kräver koordination? (“Mycket ofta”, “Ganska ofta”, “Ibland”, “Inte 

särskilt ofta” och “Praktiskt taget aldrig”).  

Tolkning: Det första problemet med frågan är att respondenten tvingas ta ställning två saker 

på samma gång: sin förmåga att bli en bra dansare och att klara av fritidsaktiviteter som 

kräver koordination. Därigenom försämras frågans precision och det försvårar möjligheten att 

genomföra analyser av frågan. Även formuleringen “fritidsaktiviteter som kräver 

koordination” är problematisk, då den lämnar ett alldeles för stort tolkningsföreträde till 

respondenterna.  

32. Hur mycket oroar du dig för om andra människor betraktar dig som lyckosam eller som 

misslyckad i ditt arbete eller dina studier? (“Mycket”, “Ganska mycket”, “Lite”, “Inte 

särskilt” och “Inte alls”). 

Tolkning: Dahmström (2005) anser att frågor ska vara enkelt formulerade och de ska inte 

heller vara för långa. För att illustrera vad som är problematiskt med frågan har jag brutit ner 

den i sex beståndsdelar.  

1. Hur mycket oroar du dig (hur mycket respondenter oroar sig) 2. för om andra människor 

(i relation till andra människor) 3. betraktar dig som lyckosam (huruvida andra betraktar den 

som lyckosam) 4. eller som misslyckad (huruvida andra betraktar den som misslyckad) 5. i 

ditt arbete (föregående information i relation till hur individen presterar i arbetet) 6. eller dina 

studier? (föregående information i relation till hur individen presterar i sina studier).  
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Frågan spretar åt flera håll, är alldeles för lång och samtidigt fylld med för mycket 

information som respondenten måste ta till sig om den ska kunna lämna ett kvalificerat svar 

på frågan. Det här ökar risken för att respondenterna ska missuppfatta frågan och det försvårar 

samtidigt möjligheten att genomföra några analyser av frågan, eftersom det mer eller mindre 

är omöjligt att uppskatta vad frågan kan tänkas mäta.   

36. När du försöker att prestera väl i en idrott och du vet att andra människor ser på, hur 

nervös eller stirrig blir du? (“Mycket”, “Ganska mycket”, “Lite”, “Inte särskilt” och “Inte 

alls”).  

Tolkning: Här finns det en översättningsproblematik, när översättningen gjordes ansågs 

stirrig vara det mest lämpliga ordvalet. Det hade förmodligen varit bättre att stryka det ordet 

och enbart inriktat frågan mot hur nervös personen var inför att prestera inom en idrott när 

andra tittar på. Det här har varit ett genomgående drag i analysen, att många av instrumentets 

frågor har avsett att fånga flera företeelser istället för att fokusera på en aspekt i taget. Det 

leder till att många frågor i instrumentet är mångtydiga och uppvisar dålig precision. Det är ett 

stort problem för de respondenter som ska besvara frågorna men även för de forskare som 

använder Revised Janis and Field Scale för att undersöka självkänsla. 
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Kapitel 5: Slutsatser och avslutande diskussion 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av studiens resultat och därefter förs en kritisk 

reflektion kring översättningsprocessen och de analyser som har utförts. Sedan görs en samlad 

bedömning av Revised Janis and Field Scale och en diskussion förs kring huruvida 

instrumentet bör användas i framtida studier med avsikt att mäta självkänsla eller inte. 

Därefter görs en återkoppling till studiens andra frågeställning, “Kan Revised Janis and Field 

Scale urskilja emotionella beståndsdelar ur självkänsla?” och uppsatsen avslutas sedan med 

en diskussion kring Scheffs kritik av självkänslaskalor samt egna reflektioner.  

5.1 Sammanfattning av analyser 

5.1.1 Sammanfattning av raschanalysen  

Analysen visade att det enbart var fasetten fysiskt utseende vilken som helhet klarade 

raschmodellens krav. Med det sagt är det en indikation på att den fasetten är användbar. 

Genom att vända på perspektivet betyder det att de fyra andra fasetterna, som avvek från 

modellen, kan ses som en indikation på att de inte är användbara i sin nuvarande form. Det är 

mycket som tyder på att Revised Janis and Field Scale, sett till samtliga fasetter och som ett 

övergripande mått på självkänsla, har bristfälliga mätegenskaper.  

