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ÅLDER MEN INTE STUDIETID PÅVERKAR PSYKOLOGISTUDENTERS 
PRESTATIONSBASERADE SJÄLVKÄNSLA 

 
Jenny Halldin 

 
Prestationsbaserad självkänsla (PBS) är en sorts villkorlig självkänsla 
som grundar sig i en låg och bristande inre självkänsla och som 
upprätthålls genom att ständigt prestera på en genomgående hög nivå. 
Syftena med studien var att 1. Se om psykologistudenters 
prestationsbaserade självkänsla påverkades av studietiden, 2. Om de 
skattade PBS olika beroende på ålder samt 3. Om studenternas PBS-
svar skiljde sig åt före och efter en tentamenskrivning. I studien deltog 
totalt 81 psykologistudenter som svarade på en enkät om 
prestationsbaserad självkänsla. De fick svara på samma enkät två 
gånger, före och efter, en tentamen. Resultatet påvisade att ålder var den 
variabel som hade en statistiskt signifikant effekt på PBS, de yngre 
självskattade sin PBS högre. Ingen signifikant skillnad erhölls i deras 
svar varken mellan hur länge de hade studerat eller i variationen före 
och efter tentamen. I framtida forskning efterfrågas längre 
longitudinella studier om hur prestationsbaserad självkänsla skiljer sig 
åt mellan studenter som läser olika högskoleprogram eller kurser. 

 
Hur vi framställer oss själva i förhållande till hur vi presterar på arbetet eller i skolan är en 
väsentlig del i dagens individualistiska samhälle. Olika yttre och inre krav eller förväntningar 
som ställs av individen själv eller andra kan ibland gå överstyr, exempelvis när dessa yttre 
faktorer väger tyngre än individens eget välbefinnande. För att hantera yttre påfrestningar på ett 
sunt sätt är en god inre självkänsla nödvändig. En god inre självkänsla kan ses som en barriär 
som gör att ens välmående behålls intakt.  
 
Självförtroende och självkänsla är två begrepp som oftast blandas ihop i det vardagliga språket, 
även fast de är länkande till varandra så finns det en distinktion dem emellan. Johnson (2003) 
förklarar att Självförtroende avser vad vi ”gör” och varierar beroende på vilken situation vi 
hamnar i, vilket gör självförtroende till något föränderligt. Exempelvis kan vi ha ett gott 
självförtroende när vi lagar mat men ett sämre när vi övningskör en bil för första gången. 
Självkänsla kan vara stark eller svag och syftar till hur vi värderar oss själva på en emotionell 
grund som även innefattar självacceptans, tillit till oss själva och vår utvärdering av hur vi är. 
Självkänsla kan delas upp i två övergripande delar; inre och yttre självkänsla. Den inre 
kännetecknas som en grundläggande självkänsla som formas vid barndomen och den yttre 
skapas under livets gång, genom yttre faktorer så som talang och framgång (Johnson, 2003).     
Villkorlig självkänsla härstammar från en låg och bristande inre självkänsla, som är beroende 
av upplevda framgångar eller misslyckanden i de domäner där ens självkänsla är investerad i 
(Crocker & Park, 2004; Johnson & Blom, 2007). De domäner som den villkorliga självkänslan 
befinner sig i är individuellt, det varierar allt från utseende till sociala relationer till prestationer 
(Crocker & Park, 2004). 
 
Självkänsla 
En hög inre självkänsla utmärks enligt Johnson (2003) av att personer vet sina gränser, vågar 
uttrycka känslor, accepterar sina egna känslor och behov samt har en förmåga till emotionellt 
varma relationer. Att ha en hög yttre självkänsla kännetecknas av att man är ansvarfull, alltid 
gör sitt bästa samt har höga krav på sig själv och andra. Självkänslan stärks av att ha kontroll 
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och att få uppskattning från andra genom sina egna prestationer.  
 
Sammansättningen mellan hög respektive låg inre och yttre självkänsla kan yttra sig i fyra olika 
typer (se Figur 1). Dessa typer attribuerar olika egenskaper och attityder, som i sin tur yttrar sig 
på olika sätt och är betydelsefulla i det sociala samspelet (Johnson, 2003). Den första typen 
kallas för den glada presteraren och kännetecknas av både hög inre och yttre självkänsla. 
Glada presterare ser nya utmaningar som stimulerande, tycker att det är viktigt att prestera men 
vet också sina gränser. Dessa personer känner sig inte hotade av att andra lyckas och inte heller 
av egna misslyckanden. Tvångspresteraren är den andra typen och har låg inre och hög yttre 
självkänsla. Behovet av ständigt upprätthålla den yttre självkänslan görs genom att personen tar 
på sig utmaningar som antingen leder till att 1. Få bekräftelse av andra, vilket bidrar till 
upprätthållandet eller 2. Misslyckanden, som bidrar till att tvångspresteraren känner sig 
misslyckad som person. Tvångspresteraren är ständigt i konflikt med sig själv då självkänslan i 
stort sett avgörs av framgångar eller misslyckanden. Den tredje typen är Livsnjutaren och är en 
person som har hög inre och låg yttre självkänsla. Personen bryr sig varken om beröm eller 
misslyckanden och är på det stora hela nöjd med sig själv och livet. Den fjärde och sista typen i 
Johnsons (2003) typologi är Försakaren och har både låg inre och yttre självkänsla. Det som 
kännetecknar en sådan person är att hen ofta drar sig undan från utmaningar och sociala 
sammanhang, då personen känner att ett misslyckande är oundvikligt. Det som skiljer 
försakaren mot tvångspresteraren är att den förstnämnda inte är rädd för att misslyckas med 
utmaningar, utan för andras avvisande.  

           Inre självkänsla
 

            Hög                             Låg 
 
 

                      Hög 
Yttre självkänsla 
                          
                               Låg 
 
 
Figur 1. Illustration av de olika kombinationerna av inre och yttre självkänsla (Johnson, 2003). 
 
