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Prestationsbaserad självkänsla är en kognitiv motivationsstruktur som 
gör att individen strävar efter perfektion i dennes prestationer för att 
backa upp en låg grundläggande självkänsla. Oro kan definieras som 
när orealistiskt bekymmer läggs vid framtida händelser. Syftet med 
denna undersökning var att se om det förelåg någon relation mellan 
prestationsbaserad självkänsla och upplevd oro inför framtiden 
gällande arbete och karriär.  I studien deltog 40 kvinnor som 
besvarade en enkät om prestationsbaserad självkänsla (pbs), negativ 
affekt och oro inför framtida karriär. Resultatet visade på en 
signifikant skillnad mellan kvinnorna med hög respektive låg 
prestationsbaserad självkänsla där de som hade en hög pbs oroade sig 
mer för sin framtida karriär än de med låg pbs. Stress är nära 
sammankopplat med både oro och prestationsbaserad självkänsla och 
för att undvika stressrelaterade sjukdomar så som utbrändhet bör 
problemet uppmärksammas och lösningar utvecklas.  

 
 
 
Självkänsla 
Under hela livet utvecklas och byggs vår självbild gradvis upp. Självbilden ses enligt 
Johnson (2003) som en kunskapsaspekt av självet och är uppbyggt som en databank där 
information om oss själva lagras. Eftersom vi människor är sociala varelser som till stor 
del är beroende av andra och av att vara en del i ett socialt sammanhang, reflekterar vi 
mycket över hur vi uppfattas av vår omgivning och anpassar oss också därefter. Detta 
kan ses som en värderingsaspekt av självet och är det vi kallar för självkänsla. Johnson 
(1997) definierar självkänsla som ’graden av värde, värderingar, respekt och kärlek som 
individen kan tänkas hysa för sig själv som en mänsklig varelse i världen’. Självkänsla 
står för evalueringen av vad eller hur vi är, värderingen av vår självbild och den 
tillfredsställelse och tillit vi har till oss själva (Johnsson, 2003).  
 
Enligt James (1890) finns det två aspekter av självkänslan, en situationsspecifik (state) 
och en generell (trait). Den situationsspecifika kan sägas variera efter dagsformen i 
samband med misslyckanden eller framgångar. Johnson (2003) menar att denna typ av 
självkänsla går att jämföra med självförtroende som mer är en föränderlig aspekt av 
självet som är beroende av anlag, förmåga och situation. Den generella aspekten är 
enligt James (1890) mer stabil och grundläggande och oberoende av yttre förhållanden. 
Crocker och Wolfe (2001) håller med James (1890) gällande synen på en specifik och 
en generell självkänsla och att människor skiljer sig åt i de villkor de baserar sin 
självkänsla på. Somliga människor bygger sin självkänsla på kompetenser medan andra 
gör det i form av acceptans och gillande hos andra. I Crocker och Wolfes (2001) modell 
kan en person bygga sin självkänsla på flera olika saker och i olika grad. En människa 
kan till exempel till stor del basera sin självkänsla på olika färdigheter men utöver det 
även på attraktivitet och att vara en rättskaffens person. Crocker och Wolfe (2001) 
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menar vidare att det som motiverar människor är att åstadkomma ökningar i den 
specifika självkänslan som ligger över den generella nivån, det vill säga när en 
människa är välmående och känner sig i balans, och att undvika nedgångar i den 
specifika självkänslan som ligger under den generella nivån.  
 
Ytterligare en dimension av självkänsla presenteras av Johnson (2003); här ses 
självkänslan som grundläggande (basic self-esteem) och/eller förvärvad (earning self-
esteem). Grundläggande självkänsla, även benämnd som inre självkänsla, ges till oss i 
tidig barndom i interaktionen med viktiga människor. Föräldrarnas ovillkorliga kärlek 
och acceptans internaliseras hos barnet som bär det med sig och uppskattar livet utan att 
vara sårbart beroende av andra människors gillande (Johnson, 1997). Det blir som ett 
inbyggt skydd som ger hopp och mening även under svåra omständigheter (Johnson, 
2003). Den självkärlek som grundläggande självkänsla bygger på innebär att individen 
har en vilja att acceptera sina basala behov, känslor och instinkter så som kärlek, 
sexualitet och aggression.  
 