Raschanalysen visade att det var fyra frågor som uppvisade dålig passform. Därutöver hade 

flera frågor skilda funktionssätt för olika respondenter. Därmed är frågorna olämpliga att 

använda sig av för jämförelser mellan respondenter (något som inte har gjorts i denna 

undersökning) utan vidare åtgärder. Avslutningsvis är det inte lämpligt att summera råpoäng 

från alla frågor till en totalpoäng eftersom mätinstrumentet som helhet avviker från 

raschmodellen. Följande två frågor uppvisade så pass dåliga egenskaper att de bör tas bort 

från instrumentet:  

Fråga 12, “har du någonsin tänkt på dig själv som klumpig”. Den fångade en annan variabel 

än övriga frågor i fasetten och data avvek från de förväntade värdena. 

Fråga 26, “hur ofta känner du dig självmedveten”. Frågan fångade inte samma variabel som 

de andra frågorna, hade ett skilt funktionssätt för respondenterna med olika grad av förmåga 

och data avvek från de förväntade värdena. Det var dessutom den fråga som hade det högsta 

bortfallet i studien.  
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5.1.2 Sammanfattning av den kvantitativa innehållsanalysen 

Sett till datamaterialets omfattning får den kvantitativa innehållsanalysen betraktas som 

begränsad. Av de 225 respondenter som deltog i studien lämnade inte merparten något svar på 

den öppna fråga som låg till grund för analysen. Trots materialets begränsningar var det 

möjligt att kategorisera de kommentarer som respondenterna hade lämnat på instrumentet. 

Sammanlagt hade 17 respondenter lämnat kortare kommentarer där de beskrivit uppenbara 

svårigheter med att besvara instrumentet. Kommenterarna berörde hur en del frågor var 

otydliga, att det var oklart vad de skulle ta ställning till och att det var svårt att besvara frågor 

utifrån de svarsalternativ som fanns tillgängliga. Respondenter lämnade även kommenterar 

om att flera av frågorna var snarlika och att de upplevde svårigheter att besvara en del frågor 

eftersom frågorna hade en konstig struktur.  

Andra påpekade att det fanns skillnader mellan yrkes- och privatlivet i deras upplevda 

självkänsla – en insikt som de ansåg att frågorna inte täckte in, eller snarare att de försökte att 

fånga båda på samma gång. Ett antal respondenter lämnade kommentarer om att de hade svårt 

att se kopplingen mellan självkänsla och idrottsutövande. Den kvantitativa innehållsanalysen 

fyllde huvudsakligen två syften i undersökningen, för det första att det på ett systematiskt sätt 

var möjligt att kategorisera respondenternas kommentarer/kritik av instrumentet. För det 

andra kunde innehållsanalysen generera, om än en begränsad mängd, information som sedan 

var till användning för tolkningsarbetet.  

5.1.3 Sammanfattning av tolkningsarbetet 

Syftet med tolkningsarbetet var att försöka förklara varför frågor inte fungerade som det var 

tänkt tillsammans med andra frågor. Det har varit möjligt att tolka och underbygga de 

problematiska frågorna med förklaringar och därmed blev utvärderingen av Revised Janis and 

Field Scale mer utförlig och djupgående än om ett tolkningsarbete inte hade utförts. På nästa 

sida har tolkningsarbetet sammanfattats i fyra kategorier för att illustrera de största problemen 

med instrumentets frågor baserat på mina tolkningar.  

Känsliga frågor: Instrumentet har ett större antal frågor som respondenter kan uppleva som 

problematiska att besvara, däribland frågor där de ska reflektera över sitt utseende, huruvida 

de ibland ser sig själva som värdelösa människor och om de någonsin skämts över sin 

kroppsform. Dahmström (2005) betonar att forskare bör undvika att ha med känsliga frågor i 



 

 

 

57 

enkäter eftersom denna form av frågor kan generera ett högt bortfall. Undersökningens 

bortfall var förvisso minimalt men problematiken kvarstår fortfarande då det förekommer 

flertalet frågor som kan upplevas som stötande och känsliga. Här går det även att göra en 

återkoppling till Scheff (1997:46) som anser att skalors konstruktioner inte kan hantera att 

positiva svar kan ha sin grund i att individen försöker försvara sig mot hotfulla känslor.  