Argumenten för att en hög självkänsla är en bra självkänsla som endast bidrar till positiva 
följder var något som Crocker och Park (2004) ville undersöka närmare. I deras litteraturstudie 
var syftet att diskutera denna aspekt men också att försöka skifta fokus från att se självkänsla 
som något högt eller lågt. Sammanställningarna som Crocker och Park (2004) kom fram till var 
att självkänsla är något som man strävar efter och inte enbart något som är högt eller lågt, något 
som även Johnson (2003) påpekar - att samtidigt som självkänsla är något statiskt så är den 
också något vi strävar efter att få eller utöka. Att sträva efter och investera sin självkänsla i 
olika domäner gör att framgång inom dessa leder till positiva känslor och en känsla av säkerhet 
och kontroll. Om man däremot misslyckas i sin strävan efter självkänsla kan konsekvenserna 
leda till känslor av värdelöshet, skam och inkompetens. För att misslyckanden inte ska bryta 
ner en person så ger författarna förslaget att skifta fokus, från individuella till gemensamma 
mål som involverar andra människor. Detta bidrar till att allt ansvar inte ligger på en persons 
axlar vid ett misslyckande, utan det finns fler som delar bördan. Att misslyckas själv kostar helt 
enkelt för mycket av självkänslan (Crocker & Park, 2004).  
 
Självkänsla och ålder 
Att undersöka självkänsla och dess förändring över tid är något som flertal forskare har studerat 
med longitudinella studier. Genom dagböcker (Meier, Orth, Denissen & Kühnel, 2011) och 
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genom att dela ut enkäter flera år i rad (O’Malley & Bachman, 1983; Von Soest, Wichstrøm & 
Kvalem, 2015). Studierna visade att självkänslan ökade med stigande ålder. Däremot pekade 
resultaten i O’Malleys och Bachmans (1983) studie, att den årliga stabiliteten minskade ett år 
efter eleverna hade tagit studenten, vilket enligt forskarna ses som rimligt, då det förekommer 
många omställningar och tvivel. Von Soest med fler (2015) delade upp självkänslan i global 
och domänspecifik. Den globala självkänslan utmärks av individens positiva eller negativa 
attityder gentemot sig själv och är relativt bestående. Den domänspecifika självkänslan kan 
variera från dag till dag och över olika situationer (Rosenberg, Schooler, Schoenbach & 
Rosenberg, 1995). De fann att båda typerna av självkänslan ökade, förklaringsmodellen var 
personlig mognad (Von Soest et al., 2015). Detta är även något som O’Malley och Bachman 
(1983) argumenterar för; det inte är åldern i sig som bidrar till en bättre självkänsla, utan det är 
de faktorer emellan som är anslutna till åldern, exempelvis ansvarstagande. 
 
Prestationsbaserad självkänsla 
Självkänsla som främst bygger på prestationer och att ”göra” istället för att ”vara” eller ”ha” 
kallas för prestationsbaserad (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). Kompetensbaserad eller 
prestationsbaserad självkänsla (PBS) är en typ av villkorlig självkänsla som är ytterst sårbar, 
då den helt och hållet är beroende av yttre faktorer. Faktorer som egna prestationer, resultat och 
andras erkännande, är något som konstant strävas efter för att upprätthålla den bristande inre 
självkänslan (Hallsten et al., 2005; Johnson & Blom, 2007). En individ som har en hög 
prestationsbaserad självkänsla är perfektionist, väldigt självkritisk och har ett starkt 
kontrollbehov (Johnson & Forsman, 1995). Genom att vara duktig och nå framgång så får en 
person med prestationsbaserad självkänsla en yttre bekräftelse från andra, som bidrar till att 
personen känner sig som en bra och duglig individ (Blom, 2011). Att misslyckas bidrar till 
motsatt effekt, då personen känner sig som en dålig och misslyckande människa (Johnson, 
2003). 

För att empiriskt undersöka hur de olika sammansättningarna (låg/hög av inre/yttre) av 
självkänsla utfördes ett kunskapstest (Johnson & Forsman, 1995). Syftet var att studera hur 
typerna anpassade sin ambitionsnivå till misslyckanden respektive framgångar. 
Undersökningsdeltagarna var 60 stycken psykologistudenter som delades upp i fyra olika 
grupper (glad presterare, tvångspresterare, livsnjutare och försakare). Resultatet visade att tre 
av fyra grupper sänkte sin ambitionsnivå efter negativ feedback och därmed presterade bättre 
vid en nästkommande uppgift. Tvångspresterarna var gruppen som skiljde sig åt och höjde 
ambitionsnivån vid negativ feedback vilket innebar att de i relation till sina mål presterade 
sämre på följande uppgifter (Johnson & Forsman, 1995). I en annan undersökning fick personer 
utföra ett datoriserat test och därefter motta negativ feedback. Hur den negativa feedbacken gav 
sig uttryck i fysiologiska och beteendemässiga reaktioner undersöktes. Återkopplingen 
resulterade i att de med hög kompetensbaserad självkänsla visade ett starkare övergripande 
mönster av reaktivitet i form av högre blodtryck och ett starkare och snabbare tryck på 
datamusen, än vad de med låg kompetensbaserad självkänsla gjorde (Blom, Johnson & 
Patching, 2011).  
 
