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Villkorlig självkänsla hos personer med fibromyalgi 

 
Marie Spännar 

 
I Sverige är det ökande antalet långtidssjukskrivningarna ett stort 
samhällsproblem. Den psykosociala bakgrunden till olika 
stressyndrom som fibromyalgi, vilken utmärks av utmattning och 
utspridd smärta, är fortfarande relativt outforskad. Denna studie 
syftade till att undersöka relationsbaserad och kompetensbaserad 
självkänsla hos personer med fibromyalgi. Detta gjordes genom att  
jämföra enkätresultat hos 26 personer som fått diagnosen fibromyalgi 
med 39 friska personer i en kontrollgrupp. Resultaten kunde inte 
påvisa någon skillnad i kompetensbaserad självkänsla mellan 
grupperna men där fanns en tendens till högre relationsbaserad 
självkänsla i patientgruppen. Inom fibromyalgigruppen visades att 
relationsbaserad var signifikant högre än kompetensbaserad, likaså 
inom kontrollgruppen. Vidare studier inom området kan vara av 
intresse för förebyggande åtgärder och behandling av fibromyalgi men 
även depression och andra liknande åkommor.    

 
Key words: fibromyalgia, contingent self esteem, competence, 
relationship 

 
Inledning 

 
Sedan 1997 har långtidssjukfrånvaron kraftigt ökat i Sverige, något som i massmedia ofta 
presenteras som ett allvarligt samhällsproblem (Larsson, Marklund & Westerholm, 2005). 
Enligt statistiska centralbyrån, SCB, ökade sjukfrånvaron i befolkningsgruppen 16 till 64 år 
mellan 1998-2002 från 2.7 till 5.7 %. Mellan dessa årtal ökade även långtidssjukskrivningen 
från 1.5 till 3.2 %. Under nittiotalet har arbetsbelastningen i Sverige ökat generellt. Samtidigt 
har även den psykiska ohälsan ökat, och en måttlig ökning av oro och trötthet hos 
befolkningen kan också iakttas. År 1999 hade nästan 14 % av alla långtidssjukskrivna 
diagnosen psykiska besvär, vilket var något högre än året innan. Denna sjukskrivningsgrupp 
är också den som har ökat mest sedan 1990-talet. En form av dessa psykiska besvär utgörs av 
olika utmattningssyndrom, vilka räknas som stressrelaterat. Utmattning kan ses som ett 
paraplybegrepp där sjukdomar som utbrändhet, depression, fibromyalgi och kronisk trötthet 
räknas in (Bellaagh, Gustafsson & Hallsten, 2002). För att kunna göra något åt denna situation 
som i dag råder i det svenska samhället är det mycket viktigt att få kunskap om dessa 
sjukdomar, dels för att kunna hjälpa men även för att kunna utföra förebyggande arbete så att 
fler slipper drabbas. En bristfällig förståelse för fibromyalgi och dess etiologi råder i dag i 
samhället, och en ökad kunskap om syndromet är viktig både för samhället i stort och för de 
som fått diagnosen. Framförallt bör den psykosociala bakgrunden kartläggas för att få viktiga 
kunskaper för förebyggande och rehabilitering. I denna studie fokuserades självkänsla och 
olika självrelaterade behov i syfte att få ökad förståelse av fibromyalgi 
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Fibromyalgi 
 
Fibromyalgi är ett syndrom som utmärks av utmattning och utspridd smärta över hela 
kroppen. Enligt internationella bedömningar drabbas två till fyra procent av den vuxna 
befolkningen, och av dessa är kvinnor överrepresenterade, med ca 80 %. Tidigare var de 
diagnostiserade oftast i medelåldern eller äldre. Dock är allt fler av personer som drabbas i 
dag i 20-30 års ålder och det finns även enstaka fall av barn som fått diagnosen. Den mest 
använda diagnosen på fibromyalgi kommer från American College of Rheumathology, ACR, 
1990. Diagnosen är accepterad över hela världen av WHO och den innebär att individen 
måste ha upplevt generell smärta i minst tre månader i alla fyra kroppskvadranterna, på höger 
och vänster sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive smärta i halsrygg, främre bröstkorg 
och/eller ländrygg (Wolfe et al., 1990). Individen måste även ha smärta vid lätt tryck på minst 
11 av 18 specificerade ställen på kroppen, så kallade tender points. Sjukdomen är kronisk, 
vilket innebär att den är långvarig och ofta livslång. Den ständiga smärtan påverkar även 
sömn och motoriken hos den drabbade. Andra förekommande besvär är 
koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk och ljud- och ljuskänslighet. Arnold et al., 
(2004) visade att sjukdomen i viss mån är ärftlig vilket kan föreslå att en viss genetisk 
känslighet att drabbas av fibromyalgi existerar. 