Här anser jag att Scheff har en viktig poäng. Om en respondent blir provocerad eller ledsen av 

att besvara en känslig fråga kan det leda till att det svar den faktiskt ger inte överensstämmer 

med vad den egentligen känner. Det här betyder inte att enkätundersökningar som behandlar 

känslig information inte ska genomföras, det är istället oerhört viktigt att de frågor som 

används är formulerade på ett sådant sätt att de inte provocerar fram reaktioner hos 

respondenter. Tolkningsarbetet visade att det finns flera frågor som var klumpigt formulerade 

och behandlar ämnen som kan såra människor och det är en uppenbar brist med instrumentet. 

Brister i enkät/frågekonstruktion: Den mest påtagliga problemsidan som uppenbarades under 

tolkningsarbetet var att många av instrumentets frågor var otydliga och konstigt formulerade. 

Frågor och tillhörande svarsalternativ verkade inte höra samman, frågor försökte täcka in flera 

företeelser och i flera frågor var det högst oklart vad respondenterna skulle ta ställning till. 

Därutöver fanns det flera långa och spretiga frågor med bristande kommunicerbarhet och mot 

denna bakgrund är det inte konstigt att respondenter upplevt svårigheter med att besvara 

instrumentet.  

Frågors inneboende sociala dimensioner: Raschanalysen visade att fem frågor (5, 12, 16, 24 

och 26) verkade mäta någon annan variabel än den som de var avsedda att mäta. Bortsett från 

26, där slutsatsen drogs att frågan borde tas bort från instrumentet, var det i tolkningsarbetet 

möjligt att påvisa hur de fyra andra frågorna innefattade sociala dimensioner och att det därför 

hade varit mer lämpligt om frågorna hört hemma i fasetten socialt självförtroende. Det här 

visar på vikten av att kritiska utvärderingar av mätinstrument genomförs och att det inte går 

att lita blint på tidigare studiers undersökningsresultat. Det huvudsakliga syftet med Fleming 

och Courtneys (1984) revideringsstudie var att mätinstrument skulle få en bättre 

överensstämmelse med den multidimensionella modellen av självet. Det hade varit mer 

konstruktivt om de istället riktat energin mot att reflektera över de resultat som 

faktoranalyserna utvisade och huruvida de var rimliga.  
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Frågors laddningar: Fleming och Courtney lanserade utgåvan av Revised Janis and Field 

Scale 1984. Med hjälp av tolkningsarbetet var det möjligt att se hur en del frågor inte hade 

åldrats med värdighet och att vissa av de begrepp och fenomen som återfanns i frågorna kan 

ha laddats med nya betydelser. Ord som underlägsen och värdelös kan fortfarande ses som 

känsliga eller laddade uttryck men det är i mitt tycke beroende på i vilket sammanhang de 

används. Utifrån de tolkningar som har gjorts fanns det några frågor där dessa ord tillämpades 

och i dessa sammanhang framstod såväl värdelös och underlägsen som aningen malplacerade 

och föråldrade. De verkar således inte fungera på det sätt som kan ha varit Fleming och 

Courtney ursprungliga avsikt när de lanserade instrumentet. Det här skulle kunna ses som en 

konsekvens av språket och samhällets utveckling, där ordens tidigare betydelser kan ha 

urvattnats och att frågorna därmed inte är lämpliga att använda sig i en modern kontext.  

5.2 Kritisk reflektion kring översättningsprocess och analysmetoder 

Respondenter lämnade kommenterar om att en del frågor hade konstig struktur och att det 

stundtals varit svårt att besvara frågorna. Det är därför nödvändigt att problematisera den 

process där Revised Janis and Field Scale översattes från engelska till svenska, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till att frågorna uppvisade låg grad av kommunicerbarhet. I den här 

studien genomfördes en mindre komplex form av översättning. Instrumentet översattes från 

engelska till svenska av en tvåspråkig översättare med engelska som modersmål, därefter 

gjordes ytterligare en bearbetning av frågorna och svarsalternativen. En fram- och tillbaka-

översättning eller panelöversättning hade förmodligen förbättrat frågornas kommunicerbarhet 

och renderat i mer lämpliga begreppsmotsvarigheter. Tyvärr fanns inte tidsåtgången för att 

översätta och testa instrumentet i olika faser, vilket får betraktas som en svaghet med studien.  