Med syftet att få en inblick i prestationsbaserad självkänsla och dess eventuella koppling till 
genetiska och miljömässiga faktorer studerades enäggs- och tvåäggstvillingar i åldrarna 20-46 
år (Svedberg et al., 2014). Individuella skillnader i prestationsbaserad självkänsla förklarades 
bäst genom en kombination av både genetiska och icke-delade miljömässiga faktorer. De 
miljömässiga faktorerna förklarade dock 65 procent av variationen.   
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Prestationsbaserad självkänsla och ålder 
I en stor undersökning som genomfördes av Hallsten, Bellaagh och Gustavsson (2002) erhölls 
resultatet att poäng på PBS-skalan minskade signifikant med ökad ålder. Även Meier med 
kollegor (2011) fann stöd i sin undersökning för att den villkorliga självkänslan minskar med 
ålder. En studie utförd på 17 177 vuxna svenskar visade bland annat en negativ korrelation 
mellan ålder och prestationsbaserad självkänsla, mätt med PBS-skalan. PBS-skalan är ett 
mätinstrument för prestationsbaserad självkänsla. Instrumentet skapades och utvecklades för att 
undersöka och förstå överengagemang och utbrändhet (Hallsten et al., 2005).  

Prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet 
Flertal studier har undersökt om det finns ett samband mellan prestationsbaserad självkänsla 
och utbrändhet (Blom, 2012; Dahlin, Joneborg & Runeson, 2007; Hallsten et al., 2002; Hallsten 
et al., 2005). I en longitudinell studie som varade i ett års tid fann Blom (2012) att 
prestationsbaserad självkänsla hos arbetande män och kvinnor verkade som en mediator mellan 
privata stressfaktorer och utbrändhet över tid. Prestationsbaserad självkänsla var även den 
starkaste prediktorn för utbrändhet. Könsskillnader hittades mellan prestationsbaserad 
självkänsla och utbrändhet. Män visade ett starkare samband mellan arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet medan kvinnor associerades starkare till prestationsbaserad självkänsla och 
utbrändhet (Blom, 2012). I en tvärsnittsstudie (Dahlin et al., 2007) deltog läkarstuderande som 
läste första, tredje, eller sjätte året på Karolinska institutet. Forskarna studerade utbrändhet i två 
olika dimensioner; utmattning och avståndstagande. Prestationsbaserad självkänsla visade på 
statistiska signifikanta samband till båda dimensionerna och visade sig vara den starkaste 
prediktorn för utmattning. Läkarstudenterna som hade högre prestationsbaserad självkänsla var 
mer utmattade och avståndstagande. Det fanns inga skillnader mellan prestationsbaserad 
självkänsla och vilken termin studenterna läste (Dahlin et al., 2007). 
 
Prestationsbaserad självkänsla och utbildning 
En svensk populationsstudie utförd av Hallsten med flera (2002) hade syftet att studera 
utbrändhet i Sverige. De studerade bland annat utbrändhet i relation till individuella 
bakgrundsvariabler, som till exempel utbildning. Resultatet visade på att personer som hade en 
högskoleutbildning självskattade sin prestationsbaserade självkänsla högre än de som inte hade 
läst på högskola. De kom även fram till att individer som har en generellt längre utbildning 
svarade högre på PBS-skalan än de som hade en kortare utbildning (Hallsten et al., 2002).  
 
En longitudinell studie utförd på blivande sjuksköterskor (Hallsten, Rudman & Gustavsson, 
2012) gick lite djupare in på det eventuella sambandet mellan högre utbildning och 
prestationsbaserad självkänsla. Studenterna fick svara på ett frågeformulär under tre tidpunkter, 
en gång per läsår. Studenternas svar jämfördes sedan med vad 364 förvärvsarbetare hade svarat 
i en tidigare studie (Hallsten et al., 2005). Svaren i prestationsbaserad självkänsla skiljde sig åt 
mellan studenter och anställda, studenterna hade högre prestationsbaserad självkänsla. 
Medelvärdet för prestationsbaserad självkänsla höjdes bland studenterna, då de som 
sistaårsstudenter självskattade sin prestationsbaserade självkänsla högre än när de läste första 
året på sjuksköterskeutbildningen. Däremot uppstod ingen statistisk signifikant skillnad i 
prestationsbaserad självkänsla mellan andra och tredje läsåret. Författarna till studien 
efterfrågar mer forskning på hur den prestationsbaserade självkänslan utvecklas vid högre 
utbildning (Hallsten et al., 2012). 

Syften och hypoteser                                                                                                                         
Majoriteten av den forskning som hittills har gjorts på fenomenet prestationsbaserad 
självkänsla har undersökts i relation till psykisk ohälsa och utbrändhet. PBS-skalan är som 
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tidigare nämnt ett mätinstrument som framförallt skapades för att förstå denna relation. Den här 
studien har som utgångspunkt att nyansera användningsområdet för skalan och därmed öka 
kunskapsfältet för prestationsbaserad självkänsla, genom att undersöka hur studietid och ålder 
påverkar prestationsbaserad självkänsla.  
 
För att konkret utforska detta formulerades tre stycken syften. Det första syftet var: Påverkas 
den prestationsbaserade självkänslan (PBS) beroende på hur länge psykologistudenter har 
studerat? Hypotesen är att de som har fler högskolepoäng har högre PBS än de som har färre 
högskolepoäng, både innan och efter tentamen. Det andra syftet behandlade frågan om 
psykologistudenter skattade sin prestationsbaserade självkänsla olika beroende på ålder? 
Hypotesen är att de yngre studenterna skattar den högre än de äldre studenterna. Det tredje 
syftet var: Varierar psykologistudenters självskattning av prestationsbaserad självkänsla före 
och efter en tentamenskrivning? Ingen hypotes formulerades till det sista syftet, eftersom att i 
dagsläget har ingen tidigare forskning studerat om det finns en variation i studenters svar i 
prestationsbaserad självkänsla före och efter en tentamen.  
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Sammanlagt deltog 81 stycken psykologistudenter. Tio personer föll bort på grund av att några 
hade lämnat vissa frågor obesvarade, några var inte närvarande vid det andra tillfället av 
datainsamlingen samt att några deltagare inte hade skrivit tentamen i delkursen. 
Psykologistudenterna var från två olika terminer (klasser) på Södertörns högskola, där 51 
stycken var kvinnor och 20 stycken var män. Både de manliga och kvinnliga studenterna 
varierade i ålder från 18 till 48 år (M = 25,93, SD = 6,51). Antal högskolepoäng hade ett 
minimum på 15 och ett maximum på 300 (M = 75,27, SD = 74,3). Svarsfrekvensen för 
undersökningsdeltagarna var 92%. 
 