Förvärvad eller yttre självkänsla, beskriver individens benägenhet att sträva efter att 
erhålla självkänsla genom kompetenser, prestationer och godkännande av andra och är 
således villkorlig och instrumentell (Johnson, 1997 och 2003). Enligt Johnson (2003) 
infinner sig den förvärvade självkänslan i och med barnets mognad och tar gradvis mer 
plats. De egna handlingarna skapar feedback från omgivningen, positiv och negativ och 
barnet lär sig vilka handlingar och beteenden som är mer önskvärda, och med åren nås 
också en större medvetenhet om varför. En individ med hög yttre självkänsla 
karaktäriseras av Johnson (2003) som aktiv, högpresterande, utmaningssökande, 
satsande på karriären, ansvarsfull och att denne vill utöva kontroll och inflytande över 
omständigheter och andra människor. Den förvärvade självkänslan kan tjäna till att 
kompensatoriskt öka självkänslan hos en individ med låg grundläggande självkänsla 
och kan hos människor med redan hög grundläggande självkänsla verka som ett 
berikande tillskott (Johnson, 2003).  
 
Som nämnts ovan kan självkänslan vara hög eller låg (Johnsson, 2003, Rosenberg, 
1965). Enligt Rosenberg (1965) innebär hög självkänsla att individen respekterar sig 
själv, ser sig själv som värdefull; inte nödvändigtvis vara bättre än någon annan, men 
definitivt inte sämre; han känner inte att han är den ultimata i perfektion utan istället 
känner han till sina begränsningar och förväntar sig att växa och förbättra sig. Låg 
självkänsla däremot innebär självförkastande, självdissatisfiering och självförakt. 
Individen har en bristande självbild och känner ingen respekt gentemot sig själv 
(Rosenberg, 1965).  

Crocker och Park (2004) är av en annan uppfattning. De anser att det inte endast är om 
självkänslan är hög eller låg som är av betydelse utan också vad en person gör för att 
skapa ökningar i självkänslan och undvika nedgångar i densamma. Crocker och Park 
(2004) fokuserar främst på den yttre delen av självkänsla som de menar är knuten till en 
eller flera domäner, såsom prestationer eller relationer.  

Johnson (2003) menar att självkänslan inte endast är hög eller låg och fast i detta läge, 
utan självkänslan är också något vi strävar efter att utöka och i dessa kombinationer 
mellan hög och låg, inre och yttre, skapas kvalitativt olika typer av självkänsla. Johnson 
(2003) presenterar en typologi med fyra olika sammansättningar av hög och låg, inre 
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respektive yttre självkänsla, se figur 1. Den första sammansättningen har getts namnet 
Den glada presteraren, denna person har både en hög inre och yttre självkänsla och 
finner stimulans i nya utmaningar. Tack vare den höga inre självkänslan så är eventuella 
misslyckanden inte hela världen. Den glada presteraren sätter upp realistiska mål och 
vet sina gränser. Prestationerna bidrar inte till att få självkänsla utan berikar den endast.  
Den andra personen i Johnsons (2003) typologi är Tvångspresteraren. Denna individ har 
en låg inre självkänsla och en hög yttre. Självkänslan bygger på prestationer och 
uppskattning från andra så utmaningar lockar. Samtidigt är tvångspresterarens 
självkänsla inte stark nog för att ta motgångar så det råder en ständig konflikt i att anta 
en utmaning och lyckas och därmed få stärkt självkänsla eller att inte anta den av 
rädslan att misslyckas och på så sätt sänka självkänslan. Tvångspresteraren är ofta hård 
mot sig själv och pressar sig till det yttersta utan att känna till sina egna begränsningar. 
De kan åstadkomma mycket för andra och samhället, men ofta på bekostnad av deras 
eget välbefinnande.  
Livsnjutaren är den tredje sammansättningen med hög inre och låg yttre självkänsla. 
Denna person är nöjd med sig själv som den är och bryr sig inte om prestationer och 
beröm utan istället ligger intresse i relationer och estetik. Det som kan vara negativt 
med denna person är att hon sällan är driftig nog att få någonting gjort. Johnsons (2003) 
typologi avslutas med Försakaren som innehar både låg inre och yttre självkänsla. 
Prestationer är ingenting som lockar eftersom försakaren redan är övertygad om att 
misslyckas. Istället söks emotionell bekräftelse hos andra för att stärka självkänslan och 
att bli avvisad av andra människor upplevs som ett betydligt större hot än att inte klara 
av de utmaningar man företagit sig.  
 