Orsakerna till fibromyalgi är olika. Det kan också tänkas finnas olika typer av det 
komplexa syndromet med olika ursprung (Johnson, Paananen, Rahinantti & Hannonen, 1997). 
Det som tagits fasta på är smärta, exempelvis i axel eller nacke, men även infektioner som 
först verkar helt vanliga men som inte går över utan i stället leder till en plötslig värk i 
kroppen och en onormal trötthet. Fibromyalgi har karaktäriserats som en stressrelaterad 
sjukdom eftersom symptomen börjar och blossar upp efter perioder av fysisk stress. På grund 
av att den drabbade blir rörelsehindrad av den ständiga smärtan tvingas många att sluta med 
sina jobb och även med fritidsaktiviteter och vardagliga sysslor som kan upplevas omöjliga. 
Dessutom så finns det en risk att den drabbade även upplever en förvärrning av symptomen 
vid exempelvis ängslan, oro, fysisk aktivitet, upprepade rörelser och stress, vilket också leder 
till att det vardagliga livet ej fungerar som vanligt (Fan, 2004). I dagens läge finns det inte 
någon behandling som botar fibromyalgi, utan endast mediciner och aktiviteter som lindrar 
symptomen. Exempel på behandlingar är kognitiv beteendeterapi och sjukgymnastik, trots att 
dessa endast kan göra smärtan mer uthärdlig. Att det inte finns något botemedel för 
fibromyalgi leder ibland till att en diagnos blir en stressfaktor. Det faktum att många som 
drabbas av denna sjukdom inte alltid tas på allvar av omgivningen eller av läkare kan också 
bidra till stress. Eftersom sjukdomen uppvisar få objektiva tecken blir dessa symptom många 
gånger nedvärderade och drabbade kan i stället ses som psykiskt sjuka eller eftersträva sociala 
förmåner (Hannonen, 1999).  

En klinisk bild förmedlad genom vårdpersonal som arbetar nära fibromyalgipatienter 
gestaltar en person som tar på sig mycket arbete, är ytterst plikttrogen och perfektionistisk 
samt har svårt att sätta gränser. Psykologiska faktorers betydelse för fibromyalgi har därför 
uppmärksammats allt mer och en bristande självkänsla som kompenseras med ”duktighet” har 
föreslagits av Johnson et al. (1997) som en möjlig riskfaktor i utvecklandet av denna sjukdom.  
 
 
Självkänsla 
 
Självkänsla har att göra med hur en individ värderar och förhåller sig till sig själv. Den avgör 
individens självtillit, självrespekt och självacceptans (Forsman & Johnson 2003). Självkänslan 
är en grundegenskap som är relativt stabil och kan vara hög eller låg (Johnson, 2003). Det 
görs en skillnad mellan olika sorters självkänsla. Den ena, den så kallade inre självkänslan, 
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bassjälvkänsla, uppstår genom andras emotionella bekräftelse. Detta är något som sker redan i 
barndomen, där relationen med föräldrar och omgivning är avgörande för hur utvecklingen av 
den ser ut. När barnet upplever trygghet och tillfredställelse resulterar detta i en hög inre 
självkänsla, något som kommer att följa denne senare i livet. En stark inre självkänsla leder 
till att individen upplever en inre säkerhet och en positiv attityd till de händelser som dyker 
upp (Johnson). Enligt Forsman och Johnson (1995) är denna självkänsla stabil över tid och är 
en relativt stadig grund i personligheten. Detta innebär att en låg inre självkänsla kan vara 
mycket svår att reparera. Forsman och Johnson har också visat att personer med hög inre 
självkänsla är mindre beroende av andras kritik och bekräftelse och har även bättre strategier 
för att handskas med misslyckande, jämfört med personer som har en låg inre självkänsla. 
Dessa kommer i stället att reagera negativt på motgångar och kritik. Individer med hög 
självkänsla är också utrustade med förmågan att ha emotionellt varma relationer, de kan sätta 
gränser och känner inget behov av att behaga andra. Den andra delen, yttre eller förvärvad 
självkänsla (Johnson, 2003), uppstår genom yttre faktorer exempelvis kompetens, utseende 
och framgång. Den uppstår något senare i uppväxten genom beröm och uppmuntran från 
omgivningen under barndomen, och är delvis villkorlig. Genom att klara av vissa saker, som 
att klä på sig själv vilket framkallar positiv bekräftelse från vuxna, kommer barnet att börja 
förvärva självkänsla och detta fortsätter i olika utsträckning i vuxen ålder. En individ med hög 
yttre självkänsla har ofta höga krav på sig själv och tar sig gärna an utmaningar. Dessa två 
aspekter av självkänsla uppträder samtidigt men i olika grader hos människor. Mest sårbar 
position är den när den inre är låg och kompenseras genom att i stället förvärva självkänsla 
genom duktighet. Då kommer hela individens upplevda självvärde att bli prestationsberoende. 
En annan kombination som är sårbar, fast på ett annat sätt är när bassjälvkänslan är låg och 
självvärdet är beroende av emotionell bekräftelse och tillhörighet, istället för prestationer i 
arbete (Johnson & Blom, 2007).  