Material 
I undersökningen användes en enkät som främst mätte prestationsbaserad självkänsla. Skalan 
som användes är utvecklad och utformad av Johnson och Blom (2007) och består av 12 stycken 
items som just mäter prestationsbaserad självkänsla och är uppdelad i två dimensioner. Den 
första delen ”Villkorligt beroende av prestationer” inkluderar de första åtta frågorna av skalan 
och innehåller påståenden som ”Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att 
vara duktig” och ”Jag upplever andras framgångar lite som ett hot”. Den andra dimensionen 
”Självkritik och känsla av otillräcklighet” mäts av de sista fyra frågorna där exempelvis 
påståendet ”Jag har svårt att förlåta mig själv om jag misslyckas med någon viktig uppgift” 
förekommer. Samtliga frågor besvaras med en femgradig Likertskala där 1 var ”Instämmer inte 
alls” och 5 var ”Instämmer helt” (Johnson & Blom, 2007). Skalan finns både i engelsk och 
svensk version, i den här studien har den svenska versionen använts. Mätinstrumentet har i 
tidigare studier, som utförts av Johnson och Blom (2007) hamnat på en Cronbach alfa-nivå på 
.89. I den här studien var Cronbach α på .85 efter det första datainsamlingstillfället och efter det 
andra tillfället var Cronbach α på .90. Detta tyder på att mätinstrumentet är väldigt reliabelt.  
 
I enkäten skulle även deltagarna fylla i bakgrundsvariablerna för- och efternamn, ålder och kön. 
Variabeln studietid mättes i antal högskolepoäng. Dessa frågor hade öppna svarsalternativ 
vilket innebar att deltagarna själva fick skriva in till exempel vilket kön de ansågs tillhöra och 
hur många högskolepoäng de tagit.  
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Procedur 
Inför datainsamlingen kontaktades respektive seminarieledare via mail där studien 
presenterades kort, om möjlighet fanns att lämna ut enkäter i början av seminariet samt gavs en 
uppskattning på hur lång tid det skulle ta för deltagarna att svara på enkäten. Datainsamlingen 
skedde sammanlagt på fem dagar och vid nio olika tidpunkter. Deltagarna svarade på enkäten 
vid två tillfällen, en vecka innan respektive klass skulle skriva tentamen och en vecka efter de 
skrivit tentamen.      
 
Undersökningsdeltagarna fick först en kort muntlig presentation och instruktion där det 
nämndes att de gärna fick delta i denna undersökning och därmed bidra till min uppsats i 
psykologi. Undersökningen presenterades som en enkätstudie i allmänhet för att inte riskera att 
resultatet skulle påverkas av priming. Instruktionerna som gavs var att de noggrant skulle läsa 
igenom enkäten innan de besvarade den och varför de skulle uppge sitt för- och efternamn.  
 
Enkäten besvarades vid två olika tillfällen, en innan studenterna skrev tentamen och en efter de 
hade skrivit tentamen. Vid sju av nio tidpunkter assisterade en studentkollega mig vid 
utdelandet av enkäterna. Enkäten var i stort sett likadan vid båda mättillfällena.  
 
Frågan om antal lästa högskolepoäng från första tillfället ersattes med att fråga om de hade 
skrivit tentamen eller ej vid det andra mättillfället. Den frågan hade fasta svarsalternativ i form 
av ”Ja” eller ”Nej”. De psykologistudenter som var inne på sin andra termin fick även besvara 
vilken seminariegrupp de tillhörde, den frågan hade också fasta svarsalternativ. Detta för att 
lättare kunna identifiera och jämföra deras svar från det första tillfället till det andra tillfället, då 
de hade ett seminarium i helklass. Andra tillfället avslutades med att deltagarna kunde fylla i 
sin mailadress om de ville ta del av den färdiga uppsatsen.  
 
Etik 
Enkätens inledning bestod av etiska principer. Information gavs om frivillighet att delta i 
studien, känsliga frågor behövde inte besvaras och att de hade rätt att avsluta sin medverkan 
närsomhelst. Även ett förtydligande gavs på att de skulle bli avidentifierade och anonyma i 
studien trots att de blev ombedda att skriva sina namn. Samt att endast undersökningsledaren 
skulle ha tillgång till deras svar. Anledningen till att studenterna behövde skriva ner sitt för- 
och efternamn var för att kunna identifiera och jämföra deltagarnas egna svar från det första 
och andra tillfället samt att deltagarna enkelt skulle kunna förstå och följa instruktionerna.  
  
Design 
Den beroende variabeln i den här undersökningen var prestationsbaserad självkänsla och var på 
intervallskalenivå. Den första oberoende variabeln var studietid, och mättes med en 
självskattning på antal högskolepoäng. Den andra oberoende variabeln var ålder. Den tredje 
oberoende variabeln var tidpunkt, innan och efter tentamen. 
 
Deltagarna var redan uppdelade i olika klasser innan datainsamlingen startades, de studenter 
som läste sin första termin och de som var inne på sin andra termin i psykologi. Att deltagarna 
hade läst olika mycket var ett medvetet val, då studiens ena syfte var att undersöka om det 
fanns någon skillnad på hur många antal högskolepoäng studenterna hade läst och hur de 
självskattade sig på PBS-skalan.  
 