 

 
 
Figur 1. Illustration av Johnsons (2003) fyra sammansättningar av inre och yttre 
självkänsla. 
 
Prestationsbaserad självkänsla 
Prestationsbaserad självkänsla benämns kombinationen låg inre och hög yttre 
självkänsla, dvs. gruppen Tvångspresterare enligt Johnsons typologi ovan (Johnson & 
Blom, 2007). 
Enligt Hallsten, Josephson och Torgén (2005) är inte prestationsbaserad självkänsla en 
särskild nivå av självkänsla utan anger hur självkänslan hos en person är formad och 
uppehålls. Självkänsla som bygger på prestationer och att ”göra” snarare än ”vara” eller 
”ha” kallas för prestationsbaserad (Hallsten et al., 2005).  
 
Enligt Johnson och Blom (2007) är prestationsbaserad självkänsla en kognitiv-
motivationsstruktur, som driver individen att sträva efter perfektion i dennes 
prestationer för att på så sätt backa upp och stödja individens dåliga grundläggande 
självkänsla. Individer med prestationsbaserad självkänsla bestämmer följaktligen sitt 

  Inre självkänsla 
  Hög Låg 

Yttre självkänsla 
Hög Den glada 

presteraren Tvångspresteraren 

 
Låg Livsnjutaren Försakaren 
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självvärde (self-worth) efter om de nått framgång eller misslyckats i sina uppsatta mål. 
Paradoxen ligger i att samtidigt som de vill nå framgång och bli uppskattade för sitt 
arbete och därmed höja sin självkänsla, upplever de sig inkapabla att åstadkomma detta 
då rädslan för att misslyckas är stor och att följden av ett misslyckande blir minskad 
självkänsla (Brown & Bosson, 2001). Vidare har de ett starkt kontrollbehov i 
prestationssituationer som utmanar deras kompetens och framförallt där utgången är 
oviss. De har svårt att sätta gränser, särskilt i sitt arbete och de har en överkritisk och 
ickeförlåtande attityd gentemot egna svagheter vilket gör att deras bemödanden gör dem 
benägna till utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar (Dunkley, 
Zuroff, & Blankstein, 2003; Johnson & Blom, 2007; Blom & Johnson, (in press)). 
Också Perski (2002) menar att en självkänsla byggd på prestationer kan ha långtgående 
konsekvenser, då personer med denna läggning ofta har ett yrke som är mycket 
krävande och att de har svårt att stänga av eller komma ur den fysiologiska uppvarvning 
som kan vara ett resultat av anpassningskraven. Med andra ord får de sällan tid till den 
återhämtning som kroppen behöver.  
 
I en studie utförd av Johnson och Forsman (1995) vid Stockholms universitet fick 
studenter lösa diverse bokstavskombinationer med varierande svårighetsgrad. Beroende 
på vilken typ av feedback studenterna mottog såg Johnson och Forsman hur människor 
med olika typer av självkänsla reagerade på feedback och antingen höjde eller sänkte 
svårighetsgraden. De med låg självkänsla och högt prestationsbehov betedde sig mycket 
irrationellt vid negativ feedback och valde att öka svårighetsgraden och anstränga sig 
ännu mer istället för att anpassa sig efter den informationen de fått om att de presterat 
dåligt och därmed sänka den.  

Utifrån den teori som prestationsbaserad självkänsla grundar sig på har Johnson och 
Blom (2007) utvecklat en skala för att mäta pbs. Skalan är en vidareutveckling på 
Hallstens et al. (2005) skala och har validerats både teoretiskt (Johnson & Blom, 2007) 
och experimentellt (Blom & Johnson, in press).  För den fullständiga skalan, se 
appendix.  