Självkänslan kan ha betydelse för individens hälsa framför allt när den ses i detta 
dynamiska perspektiv (Johnson, 2003). Johnson (2002) kom fram till att hur en person ser på 
sig själv, hur den inre och yttre självkänslan ser ut, har betydelse för hur denne handskas med 
olika situationer och på så sätt hur olika händelser påverkar hälsan. Studien antydde att 
personer med hög förvärvad självkänsla och låg bassjälvkänsla tenderar att vara aggressiva 
och fientliga och löper störst risk att reagera negativt på det som händer och på så sätt bli mer 
mottagliga för negativ stress som är skadligt för hälsan. Personer med hög bassjälvkänsla, 
med eller utan förvärvad självkänsla har däremot en större känsla av kontroll över de 
situationer som uppstår och slipper därför uppleva skadlig stress i större utsträckning än den 
förstnämnda gruppen (Johnson, 2002).  

Johnson et al. (1997) gjorde en studie på ett sjukhus i Finland med syfte att studera 
förhållanden mellan fibromyalgi och självkänslestruktur. Resultatet blev att personer som 
hade fibromyalgi och samtidigt var deprimerade uppvisade en lägre bassjälvkänsla än 
kontrollgrupperna som var friska studenter samt reumatismpatienter. Sjukdomstiden hade inte 
någon relation med graden av självkänsla, vilket antyder att sjukdomen inte minskade 
självkänslan. Det visades också att alla patienter med fibromyalgi ställde högre krav på sig 
själv och var mer ansvarsfulla jämfört med kontrollgrupperna. Självkänslan var dock 
”villkorlig” endast i den deprimerade fibromyalgigruppen. Det framkom alltså att individer 
med detta smärtsyndrom har en låg bassjälvkänsla och att känsla av egenvärde till stor del 
förtjänas genom yttre medel. Forskarna föreslog att en låg bassjälvkänsla med ett krävande 
behov av att förtjäna självkänsla i kombination med rätt genetiska arv och miljö kan göra en 
individ känslig för depression och fibromyalgi. En annan studie har påvisat att upplevelser av 
stark smärta hos individer är direkt sammanlänkade med en minskning i självkänsla och en 
försämring i copingstrategier för de situationer som uppstår (Macejova, Nagyova, Stewart, 
van Dijk, & van den Heuvel, 2005). Ytterligare forskning på området har även antytt att när 
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kvinnor och män som upplever smärta i muskler har jämförts angående deras självkänsla har 
det kommit fram att kvinnorna uppvisar mycket lägre grad av självkänsla än männen (Soares 
& Grossi, 2000). Denna studie är relevant eftersom ca 80 % av de individer som får diagnosen 
fibromyalgi är kvinnor.  
 

 