Prestationsbaserad självkänsla delades upp i två variabler, en för varje mättillfälle. Tillfälle 1 
var innan studenterna skrev tentamen och tillfälle 2 var efter studenterna hade skrivit tentamen i 
respektive delkurs. Antal lästa högskolepoäng delades upp i två kategorier, de som hade läst 
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mellan 15 - 75 (N = 53) och de som hade läst mellan 76 - 300 högskolepoäng (N = 18). Ålder 
delades också upp i två kategorier, yngre och äldre. Deltagarna splittrades genom 
medelvärdesåldern bland deltagarna som var 25,9. De som var yngre än 25 år (N = 44) och de 
som var äldre än 25 år (N = 27). Anledningen till att medelåldern och inte en mediansplit 
användes för att dela upp studenterna i två grupper, motiveras med en stor undersökning som 
hämtade sitt material från svenska universitet- och högskoleregistren 2006. Sammanställandet 
av materialet visade på att ungefär hälften av studenterna började studera vid 25-års ålder 
(Amnéus & Gillström, 2008). Då deltagarna i den här studien hade en medelålder på 25 år 
kändes det befogat att kunna använda den siffran med utgångspunkt i Amnéus och Gillströms 
resultat (2008).  
 
Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics, (v23), användes för att analysera den insamlade 
datan. Två stycken 2 x 2 mixade ANOVOR gjordes. En för att se om det fanns någon variation 
i hur studenterna hade skattat sig själva på mätinstrumentet för prestationsbaserad självkänsla, 
innan och efter tentamen. Och den andra för att se om ålder påverkade prestationsbaserad 
självkänsla, både innan och efter tentamen. 
 

Resultat 
 

Den totala medelpoängen på PBS-skalan var högst för studenterna som hade läst färre än 75 
högskolepoäng och efter tentamen (M = 2,90, SD = .75) följt av de som hade läst färre än 75 
högskolepoäng och innan tentamen (M = 2,87, SD = .72) därefter kom de som hade läst fler än 
75 högskolepoäng och innan tentamen (M = 2,85, SD = .73) och till sist kom de som hade läst 
fler än 75 högskolepoäng och efter tentamen (M = 2, 84, SD = .75).  
 
Den beroende variabeln var prestationsbaserad självkänsla och de oberoende variablerna var 
tidpunkt (före eller efter tentamenskrivning) och studietid, mer specifikt, vilken grupp 
studenterna tillhörde (fler eller färre än 75 högskolepoäng). Med en 2 x 2 mixad ANOVA 
erhölls ingen statistisk signifikant huvudeffekt på PBS av tidpunkt, F1,72 = .072, p = .790, η2= 
.001. Ingen statistisk signifikant huvudeffekt hittades heller på PBS av studietid, F1,72 = .046, p 
= .831, η2= .001. Det fanns inte heller någon statistisk signifikant interaktionseffekt där PBS 
varierade som en funktion av både tidpunkt och studietid, F1,72 = .134, p = .715, η2= .002. 
Studenternas svar var oberoende av de olika tidpunkterna, innan och efter tentamen. Det 
påvisades alltså inga statistiskt signifikanta skillnader av varken tidpunkt eller studietid när det 
kom till hur psykologistudenterna skattade sin PBS. Hur länge psykologistudenterna hade 
studerat påverkade inte den prestationsbaserade självkänslan (se Figur 2).   
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Figur 2. Prestationsbaserad självkänsla (y-axeln) beroende på om man har läst fler eller färre 
högskolepoäng än 75 (x-axeln). Färgerna beskriver vid vilken tidpunkt studenterna svarade på 
enkäten. Felstaplarna visar standardfelet över och under medelvärdet.  
 
Den totala medelpoängen på PBS-skalan var högst för de studenter som var under 25 år och 
efter tentamen (M = 3,03, SD = .71) därefter kom de som var under 25 år och innan tentamen 
(M = 3,01, SD = .68) följt av de som var över 25 år och efter tentamen (M = 2,64, SD = .74) 
och de som var över 25 år och innan tentamen (M = 2,62, SD = .73).  
 
Den beroende variabeln var prestationsbaserad självkänsla (PBS) och de oberoende variablerna 
var tidpunkt (före eller efter tentamenskrivning) och åldersgrupp (yngre eller äldre än 25 år). 
Med en 2 x 2 mixad ANOVA framgick inte några statistiskt signifikanta huvudeffekter på 
prestationsbaserad självkänsla av tidpunkt F1,72 = .262, p = .610, η2= .004. Däremot fanns en 
statistiskt signifikant huvudeffekt på PBS av åldersgrupp F1,72 = 5,518, p = .022, η2= .071. 
Ingen statistiskt signifikant interaktionseffekt hittades där PBS varierade som en funktion av 
både tidpunkt och åldersgrupp F1,72 = 0,00, p = .991, η2~ 0. Studenternas svar var oberoende av 
de olika tidpunkterna, innan och efter tentamen. Slutsatsen blir att psykologistudenternas ålder 
påverkade hur de skattade sin prestationsbaserade självkänsla, de som var yngre hade högre 
prestationsbaserad självkänsla än de som var äldre (se Figur 3).      
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Figur 3. Prestationsbaserad självkänsla (y-axeln) beroende på om man är yngre eller äldre än 25 
år (x-axeln). Färgerna beskriver vid vilken tidpunkt studenterna svarade på enkäten. 
Felstaplarna visar standardfelet över och under medelvärdet. 
 