Oro inför framtida karriär 
Borkovec, Robinson, Pruzinsky och DePree (1983) menar att oro är kognitivt till sin 
natur och att fokus ligger på att överdrivet eller orealistiskt bekymmer läggs vid 
framtida händelser. Enligt en studie av O’Connor, O’Connor, O’Connor, Smallwood 
och Miles (2004) upplever människor som oroar sig mycket inför framtiden också en 
större hopplöshet och stress. De människor som oroade sig mest inför framtiden var de 
som i större utsträckning sökte bekräftelse hos andra och inte ansåg sig nå upp till dessa 
människors nivåer. Vidare fann O’Connor et al. (2004) att när det gäller att tänka 
positivt om framtiden så var det lättare för deltagarna att göra det om händelserna låg 5-
10 år framåt i tiden än vad det var om händelserna ägde rum nästkommande år.  
 
Luxton, Ingram och Wenzlaff (2006) menar att individer med låg självkänsla som hyser 
tvivel över sina egna förmågor och som också oroar sig för om de ska lyckas och tänker 
negativt om framtiden har en ökad risk att drabbas av depressioner.  
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Agho, Price och Mueller (1992) har utvecklat en skala som mäter oro och neurotisism i 
vad som benämns Negativ affekt. Watson och Clark (1984) har definierat negativ affekt 
som en individs benägenhet att uppleva obehag över tid och i situationer. Zebb och 
Beck (1998) menar att negativ affekt är karaktäristiskt för oro och de har funnit att de 
som får höga poäng på test som mäter negativ affekt också är mer oroade.  
 
Enligt Johnson (1997) upplever människor med en hög prestationsbaserad självkänsla 
ångest och oro inför risken att de kan misslyckas, detta just eftersom deras självkänsla 
är beroende av prestationens resultat. I ett försök att minska oron har därför personer 
med prestationsbaserad självkänsla ett behov av att ha full kontroll över den situation de 
befinner sig i för att minimera riskerna.  
 
En hel del forskning har bedrivits inom ämnet oro och att oroa sig för framtiden, och 
även prestationsbaserad självkänsla är ett omskrivet ämne. Det denna studie har ämnat 
göra är att kombinera dessa områden med ett framtidsperspektiv inriktat på arbete och 
karriär. Syftet med föreliggande studie var att se om det förelåg någon relation mellan 
prestationsbaserad självkänsla och upplevd oro inför framtiden gällande arbete och 
karriär.   
Den frågeställning denna uppsats ämnade besvara var om människor med hög 
prestationsbaserad självkänsla är mer oroade inför framtida karriär än människor med 
låg prestationsbaserad självkänsla 
 
 

M e t o d  
 

Undersökningsdeltagare 
I föreliggande undersökning deltog totalt 40 personer. Undersökningsdeltagarna bestod 
av kvinnor i åldrarna 18-27 år (medelålder 22,1 år). Samtliga personer arbetade på ett 
företag inom detaljhandeln som i dagsläget finns på tre orter runtom i Sverige. Alla 
undersökningsdeltagare arbetade i någon av Stockholms fyra butiker. Totalt delades 50 
enkäter ut men 10 lämnades aldrig in. Alla insamlade enkäter besvarades fullständigt. 
Initialt var även män tilltänkta att delta i studien för att kunna genomföra en jämförelse 
mellan könen men dessa uteslöts då de var alltför få till antalet för att jämförelse skulle 
kunna göras.   
 
Material 
I studien användes en enkät som bestod av tre delar. Den första delen bestod av en skala 
med 12 items som mäter prestationsbaserad självkänsla (Johnson & Blom, 2007). 
Skalan är uppdelad i två dimensioner ”Villkorligt beroende av prestationer” och 
”Självkritik och känsla av otillräcklighet”. Svarsalternativen sker på en Likert-skala från 
1-5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. Skalan finns både i en engelsk och i 
en svensk version, där den senare använts i föreliggande studie (Johnson & Blom, 
2007). Fortsättningsvis benämns skalan prestationsbaserad självkänsla-skalan eller pbs-
skalan. Några exempel på items som ingår i skalan är ” Jag känner att jag duger endast 
när jag har lyckats väl med något” och ” Jag upplever andras framgångar lite som ett 
hot”. I tidigare studier låg Cronbachs alfa-nivån för pbs-skalan på 0,89 (Johnson & 
Blom, 2007). 