Det hade däremot varit naivt att enbart lägga skulden vid översättningen. Att respondenter 

tvingats besvara ett större antal frågor utifrån femgradiga skalor, som inte alls överensstämde 

med hur frågorna var ställda, var redan ett problem i den engelskspråkiga utgåvan. Att många 

frågor är långa och behandlar ämnen som respondenter upplevt som främmande är också en 

problematik som enbart kan tillskrivas instrumentet. Därmed dras slutsatsen att det i framtida 

undersökningar behöver riktas mer tid och resurser mot översättningsprocessen av 

mätinstrument men i detta fall uppvisade instrumentet omfattande brister från allra första 

början.  
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Min bedömning av att tillämpa flera analysmetoder, i detta fall raschanalys, kvantitativ 

innehållsanalys och tolkningsarbete, är att det är en viktig nyckel för att kunna generera en 

djupare förståelse och kunna bidra till en bredare kunskapsbas vid utvärderingar av 

mätinstrument. I detta fall finns en solid grund för att kunna göra en bedömning av Revised 

Janis and Field Scale. Samtidigt finns möjligheten att optimera framtida studier med avsikt att 

utvärdera mätinstrument. 

I den här undersökningen användes en öppen fråga för att kunna samla in kommentarer från 

respondenter om problematiska aspekter med instrumentet, information som sedan kunde 

kategoriseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Jag anser att det här är ett fruktbart 

angreppssätt för att fånga information om ett instruments brister. I framtida undersökningar 

skulle däremot urvalsstorleken behöva vara större för att det ska vara möjligt att generera en 

tillräcklig mängd datamaterial för att analysen ska kunna stå på egna ben. Därutöver anser jag 

att den öppna frågan, “Synpunkter på enkäten – var det något du reagerade på?”, bör vara 

bättre preciserad i framtida undersökningar. Med en bättre formulerad fråga går det att 

tydligare göra respondenterna uppmärksamma på att det är önskvärt att de lämnar kritiska 

synpunkter på enkäten, eftersom denna information är viktig för att kunna utvärdera 

instrument. Då kommer antagligen svarsfrekvensen att bli högre på den öppna frågan. 

Samtidigt är jag övertygad om att sociologer som genomför enkätundersökningar skulle 

kunna dra nytta av att komplettera undersökningarna med andra analysmetoder, ett sådant 

exempel skulle kunna vara mindre former av fokusgruppintervjuer. Berger och Luckmanns 

(1966/1991:44) beskrivning av hur individen har bättre kunskap om sig själv än andra och att 

det krävs reflektion för att denna kunskap ska uppenbara sig är en insikt som 

självkänslaforskare behöver utnyttja. För att komplettera enkätundersökningar skulle 

fokusgruppintervjuer kunna ge mer utförlig information om ett instrumentets frågor. Om 

respondenter ges möjligheten att reflektera över frågors innebörder och därefter med egna ord 

kan förklara hur de tolkar frågorna går det att se om frågorna har en god kommunicerbarhet 

eller om det finns uppenbara brister. Min slutsats är således att den här undersökningen har 

kunnat generera mycket information om mätinstrumentet Revised Janis and Field Scale men 

att framtida undersökningar skulle kunna göras ännu bättre. 
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5.3 Samlad bedömning av Revised Janis and Field Scale 

Tidigare skrevs att förhoppningen med studien är att noggrant och systematisk granska 

mätinstrumentet, belysa eventuella svagheter och därefter göra en bedömning om 

mätinstrumentet bör användas i framtida forskning. När jag nu, baserat på utförda analyser, 

gör denna bedömning av Revised Janis and Field Scale tvingas jag dra slutsatsen att 

instrumentet inte bör användas i vetenskapligt studier och att det inte heller finns någon 

mening i att revidera instrumentet. Det här baseras på följande fyra punkter. 

1. Baserat på raschanalysen ställer jag mig starkt tvivlande till att Revised Janis and Field 

Scale, för att låna Fleming och Courtneys (1984) egna ord, “är ett tillförlitligt mätinstrument 

för att mäta självkänsla”. Slutsatsen är att frågorna i Revised Janis and Field Scale inte utgör 

en sammanhängande variabel, därmed bör inte totalpoängen användas i statistiska analyser. 

Jag tolkar detta resultat som en indikation på att fasetterna (självaktning, socialt 

självförtroende, akademisk förmåga, fysiskt utseende och fysisk förmåga) inte är underordnad 

en självkänslovariabel. Det är därmed inte lämpligt att använda sig av instrumentet i studier 

där avsikten är att undersöka och mäta självkänsla.  