Diskussion 
 

Det första syftet i studien var att undersöka om psykologistudenter skiljde sig åt vid 
självskattandet av prestationsbaserad självkänsla, beroende på hur länge de hade studerat. 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad, hur länge studenterna hade studerat hade ingen stor 
effekt på deras PBS, varken innan eller efter tentamenskrivningen.  Hypotesen att längre 
studietid skulle ge en högre PBS, bekräftades därmed inte. Det andra syftet var att se om 
studenternas ålder hade någon effekt på prestationsbaserad självkänsla. Resultatet visade en 
statistiskt signifikant skillnad av ålder på hur psykologistudenterna skattade sin 
prestationsbaserade självkänsla. De yngre studenterna skattade sin PBS högre jämfört med vad 
de äldre gjorde, vilket överensstämmer med hypotesen att de yngre studenterna skulle ha högre 
PBS. Tredje syftet inkluderade en tentamenskrivning, genom att ta reda på om studenternas 
självskattning av prestationsbaserad självkänsla varierade innan respektive efter en tentamen. 
Resultatet erhöll ingen signifikant skillnad i variationen i studenternas PBS-svar före och efter 
tentamen.  
 
Hypotesen att studietid skulle påverka prestationsbaserad självkänsla grundar sig i de få 
vetenskapliga studier som tidigare gjorts. Forskning som har undersökt utbildningens relation 
till prestationsbaserad självkänsla har fått signifikanta resultat (Hallsten et al., 2002; Hallsten et 
al., 2012). De individer som generellt hade en längre högskoleutbildning hade högre PBS än de 
som hade en kortare utbildning (Hallsten et al., 2002). Resultatet i den här rapporten erhöll 
ingen signifikant skillnad, studietiden hade ingen betydelse för deras självskattning på PBS. En 
orsak till detta kan vara att skillnaden mellan terminerna inte var tillräckligt stor, att de som 
läste första respektive andra terminen i psykologi och därmed tidsspannet på sex månader var 
för liten. Om en longitudinell studie skulle ha gjorts istället, där psykologistudenter skulle följts 
från att de läste första till sista terminen i psykologi, skulle eventuellt andra resultat ha kommit 
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fram. Hallsten med kollegor (2012) som undersökte blivande sjuksköterskor under hela deras 
utbildning fann att medelvärdet ökade från första till sista läsåret i deras självskattning av den 
prestationsbaserade självkänslan. Trots att olika stickprov användes i deras studie 
(sjuksköterskestudenter) och den här undersökningen (psykologistudenter), så kanske resultaten 
skulle vara mer lika varandra om likartade designer skulle ha använts med tanke på båda 
studierna ändå hade studenter som utgångspunkt.  
 
Att ålder visade en statistiskt signifikant skillnad på prestationsbaserad självkänsla styrks av 
tidigare forskning (Hallsten et al., 2002; Hallsten et al., 2005; Meier et al., 2011). De utvalda 
studierna som tidigare gjorts har studerat självkänsla (Meier et al., 2011; O’Malley & 
Bachman, 1983; Von Soest et al., 2015) och prestationsbaserad självkänsla (Hallsten et al., 
2002; Hallsten et al., 2005) och dess förändring kopplat till relativt stora åldersspann. Alla 
dessa studier har visat en stark och tydlig utveckling gällande ökad ålder och ökad självkänsla 
respektive minskad prestationsbaserad självkänsla bland samtliga deltagare. Att åldern i sig inte 
är det som bidrar till en bättre självkänsla är något som både O’Malley och Bachman (1983) 
samt Von Soest med kollegor (2015) argumenterade för. De anser snarare att de faktorer som är 
relaterade till åldern även är de som ligger bakom en ökad och bättre självkänsla, exempelvis 
personlig mognad och ansvar. Vad forskarna bakom studierna menar med detta går bara att 
spekulera kring. En möjlig förklaring kan vara hjärnans utveckling och att man kan fatta bättre 
beslut rörande sig själv och sin egen hälsa. Ännu en tänkbar förklaring till att ålder visade på en 
signifikant skillnad men inte studietid, kan vara på grund av att det är lättare att ange sin ålder. 
Då det är ett mer kontrollerbart mått än hur många högskolepoäng som man har läst, som är lite 
mer oklart.  
 
Det tredje syftet visade inte heller på en signifikant skillnad. Det fanns ingen variation i 
psykologistudenternas PBS-svar före jämfört med efter tentamenskrivningen. I skrivande stund 
har ingen tidigare forskning utforskat området prestationsbaserad självkänsla och hur den kan 
påverkas av tentamenskrivningar, därför har ingen hypotes formats. Att ingen skillnad kunde 
påvisas tyder på att självkänsla i sig är något stabilt, på så sätt att de studenter som svarade högt 
eller lågt på enkäten innan tentamen, svarade även högt respektive lågt efter tentamen.  
 