 7 
 
Den andra delen bestod av en skala utvecklad av Agho, Price och Mueller (1992) om 
Negative affectivity (Negativ affekt). Skalan behandlar oro och neurotisism i 11 items 
och bedöms efter en femgradig Likert-skala där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer 
helt. ”Jag kommer ofta på mig själv med att oroa mig för något” och ” Jag upplever 
ofta humörsvängningar” är två exempel på items som ingår i skalan. Cronbachs alfa har 
i tidigare studier legat på 0,79 (Agho, Price & Mueller, 1992). 

 
Den tredje och sista delen innehöll 6 påståenden om framtida oro gällande arbete och 
karriär följt av en fråga om det är viktigt för personen att vara duktig/lyckas i sitt 
arbete. Därefter en öppen fråga, ifall personen svarat ja på att det är viktigt för personen 
att vara duktig i sitt arbete om varför det var viktigt för denne att vara duktig/lyckas i 
sitt arbete. Enkäten avslutas med en fråga om övriga kommentarer. Även påståendena i 
denna del besvarades enligt en Likert-skala från 1-5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = 
stämmer helt. Svarsalternativen för frågan om det är viktigt att vara duktig/lyckas i sitt 
arbete var ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Den sista delen är konstruerad specifikt för denna 
studie i samråd med min handledare. Exempel på items som ingår i denna del är ” Jag 
känner en oro inför vad jag ska göra de kommande 5 åren” och ” Att inte veta vad 
framtiden bereder gör mig nervös och orolig”. 
Se appendix för fullständig enkät innehållande alla items.  

 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna instruerades först om att de skulle fylla i en enkät som skulle 
ta cirka 10-15 minuter och fick därefter en kort genomgång om konfidentialitet och om 
deras frivilliga deltagande. Denna information fanns även med på enkätens försättsblad. 
Deltagarna fick på förhand inte reda på studiens syfte då vetskap om detta kunde 
komma att påverka deras svar. Den ifyllda enkäten kunde sedan lämnas i en särskild låst 
postlåda som efter 10 dagar tömdes. Enkäter inlämnade efter det att postlådan tömts 
räknades inte med.  
Möjligheten att senare få ta del av det slutgiltiga resultatet och uppsatsen gavs genom 
att undersökningsdeltagarna på försättsbladet av enkäten kunde skriva sin hemadress 
eller e-postadress, till vilken en papperskopia eller elektronisk kopia av den färdiga 
uppsatsen skickas. Försättsbladet togs vid datasammanställningen bort så att inga 
deltagare skulle kunna identifieras utifrån deras angivna adress.  
 
Databearbetning 
Varje deltagares medelvärde räknades ut för pbs, negativ affekt samt oro. Den statistik 
som beräknades var enkel regressionsanalys, multipel regressionsanalys och stepwise 
multipel regressionsanalys. Data bearbetades och behandlades i statistikprogrammet 
SPSS 16.0.  
 
 

R e s u l t a t  
 
Inledningsvis utfördes beräkningar gällande medelvärden, standardavvikelser, beta-
värden och Cronbachs alfa för de olika delskalorna, se Tabell 1.  
 



 8 
 
Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (s) och Cronbachs alfa (α) för de olika 
delskalorna samt beta-värden för prediktorerna Prestationsbaserad självkänsla och 
Negativ affekt.  