2. I moderna tillämpningar av Simmel (Nedelmann 2001; Arvidson 2007) förs resonemang 

om att fenomen och begrepp kan laddas med olika betydelser och att de ska förstås som 

dynamiska processer, där samhället och individen involveras i en ständig växelverkan. 

Mätinstrumentet lanserades 1984 och under de 32 åren som gått sedan dess har instrumentet 

föråldrats och samhället förändrats. Baserat på tolkningsarbetet och det (i min mening) 

rimliga antagandet att människors liv, intressen och prioriteringar har förändrats i takt med 

samhällets utveckling (och vice versa) är flera av instrumentets frågor inte längre aktuella. En 

omfattande del av de fenomen, ord och företeelser som förekommer i instrumentet är inte 

längre tidsenliga exempel eller relevanta beskrivningar som är lämpliga att använda sig av i 

ett modernt enkätformulär. Det är en andra indikation på att mätinstrumentet inte är värd den 

tid och möda som krävs för att genomgå en revidering.  

3. Det finns omfattande problem med frågorna sett till hur de är formulerade och 

strukturerade. Bortsett från fråga 35 (där ändringen var marginell) ändrades inga frågor eller 

svarsalternativ vid översättningen, avsikten var att instrumentet skulle vara en trogen 

översättning av Fleming och Courtneys utgåva från 1984. Det visade sig att respondenter hade 

svårt att ta ställning till en del frågor. Ett annat problem var att respondenterna besvarade 
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frågor utifrån en femgradig skala, där svarsalternativen inte alls överensstämde med hur 

frågorna var formulerade. Därutöver har ytterligare en iakttagelse gjorts under analysarbetets 

gång. Stundtals verkar frågorna inte vara skrivna för respondenterna utan snarare för de som 

ska utföra analysarbetet. Ett bra exempel för att visa på denna problematik är fråga 26: “Hur 

ofta känner du dig självmedveten?”. 

Det tillsynes mest lättvindiga sättet att formulera en fråga, där avsikten är att mäta grad av 

självmedvetenhet, är att fråga hur ofta individen känner sig självmedveten – men det är 

definitivt inte det mest lämpliga sätt att formulera frågan. Den engelskspråkiga 

motsvarigheten “how often do you feel self-conscious” fungerar säkerligen bättre i en 

amerikansk undersökning. Till skillnad från den svenska begreppsliga motsvarigheten 

självmedveten är self-conscious ett vedertaget begrepp som amerikaner använder sig av i sitt 

vardagsspråk. Med det sagt är det fortfarande problematiskt att ordet explicit används i frågan 

och i enkäten finns flera andra likvärdiga exempel, däribland hur benämningen “fysisk 

koordination” tillsynes har klämts in en fråga för att den ska kunna riktas mot fasetten fysiska 

förmågor.  

Därmed verkar det som att frågorna främst är framtagna för de som ska genomföra statistiska 

analyser, istället för att forskarna prioriterade tydligt formulerade frågor med hög 

kommunicerbarhet för att underlätta för respondenterna som ska besvara instrumentet. Att det 

varit en större mängd respondenter som upplevt stora svårigheter att besvara instrumentet får 

betraktas som ett underbetyg för frågornas kommunicerbarhet. Min slutsats är därför följande: 

istället för att omarbeta ett 32 år gammalt instrument är det bättre att lansera ett nytt.  

4. Skalorna i Revised Janis and Field Scale delades ursprungligen in i faktorer med avsikten 

att överensstämma med Shavelsons hierarkiska modell. När instrumentet sedan genomgick en 

revidering (till den utgåva som har använts i denna studie) var syftet att instrumentet bättre 

skulle överensstämma med Shavelson-modellen (Blascovic & Tomaka 1991:124). Problemet 

är att ledande forskare inom fältet, däribland Herbert W. Marsh, har utvecklat modellen och 

numer är det Marsh/Shavelson-modellen som forskarna utgår ifrån (Byrne 2002:898ff). 

Bortsett från Marsh/Shavelson-modellen har även andra raffinerade och välutvecklade 

modeller lanserats, modeller som har ersatt den ursprungliga Shavelson-modellen. Mot denna 

bakgrund går det inte att motivera en revidering av Revised Janis and Field Scale då 

instrumentet bygger på en föråldrad förståelse av självets struktur.  
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Instrumentet har uppvisat bristfälliga mätegenskaper, har visat sig ha föråldrade och 

bristfälligt formulerade frågor samt bygger på en förståelse av självet som flertalet forskare, 

däribland Marsh, har utvecklat. Mot denna bakgrund görs bedömningen att instrumentet inte 

bör användas i studier med avsikt att undersöka självkänsla och det finns inte heller större 

värde i att instrumentet genomgår en revidering i framtiden.  