Kompetensbaserad och relationsbaserad självkänsla 
 
Villkorlig (contingent) självkänsla syftar som tidigare nämnts på att personen är beroende av 
yttre medel för att uppleva ett självvärde. Detta är ett mycket osäkert och instabilt sätt att 
tillförsäkra sig självkänsla (Crocker & Knight, 2005; Johnson & Blom, 2007). När det yttre 
medlet, exempelvis framgång i studier eller emotionellt förhållande försvinner, kommer även 
självkänslan således att försvinna. Studier på studenter har visat att de som hänger upp sin 
självkänsla på goda studieresultat oftast får en sänkt självkänsla och känner sig misslyckade 
när de får sämre resultat än väntat (Crocker & Knight). De personer som har en hög 
bassjälvkänsla kan öka sin självkänsla genom yttre medel men behåller då sin grund även om 
det yttre skulle försvinna. Denna självkänsla blir villkorlig endast hos personer som har en låg 
bassjälvkänsla från början. När denna är låg kan vissa utveckla ett kroniskt behov av att få 
upp den villkorliga. Detta gör dessa individer utsatta för livsstress (Johnson, 2002). Enligt 
Johnson och Blom kan denna villkorliga självkänsla vara antingen till större del 
kompetensbaserad eller också relationsbaserad, utefter olika motivationer och behov hos 
individen grundade i den tidiga interaktionen med föräldrar och andra närstående. När någon 
baserar sin självkänsla på kompetens innebär det att personen är övertygad om att självvärde 
fås genom status, perfektion och att lyckas med uppgifter denne företar sig (Johnson & 
Blom). Motgångar och misslyckanden upplevs som negativt och sänker den uppbyggda 
självkänslan. Individer som använder sig av denna strategi får ofta höga poäng på 
utbrändhetstester och denna attityd ligger ofta bakom utbrändhet och utmattning (Hallsten, 
Josephson & Torgén, 2005). Dessa individer är också ofta självkritiska och överambitiösa 
(Forsman & Johnson, 1995). Personer som i stället baserar sitt självvärde på relationell 
säkerhet måste ständigt få bekräftelse från kärlekspartner eller vänner för att känna sig 
värdefulla. De har en benägenhet att ständigt söka efter tecken på missnöjdhet och avvisande 
från människorna i sin närhet. Dessa individer har också en tendens att förtränga egna känslor, 
behov och önskningar för andras skull för att få en känsla av värde och inte bli avvisade 
(Johnson & Blom) 
 Dessa två typer av villkorlig självkänsla som bygger på skilda basbehov kan göra individer 
sårbara för olika sorters livsstress och är därför viktiga att förstå i samband med 
stressrelaterade hälsoproblem. Därför utvecklade Johnson och Blom (2007) två nya skalor för 
att kunna mäta och tydligt skilja mellan kompetensbaserad och relationsbaserad självkänsla. 
När det gäller fibromyalgi har det visat sig att kompetensbaserad självkänsla kan vara en 
underliggande sårbarhetsfaktor för att drabbas av detta smärtsyndrom (Johnson et al., 1997). 
Dock eftersom dessa patienter ofta beskrivs eller beskriver sig själva som personer som tar på 
sig för mycket ansvar för andra, har svårigheter med att säga ifrån och sätta gränser är det av 
intresse att studera huruvida fibromyalgipatienter även karakteriseras av relationsbaserad 
självkänsla eller vilken villkorlig självkänsla som är mest framträdande hos dem.  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka relationsbaserad och kompetensbaserad 
självkänsla hos fibromyalgipatienter. Frågeställningen var huruvida fibromyalgipatienter 
skiljer sig från friska kontroller när det gäller graden av kompetens-och/eller relationsbaserad 
självkänsla. En hypotes var att fibromyalgipatienter visar högre grad av båda dispositioner än 
kontrollgruppen. Vidare var intresset att studera explorativt om någon av dessa typer av 
självkänsla skulle vara starkare. Ingen riktad hypotes ställdes om detta. 

 
Metod 

 
Deltagare 
 
Urvalsmetoden för enkätundersökningen bestod dels av lämplighetsurval och ett 
tillgänglighetsurval vilket resulterade i totalt 65 deltagare. I den första gruppen deltog 26 
personer som fått diagnosen fibromyalgi, vilket också var det enda kriteriet för att få delta i 
studien. Det skickades ut 50 enkäter och bortfallet blev 48 %. Kontrollgruppen bestod av 39 
studenter vid Mälardalens högskola. Totalt delades 50 enkäter ut personligen och bortfallet i 
denna grupp blev 22 %. Ett visst internt bortfall förekom på en del frågor, vilket troligtvis 
beror på missar från deltagarna. Ingen information samlades in om kön och ålder på 
deltagarna i båda grupper då denna inte ansågs relevant för studien.  
 
 

Material 
 
För denna studie användes en enkät som bestod av två nyligen utvecklade skalor utformade 
för att mäta relationsbaserad och prestationsbaserad självkänsla (Johnson & Blom, 2007). 
Enkäten var uppbyggd av 26 påståenden.  