 
 M s α Beta 

Prestationsbaserad självkänsla 2,83 0.70 0,871 0,267 

Negativ affekt 2,57 0,67 0,868 0,550 

Oro inför framtida karriär 2,86 0,89 0,819 - 

 
En enkel regressionsanalys genomfördes som visade på ett signifikant samband 
R=0,565 (F 1, 38 = 17,848 p<0,001) mellan prestationsbaserad självkänsla och oro inför 
framtida karriär. Andel förklarad varians med justerad R² var 30,2%.  
Därefter genomfördes en multipel regressionsanalys där negativ affekt lades till som 
oberoende variabel tillsammans med prestationsbaserad självkänsla. Resultatet visade 
på ett signifikant samband R=0,730 (F 2, 37 = 21,072 p<0,001) mellan de oberoende 
variablerna sammantaget och oro inför framtida karriär. Andel förklarad varians med 
justerad R² var 50,7%. Den kvadrerade semipartiella korrelationen mellan 
prestationsbaserad självkänsla och oro inför framtida karriär var 0,050 och mellan 
negativ affekt och oro inför framtida karriär 0,212. En stepwise multipel 
regressionsanalys genomfördes som visade att negativ affekt (t(38) = 4,105, p = 0,001) 
var en viktigare prediktor än prestationsbaserad självkänsla (t(38) = 1,990, p = 0,054) 
när det gäller oro inför framtida karriär.  
 
 

D i s k u s s i o n  
 

Syftet med denna studie var att se om det förelåg någon relation mellan 
prestationsbaserad självkänsla och upplevd oro inför framtiden gällande arbete och 
karriär.  För att söka svar på frågeställningen utvecklades en enkät som besvarades av 
unga kvinnor på ett företag i Stockholm och resultaten visade på att det (1) förelåg ett 
signifikant samband (p<0,001) mellan prestationsbaserad självkänsla och oro inför 
framtida karriär och (2) att det fanns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan kvinnorna 
med hög respektive låg prestationsbaserad självkänsla, där de som hade en hög pbs 
oroade sig mer för sin framtida karriär än de med låg pbs.  
 
Beräkningarna i denna studie innefattade bland annat en multipel regressionsanalys och 
en stepwise multipel regressionsanalys för att undersöka om prestationsbaserad 
självkänsla eller negativ affekt var främsta prediktorn för att se om en person oroar sig 
mycket inför sin framtida karriär. Negativ affekt visade sig vara bättre vilket kan tänkas 
bero på att negativ affekt och oro är nära sammankopplade (Watson & Clark, 1984; 
Zebb & Beck, 1998). I föreliggande studie har oron gällt framtida karriär, men det kan 
tänkas att sambandet mellan negativ affekt och oro är så generellt att det är tillämpbart 
även i denna studie.  
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En fara med kombinationen hög prestationsbaserad självkänsla och att oroa sig för sin 
framtida karriär kan vara att dessa personer, trots riskerna för hälsan, driver sig själva 
över kanten av rädsla för att misslyckas. Enligt Hallsten, Bellaagh och Gustafsson 
(2002) är begreppet utbränning reserverat just för människor med prestationsbaserad 
självkänsla då det främst är dessa människor som enligt författarna gått igenom 
utbränningens faser (absorberande engagemang  frustration  utbränning). 
Människor utan prestationsbaserad självkänsla antas inte visa samma inledande 
engagemang eller ansträngning 
 
Människor som oroar sig mycket för sin framtida karriär bär utöver sin 
prestationsbaserade självkänsla en extra tyngd i form av bekymmer (Borkovec, 
Robinson, Pruzinsky & DePree, 1983). Detta bekymmer kan orsaka en nedåtgående 
spiral där hopplöshet, stress och isolering står som följd. Enligt Perski (2002) är det just 
när balansen rubbas mellan krav och resurser och en känsla av att inte längre ha kontroll 
över sin situation som människan står inför ett stressammanbrott. Svårigheten för 
personer med prestationsbaserad självkänsla som driver sig för hårt är just att de sällan 
är medvetna om det själva och därför inte ser sitt beteende som något problem förrän 
det gått för långt. Hur ska samhället kunna hjälpa personer som inte själva upplever sig 
vara i nöd?  
 
När det gäller prestationsbaserad självkänsla som är kopplad till arbete anser författaren 
att det krävs större insatser från företag där det rutinmässigt bör göras avrapporteringar 
där anställda berättar om sin arbetssituation och belastning och om det behöver mer tid 
eller hjälp. Kanske kan detta göras i samband med utvecklingssamtal. Även att kolleger 
emellan kan skapa ett öppet klimat där de, om de ser att någon jobbar orealistiskt 
mycket, kan säga ifrån eller ta upp det. Detta för att människor med pbs inte obemärkt 
ska kunna driva sig själva för hårt.  
 