5.4 Uppdelningen av kognitiva och emotionella beståndsdelar  

Studiens andra frågeställning var “i vilken utsträckning kan Revised Janis and Field Scale 

urskilja emotionella beståndsdelar ur självkänsla?”. Denna frågeställning har inte tilldelats 

samma utrymme i uppsatsen som utvärderingen av instrumentet. Det beror helt enkelt på att 

frågeställningen förutsätter att instrumentet mäter självkänsla på ett tillförlitligt sätt – vilket 

instrumentet inte gör. I och med instrumentets bristfälliga mätegenskaper har det inte varit 

möjligt att undersöka om instrumentet kan urskilja emotionella beståndsdelar ur självkänsla.  

Det har varit svårt att hitta litteratur kring uppdelningen mellan emotionella och kognitiva 

beståndsdelar. Denna insikt verkar inte ha fått någon större spridning inom forskningen, 

åtminstone inte utifrån den kritiska utgångspunkt som Scheff har tagit. En del av Scheffs 

kritik har byggts på att frågorna i självkänslaskalor kan tänkas försumma eller blanda ihop 

sociala och emotionella komponenter och att skalorna uteslutande fångar de kognitiva delarna 

(Scheff & Fearon Jr. 2004). Tyvärr har det inte varit möjligt att undersöka eller dra några 

slutsatser gällande uppdelningen mellan emotionella och kognitiva beståndsdelar i denna 

studie.  

5.5 Kritiken mot användande av självkänslaskalor  

Scheff har under årtionden riktat stark kritik mot användande av självkänslaskalor, där hans 

kritik skulle kunna summeras i tre punkter.   

• Det är tänkbart att människor som besvarar mätinstrument kan vilja försvara sig mot 

smärtsamma känslor med hjälp av ett överdrivet självvärde. Därmed är det möjligt att 

skalor som mäter självkänsla kan tolka informationen som något annat (Scheff & 

Fearon Jr. 2004).  

• Det är problematiskt när vetenskapliga undersökningar huvudsakligen byggs runt 

presentation av signifikansvärden (Scheff 2011:264).  
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• Forskare som undersöker självkänsla måste hitta nya vägar och bli mer reflekterande 

och självkritiska (Scheff & Fearon Jr. 2004). 

På de här punkterna är jag rörande överens med Scheff och min åsikt är att 

självkänslaforskningen skulle utvecklas om fler valde att använda sig av raschmodellen. 

Modellen ställer kravet att instrument måste vara utformade för att företräda och mäta en 

latent variabel åt gången (Engelhard 2013:17) och den bidrar med en nästintill fullständig 

lösning på de problem som är relaterade till mätning inom vetenskap (Wright & Mok 

2004:24). Det är dessutom är det möjligt att peka ut de svaga frågorna i instrument (De Bruin 

2004:25), något som gjordes i denna studie. Med raschmodellen går det att undersöka och 

rangordna individers förmågor och frågors svårighetsgrad oberoende av varandra (Hagquist 

2001:370). Det här är egenskaper hos raschmodellen som kommer göra det till ett ypperligt 

redskap vid validering av självkänslaskalor i framtida studier.  

Sen finns det delar av Scheffs kritik som jag inte kan ställa mig bakom. Scheff och Fearon Jr 

(2004) hävdar att studiet av självkänsla med hjälp av skalor är en återvändsgränd. När jag 

läser dessa ord får det mig att tänka på sociologen Jürgen Habermas som skrev följande i en 

av sina böcker: “när dagens betryckande händelser påtvingar oss bestämda frågor är 

frestelsen stor att tävla med John Wayne-typerna bland oss intellektuella om att skjuta först 

från höften” (Habermas 2003:117). Scheff och Fearon Jr:s ståndpunkt framstår som oerhört 

polariserad och det raljanta språkbruket har snarare en motsatt effekt, då det underminerar 

kritiken de vill lyfta. Självkänsla är ett komplext fenomen och det finns onekligen hinder som 

måste överkommas för att mätningarna ska kunna förbättras men varför skulle inte 

forskningsfältet kunna utvecklas i en positiv riktning? 