Personer med en hög prestationsbaserad självkänsla värderar sig själva genom externa medel 
som exempelvis resultat (Hallsten et al., 2005; Johnson & Blom, 2007). Villkorlig självkänsla 
är något som också investeras i yttre domäner men som varieras mellan individer (Crocker & 
Park, 2004). Människor som studerar och har en villkorlig självkänsla kan tänkas investera sin 
självkänsla i den akademiska världen, mer specifikt – den egna utbildningen. Det är även 
rimligt att tro att personer med prestationsbaserad självkänsla lägger mycket vikt och energi på 
utbildning. Eftersom det vanligtvis relaterar till stora prestationer i form av inlämningar, 
grupprapporter och tentamenskrivningar, som i sin tur utvärderas och bedöms. I de flesta 
delkurser är det en tentamen som väger mest vid betygsättningen. Att en tentamen också är en 
individuellt kunskapstest kan knappast göra det lättare för en person vars självkänsla består av 
en prestationsbaserad självkänsla. Då en person med hög PBS ständigt har inre konflikter 
gällande självkänslans förbindelse med framgång och misslyckande (Johnson, 2003) kan ett 
betyg på en tentamen vara ett kritiskt moment, för hur personen sedan ser på sig själv och på 
sitt egenvärde. Att ha en tentamen som en del av undersökningen motiveras med att det är ett 
kritiskt moment som kan ha en stor betydelse för människor med PBS, förutsatt att de har 
investerat sin självkänsla i utbildningen. Ingen signifikans visades dock vilket kan ha flera 
förklaringar. En förklaring kan vara att individerna med PBS inte har investerat sin självkänsla 
i utbildningen, utan i andra domäner.    
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När undersökningsdeltagarna i den aktuella studien skulle svara på enkäten vid det andra 
tillfället, alltså efter tentamenskrivningen, hade de inte hunnit få resultatet på tentamen än. Om 
de hade hunnit få ett resultat skulle det eventuellt haft en påverkan på deras PBS-poäng. Hade 
de också fått ett sämre resultat än vad de hade förväntat sig på tentamen, hade möjligen 
studenterna med hög PBS ha svarat ännu högre på enkäten vid det andra tillfället. Då ett dåligt 
resultat på en tentamenskrivning kan ses som en form av negativ feedback, kan personen se sig 
själv som misslyckad och även bli mer självkritisk, vilket skulle kunna resultera i en ökad 
skattning på PBS-skalan. Upprätthållandet av den yttre självkänslan är sannolikt inte något som 
sker på några minuter efter ett misslyckande, utan byggs sakta upp efter flera framgångar. Att 
upprepade gånger få ett negativt besked gör att en person med PBS varken kan prestera lika bra 
eller sänka sin ambitionsnivå, då hens faktiska egenvärde och upprätthållande blir sårat. Detta 
är något som visade sig i två tidigare studier, där upplägget var att genomföra olika 
kunskapstest och efter varje test motta negativ feedback (Johnson & Forsman; Blom et al., 
2011). Resultatet som erhölls i den ena studien visade på att de med hög PBS ökade sin 
ambitionsnivå men att själva prestationen blev sämre på nästkommande uppgifter (Johnson & 
Forsman, 1995). Blom och kollegor (2011) hade en lite annorlunda metod med att bland annat 
mäta deltagarnas hjärtfrekvens och reaktivitet. Det framkom att de med hög PBS visade på ett 
starkare och stabilare mönster, både när det kom till uppvisandet av ett högre blodtryck och 
snabbare reaktivitet (Blom et al., 2011). 
    
De tidigare studier som har behandlats i den här uppsatsen har mest fokuserat på nackdelar med 
prestationsbaserad självkänsla. Även denna uppsats har den största fokusen legat på just de 
skadliga delarna med PBS. Finns det bara negativa och skadliga konsekvenser, eller finns det 
även gynnsamma och positiva följder för en person med prestationsbaserad självkänsla? Att 
vara ambitiös, ansvarsfull, arbeta hårt och alltid göra sitt bästa (Johnson & Forsman, 1995; 
Johnson, 2003) låter förmodligen för det flesta människor som bra och positiva egenskaper, 
egenskaper som en person med prestationsbaserad självkänsla har. Om däremot dessa pågår 
under en längre tid och går till en överdrift, kan det lätt leda till en nedåtgående spiral med 
fysiska och psykiska ohälsosamma konsekvenser, exempelvis utmattning och utbrändhet 
(Blom, 2012; Dahlin et al., 2007; Hallsten et al., 2005; Hallsten et al., 2002). Den aktuella 
studiens resultat visade att de som var yngre än 25 år skattade sin PBS högre. Kanske kan det 
vara så att yngre människor inte vet sina begränsningar i lika stor utsträckning som äldre 
människor gör? Att yngre människor har svårare att stanna upp och lyssna på kroppens 
signaler, vilket gör det lättare för de att pressa sig själv till det yttersta? Om detta pågår under 
en längre tid, kan dessvärre utbrändhet bli en konsekvens. Med stor sannolikhet finns det även 
äldre människor som har hög PBS och då går det ju inte att ha ålder som den enda 
förklaringsfaktorn. För att en individ inte ska få en självkänsla som till stor del är beroende av 
prestationer och därmed ha en mer hälsosam syn på sig själv, kan individen med fördel försöka 
bygga upp en god grundläggande självkänsla (Johnson, 2003).  
 
De två typerna i Johnsons (2003) typologi som båda hade en hög yttre självkänsla var; den 
glada presteraren och tvångspresteraren. Det som skiljer dem åt är den inre självkänslan. Den 
glada presteraren som har en hög inre självkänsla kan hantera motgångar och misslyckanden på 
ett hanterbart sätt. Tvångspresteraren som har en låg inre självkänsla har däremot inte samma 
typ av barriär, vilket kan resultera i ett ohälsosamt och ohållbart beteende. Vad är det då som 
bestämmer att en individ får en hög jämförtvist en låg inre självkänsla? 
 
Förutom att vårdnadshavare har en väsentlig roll för uppbyggandet av en inre självkänsla så 
finns det fler faktorer som spelar roll. Svedberg och kollegor (2014) fann i deras undersökning 
av tvillingpar, att prestationsbaserad självkänsla både har genetiskt och miljömässigt ursprung. 



 13 

Däremot förklarades ca 65 procent av variationen i PBS av de miljömässiga faktorerna. 
Johnson (2003) tar upp den västerländska kulturen som ett exempel på varför individer ”får” 
PBS. Barn som växer upp i ett västerländskt samhälle lär sig ganska snabbt att individuella 
prestationer är viktiga. Det kan vara allt från att rita en teckning och få lovord och berömmelse 
genom ett betyg från sina föräldrar, till att få pengar om man plockar ur diskmaskinen. Johnson 
(2003) poängterar att det inte är konstigt att om man som barn får beröm för att vara duktig så 
är det också något som eftersträvas i vuxen ålder. Hon understryker dock att 
”duktighetsbehovet” inte bara är något som tillskrivs till oss, utan det är en del som finns med 
oss från första början. Något som möjligen kan förklaras av genetiken. Trots att en del av 
prestationsbaserad självkänsla kan förklaras av genetiken så spelar ändå miljöfaktorerna en mer 
betydande roll. Psykologistudenternas PBS-svar varierade inte beroende på hur länge de hade 
studerat. En förklaring till detta kan vara att de studenter som hade läst fler högskolepoäng 
faktiskt har en hög inre, grundläggande självkänsla och därav inte påverkas negativt av 
misslyckande prestationer. En annan förklaring kan vara att det finns en ”optimal nivå” av 
prestationsbaserad självkänsla och att de studenter som hade läst fler högskolepoäng möjligtvis 
befann sig på den nivån i deras utbildning, när de svarade på den här studiens enkät.    
 