För att kunna minska individers oro gällande framtida karriär behöver företag och 
organisationer förmedla en trygghet och stabilitet. En stor rädsla för människor med pbs 
är att de ska misslyckas i sitt arbete (Johnson & Blom, 2007). Företag bör därför också 
ha en förlåtande attityd där misstag och felbeslut ses som någonting mänskligt. I ett 
sådant klimat kanske det blir möjligt för personer med prestationsbaserad självkänsla att 
vända Johnsons (2003) ”Tvångspresterare” till ”Glad presterare”.  
 
I föreliggande studie var undersökningspersonerna unga kvinnor och det kan diskuteras 
hur detta påverkat resultatet och om det med andra undersökningspersoner skulle ha 
kunnat leda till ett annat utfall.  I Hakulstudien (Vingård et al. 2001) där drygt 7400 
personer deltog var det ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande 
prestationsbaserad självkänsla (M = 2,46 för kvinnor och 2,46 för män) och 
prestationsbaserad självkänsla fanns också vara konstant över åldrarna. Hallsten, 
Bellaagh och Gustafsson (2002) presenterar dock andra resultat i deras studie, där fanns 
en signifikant skillnad i pbs mellan kvinnor (M = 2,87) och män (M = 2,70) och att 
kvinnor i större utsträckning visade tecken på utbränning. Vidare fann de att poängen på 
pbs-skalan minskade klart med ökad ålder. Framtida forskning får undersöka huruvida 
en skillnad finns.  
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Något som kan ha på verkat resultatet i föreliggande studie är olika svars-bias. Att ha 
hög prestationsbaserad självkänsla eller vara mycket oroad kan vara känsligt att tala om 
och är kanske inte heller egenskaper som är socialt önskvärda så de svarande i 
föreliggande undersökning kan medvetet ha skattat sina svar lägre än vad som var 
sanningsenligt. Alla typer av evaluerande självskattningstest innebär en viss 
problematik då det är svårt att veta om svaren är sanna.  
 

Ett förslag för att öka studiens validitet är att komplettera med fysiologiska mätningar 
för att se hur somatisk aktivitet så som muskelspänningar, puls och blodtryck förändras 
i samband med prestationssituationer och på så sätt nå en ytterligare dimension. Till 
exempel skulle två grupper med människor på en arbetsplats, indelade efter om de har 
låg eller hög prestationsbaserad självkänsla, få utföra några uppgifter med 
informationen om att deras resultat ska användas för att se vilka som är lämpade att 
klara av en ny prestigefylld tjänst som ska tillsättas. Samtidigt som dessa uppgifter 
genomförs görs olika fysiologiska mätningar för att se hur personer med låg respektive 
hög prestationsbaserad självkänsla reagerar i denna situation.   

En begränsning i föreliggande studie är att det är en tvärsnittsstudie, allt material 
insamlades vid ett tillfälle. Det kan därmed innebära att de deltagande om studien 
genomförts vid ett senare tillfälle, låt säga en månad, svarat annorlunda för att 
omständigheterna inte varit desamma. För att öka validiteten skulle studien kunnat 
genomföras vid flera tillfällen med några veckors mellanrum.  
 
För att öka reliabiliteten i studien hade en inledande pilotstudie kunnat genomföras för 
att testa instrumentet och då framförallt den tredje och sista delen som inte använts 
tidigare. Kanske hade detta lett till att den sista delen omformulerats och utvecklats till 
det bättre. Värt att notera är dock att Cronbachs alfa för alla delskalor var god. 