Jag delar inte Scheff och Fearon Jr:s uppfattning om att självkänslaforskningen har kommit 

fram till en återvändsgränd, tvärtom. Jag ser stor potential i att mäta självkänsla med skalor 

och förhoppningsvis kommer fler forskare att upptäcka fördelarna med att använda sig av 

raschmodellen. Psykologin är idag den dominerande disciplinen men det är min övertygelse 

att sociologin kan bidra med nya insikter, vilket jag anser att denna uppsats är ett bevis på. 

Genom att studera självkänsla utifrån andra infallsvinklar och tillämpa nya analysmetoder är 

det min övertygelse att det kommer driva forskningen framåt.  
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5.6 Avslutande reflektioner 

I arbetet med denna uppsats har det funnits stunder då jag känt mig vilsen. Med komplexa 

modeller, mängder av teorier och förklaringsansatser samt forskare som har kritiserat andra 

forskares vetenskapliga arbete har det varit svårt att veta, med risk för att låta abstrakt, vilken 

kunskap som är giltig. När det nu har blivit dags att summera denna uppsats skulle jag vilja 

rikta blicken mot den utveckling som Crocker och Park (2004) lyfter i sin artikel. De talar om 

den kraftiga ökningen av böcker som behandlar hur människor ska arbeta med sin självkänsla 

och hur det i nordamerikanska skolor tagits fram program för att boosta studenters 

självkänsla. Crocker och Park betraktar denna utveckling som en jakt på självkänslan (2004). 

Samtidigt har forskningen visat att det finns ytterst lite evidens för att interventionsformer av 

detta slag ska ha någon som helst påverkan på individers självkänsla (Baumeister et al 

2003:13). 

 

Under arbetet med denna uppsats har jag insett att denna utvecklingstendens inte är unik för 

den nordamerikanska kulturen. Självkänsla som ett individuellt, psykologiskt studieobjekt, 

med intresset riktat mot vem som har/inte har självkänsla har genomgått ett skifte mot vad 

människor är benägna att göra för att få ta del av den (Crocker & Park 2004). Det här ser jag 

som en indikation på att självkänsla inbegriper sociala dimensioner och det går tydligt att se 

den spridning som begreppet fått i det svenska samhället. Självkänsla har blivit ett ord på allas 

läppar, där inspiratörer och föreläsare börjat använda begreppet som något av ett mantra. Det 

hade varit enkelt för mig att avsluta uppsatsen med att rikta kritik mot populärpsykologins 

användande av självkänsla men det har andra (däribland Magnus Lindwall) redan så 

förtjänstfullt gjort. Istället vill jag avsluta uppsatsen med att återkoppla till några av de 

socialpsykologiska teoretiker som breddat min förståelse och fått mig att tänka i nya banor.  

 

Cooley ansåg att uppdelningen mellan individ och samhället var ett missgrep (1981:26) och 

Simmel betraktade det sociala och individuella som två kategorier som tillsammans 

representerar social tillvaro (Simmel 2013:79f). Joachim Israel såg på människan och 

samhället som två faktorer som inte går att särskilja från varandra (1979:94) och under 

arbetets gång har jag kommit fram till insikten att relationen mellan samhälle och individen 

bör ses som dialektisk. Samhället behöver individer för att kunna anta en meningsfull form, 

samtidigt behöver individen samhället och de andra människorna som återfinns inom det för 
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att hon ska kunna utvecklas. Samhället och individen är i min mening således två aspekter 

som formar varandra och som enbart är meningsfulla i relation till varandra.  

 

Istället för att blunda för utvecklingen och fortsätta på den inslagna vägen anser jag att 

forskare måste stanna upp och ställa sig frågan varför intresset för självkänsla fått ett sådant 

uppsving under de senaste årtiondena. Varför har människor börjat jaga självkänslan, vad är 

grunden i detta behov? Finns det samhälleliga förändringar som har drivit fram människans 

behov av att vilja arbeta med sig själv, trots att forskningen visat att detta arbete tenderar att 

leda till motsatta effekter? Här skulle det individuella och samhälleliga perspektivet kring 

självkänslan kunna mötas och här finns en intressant ingång för framtida sociologer och 

socialpsykologer. Cooley och Mead ansåg att individen och samhället var två delar i en och 

samma relation. Jag anser att självkänslan ska studeras som en trefaldig relation bestående av 

individen, de andra och samhället. 
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