En duktig och kompetent student som samtidigt är ambitiös och som jämt presterar, är något 
som lärare både uppskattar och önskar, vilket också är något som de flesta studenter vet. I den 
aktuella studien så var ålder den variabel som visade på en signifikant skillnad i 
psykologistudenternas PBS-svar, de som var yngre hade högre prestationsbaserad självkänsla. 
Kanske är det så att unga studenter är mer känsliga för andras synpunkter än äldre studenter och 
som gör att de är mer självkritiska och pressar sig själva för hårt. För att inte pressa sig själv så 
hårt kanske ett nytt fokus behövs. Crocker och Park (2004) menar att misslyckanden kostar för 
mycket av en individs självkänsla. Att försöka upprätthålla den yttre självkänslan och sedan 
misslyckas med det gör att individen infinner en känsla av oduglighet. För att den känslan inte 
ska träda fram så föreslår Crocker och Park (2004) att man ska skifta fokus i form av 
målsättningar. Istället för att personer ska ha individuella mål så föreslås det att fokus ska ligga 
på mer gemensamma mål, mål som involverar andra människor. Anledningen till detta är att ett         
gemensamt misslyckande tar inte lika hårt på individers självkänsla och egenvärde (Crocker & 
Park, 2004). Kanske skulle vi redan som barn i västerländska samhällen kunna fostras till att ha 
mer gemensamma mål och lära sig att arbeta i team. Då fokusen av att klara av något inte 
enbart ligger på ens egna axlar (Crocker & Park, 2004) kan det eventuellt bidra till att personer 
orkar lägga tid på sitt eget välbefinnande och i och med det försöka bygga upp en hög 
grundläggande självkänsla.  
 
Styrkor och svagheter med studien 
Den största styrkan med studien är att den bidrar med något nytt till forskningen om 
prestationsbaserad självkänsla. Med tanke på att ingen tidigare forskning, i skrivande stund, har 
undersökt om ett stressmoment, som en tentamen, kan påverka den prestationsbaserade 
självkänslan. Ytterligare en styrka är att Johnson och Bloms (2007) mätinstrument användes 
”utanför ramarna” än vad den tidigare har haft som syfte att användas till. Det var därmed 
intressant att se om fler faktorer kan påvisa en relation till PBS. Svarsfrekvensen hamnade på 
92 procent, vilket är väldigt högt och ses också som en styrka.   
 
En svaghet med studien är urvalet, i och med att detta begränsades till två klasser, då det kan ha 
varit unika egenskaper hos de två grupperna som drev resultatet. En annan svaghet som kan ha 
påverkat resultatet är uppdelningen av studenterna i de fyra grupperna (fler eller färre än 75 
högskolepoäng och yngre eller äldre än 25 år). Kanske hade resultatet blivit annorlunda om en 
annan uppdelningsmetod hade använts, med tanke på att antal personer i grupperna varierade 



 14 

rätt stort. En till svaghet som kan haft inverkan på resultatet är tidsåtgången mellan 
mättillfällena. Kanske var det en vecka för kort för att se en skillnad innan respektive efter 
tentamen. Studenterna kanske hade svarat annorlunda om de hade svarat på enkäten två veckor 
efter tentamenskrivningen. De deltagare som tidigare haft erfarenhet av att svara på enkäter, har 
eventuellt vanan inne att enkäter vars svarsalternativ sträcker sig från 1 till 5 tror att 
svarsalternativ 3 står för ”vet ej”. Johnson och Bloms (2007) tredje svarsalternativ står däremot 
för ”stämmer delvis”. Om alla svarsalternativ hade haft utskrivna betydelser, skulle då 
studenterna ha svarat så som de gjorde nu? Svarsbias kan också vara en svaghet i studien. Vissa 
deltagare kanske ville komma ihåg vid det andra mättillfället vad de hade svarat vid det första 
tillfället för att få sina svar så lika som möjligt. Däremot är inte mätinstrumentet uppbyggt på 
det sättet då reliabiliteten är väldigt hög.  
 
Framtida forskning och slutsats 
Den här studien skulle fungera som en pilotstudie, då forskning i framtiden skulle longitudinellt 
kunna jämföra om studenter som läser olika högskoleprogram eller kurser skiljer sig åt i 
prestationsbaserad självkänsla. Högskolepoäng och ålder har visat sig relevant i tidigare 
forskning. Den här studien visar att det potentiellt kan vara en av dessa som dominerar som 
förändringsprocess för prestationsbaserad självkänsla. För framtida studier efterfrågas 
forskning som undersöker om det är personers ålder eller högskoleerfarenhet som är mest 
dominant i förhållande till prestationsbaserad självkänsla. Det skulle också vara intressant att 
även testa en annan analysmetod på detta fenomen, kanske i form av en regression för att just 
se i vilken utsträckning som både ålder och högskoleerfarenhet påverkar studenters 
prestationsbaserade självkänsla.  
 
Denna studie har bidragit till en ytterligare forskning på området prestationsbaserad 
självkänsla. Resultaten visade, likt tidigare forskning, att ålder har en påverkan på 
prestationsbaserad självkänsla, vilket visar på att det resultatet går att generalisera till 
populationen. Hur länge psykologistudenter har studerat visade inte på någon statistisk 
signifikant skillnad och inte heller varierade deras svar i styrka innan respektive efter de hade 
skrivit tentamen.  
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