Framtida forskning skulle kunna innebära mer longitudinella studier för att se om 
relationen mellan prestationsbaserad självkänsla och oro inför framtida karriär förändras 
genom livet. Oroar sig människor mindre inför framtiden vad det gäller arbete och 
karriär då de blir äldre för att de har ett jobb de är trygga och inkörda i eller oroar de sig 
mer för att de har fått större ansvar med åren och därför har mer att förlora? 
Även utbildning kan tänkas påverka prestationsbaserad självkänsla, Hallsten, Bellaagh 
och Gustafsson (2002) fann att de med högskoleutbildning hade högre grad av 
prestationsbaserad självkänsla än de utan. En framtida studie skulle kunna innebära att 
undersöka om det finns utbildningar framför andra där människor med pbs går.  
Ett annat förslag på framtida forskning är att även föra in könsaspekten. Att studera om 
det finns några skillnader mellan män och kvinnor, inte bara gällande prestationsbaserad 
självkänsla utan också relationen till oro inför framtida karriär. O’Connor et al. (2004) 
har till exempel funnit att kvinnor har lättare för att se mer positivt på framtida 
händelser än män om det gäller 5-10 år framåt i tiden. Om detta även gäller människor 
med hög prestationsbaserad självkänsla vore intressant att studera. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att de med hög prestationsbaserad självkänsla oroar 
sig mer för sin framtida karriär än de med låg prestationsbaserad självkänsla. Den 
praktiska användningen för denna studie hoppas jag är att kunna medvetandegöra 
människor och företag om prestationsbaserad självkänsla och vad det innebär att 
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uppleva en stark oro inför sin framtida karriär och vad arbetet ska föra med sig. Därmed 
kanske företag fortsättningsvis har människor med prestationsbaserad självkänsla i 
åtanke då de planerar preventiva insatser mot stressrelaterade sjukdomar på 
arbetsplatsen och att de också undersöks vad det är i deras framtida karriär som dessa 
människor oroar sig för.  
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                                                             A p p e n d i x 
 
 
Ålder: _______ Man                     Kvinna    
 
 

1. Jag känner att jag duger endast när jag har lyckats väl med något 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls                         Stämmer helt 
 

2. Jag anser att mitt värde som människa beror på hur väl jag lyckas med saker och 
ting  
 

 1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

3. Enligt mig är det inte ’vem jag är’, utan ’vad jag har presterat’ som räknas 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

4. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
    

5. Min självkänsla är mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga 
sysslor 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

6. Jag upplever andras framgångar lite som ett hot 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

7. Andras framgångar gör att jag piskar mig själv att prestera lite extra  
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

8. Jag blir lätt rastlös när jag inte har något till hands att prestera 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
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9. Oavsett det faktiska resultatet har jag alltid en gnagande känsla inom mig att jag 
borde presterat bättre 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

10. När jag har presterat sämre resultat än jag väntat mig har det naggat på min 
självkänsla 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
     

11. Jag har svårt att förlåta mig själv om jag misslyckas med någon viktig uppgift 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  

12. Jag känner att jag aldrig riktigt når mitt bästa resultat, även om jag jobbar hårt 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

13. Jag kommer ofta på mig själv med att oroa mig för något 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  

14. Det är ganska lätt att såra mina känslor 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

15. Jag blir ofta irriterad över små förtretligheter 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  

16. Jag är nervöst lagd 
 

1 2 3 4 5 
 Stämmer inte alls   Stämmer helt 
  

17. Jag upplever ofta humörsvängningar 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  
 



 15 
 

18. Ofta känner jag mig ”olycklig helt enkelt”, utan någon direkt orsak 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  

19. Jag blir lätt överraskad när det händer något oväntat 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

20. Jag ligger ofta sömnlös på grund av mina bekymmer 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  

21. Jag blir alldeles för irriterad av mindre motgångar och bakslag 
 

1 2 3 4 5  
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
  

22. Vissa dagar är jag på ”helspänn” hela tiden 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

23. Jag är alltför känslig för mitt eget bästa 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
    
Följande frågor handlar om ditt arbete och din karriär 
 

24. Jag upplever en oro inför vad jag ska göra det kommande året 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

25. Jag känner oro inför vad jag ska göra de kommande 5 åren 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

26. Jag blir stressad av människor som verkar ha allt klart för sig vad de ska göra i 
livet 

 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
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27. Att inte veta vad framtiden bereder gör mig nervös och orolig 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

28. Jag är mer oroad för företeelser utanför min kontroll  
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

29. Jag upplever min oro inför framtiden som begränsande 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls    Stämmer helt 
 

30. Är det viktigt för dig att vara duktig/lyckas i ditt arbete? 
 
Ja Nej Vet ej 
 

31. Om ja, varför är det viktigt för dig att vara duktig på jobbet? 
 
 
 
 

32. Har du någon övrig kommentar? 
 