För att mäta relationsbaserad självkänsla användes en ny 14-item skala Relation based 

Self-esteem Scale (Johnson & Blom, 2007). Tillsammans uppmätte dessa påståenden ett 
Cronbach´s alpha på .78. Exempel på påståenden var: ” I mina nära relationer känner jag att 
jag måste förtjäna den kärlek och acceptans jag kan få”, ” När jag får kärlek och stöd av andra 
gillar jag mig själv mycket mer” och ”Jag är mycket känslig för signaler av avvisande och 
ogillande från andra omkring mig”.  

Kompetensbaserad självkänsla mättes med en ny 12-item skala Competence based Self-

esteem Scale (Johnson & Blom, 2007).  Några påståenden löd: ”Enligt mig är det inte ´vem 
jag är ´utan ´vad jag presterat´ som räknas” och ” Jag känner att jag duger endast när jag 
lyckats väl med något” och ”Jag har svårt att förlåta mig själv om jag misslyckas med någon 
viktig uppgift”. Dessa uppmätte tillsammans ett Cronbach´s alpha på .88. Items från dessa två 
skalor blandades på enkäten. Samtliga av dessa påståenden hade fem svarsalternativ: (1) 
”stämmer inte alls”, (2) ”stämmer ganska dåligt”, (3) ”stämmer delvis-delvis inte”, (4) 
”stämmer ganska väl” och (5) ”stämmer precis”. Skalorna har uppvisat hög reliabilitet och 
god begreppsvaliditet (Johnson & Blom).  
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Procedur 

 
För att få tag på deltagare till den första gruppen togs kontakt med ordföranden för en 
fibromyalgiförening i Västmanland för att informera om studien och för att få hjälp med att få 
tag på deltagare. Det enda kravet för att få delta i studien var att personen skulle vara 
diagnostiserad med fibromyalgi av en läkare, vilket medlemmarna i fibromyalgiföreningen 
antogs vara tack vare medlemskapet. Ordföranden bistod med att dela ut och samla in 
enkäterna som såg exakt likadana ut för alla deltagare i den gruppen. Med varje enkät följde 
även ett missivbrev där information om studien fanns. Studenter vid Mälardalens högskola, 
som var kontrollgruppen, fyllde i en enkät som såg likadan ut som den fibromyalgigruppen 
fått förutom att två frågor lagts till för att se till att kontrolldeltagarna inte skulle lida av någon 
form av smärtsjukdom vilket skulle ha kunnat påverka resultatet. Frågorna var ”Har du 
någonsin lidit av värk under en längre period?” och ”Har du någonsin fått en diagnos för ett 
smärtsyndrom?” Båda grupperna informerades om att deltagandet var frivilligt, att det var helt 
anonymt och att inga obehöriga skulle få ta del av det insamlade materialet. Syftet med 
studien avslöjades ej för någon utav grupperna innan enkäterna fylldes i. Studenterna som 
deltog fick efter ifylld enkät information om studiens syfte. Författaren kom aldrig i kontakt 
med fibromyalgigruppen, men däremot hade ordföranden i förväg fått veta syftet och hade 
möjlighet att informera deltagarna efteråt om dessa ville veta. Deltagarna erbjöds att få ta del 
av resultatet genom att kontakta undersökningsledaren via telefon eller e-post eller att vända 
sig till institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap i Eskilstuna där resultatet 
publiceras. Deltagarna fick ingen ersättning för sin insats.  
 

 
Resultat 

 
Först genomfördes två envägs variansanalyser för att undersöka om det fanns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna gällande kompetensbaserad självkänsla och 
relationsbaserad självkänsla. Även envägs variansanalyser utfördes inom de två grupperna var 
för sig för att undersöka om någon självkänsletyp var starkare i respektive grupp. Därefter 
utfördes tre Pearson korrelationsanalyser för att studera sambandet mellan variablerna i var 
grupp för sig och i totalgruppen. Medelvärden och standardavvikelser för skalorna visas i 
Tabell 1. 
 
Tabell 1 
Medelvärden (och standardavvikelser) på variablerna i studien 

                    Fibromyalgigruppen  Kontrollgruppen 
                    n = 26       n = 39 
 
Prestationsbaserad självkänsla      2.94 (0.93)     2.67 (0.48) 
 
 
Relationsbaserad självkänsla         3.27 (0.89)     2.93 (0.61) 
 
 

Not. Testpoängens varationsområde 1 (låg) -5 (hög). 
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En envägs variansanalys (ANOVA) visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan 
fibromyalgigruppen och kontrollgruppen med avseende på kompetensbaserad självkänsla F(1, 
63) = 2.27, p = .14. Gällande den relationsbaserade självkänslan kunde en envägsanalys 
(ANOVA) inte heller påvisa någon signifikant skillnad. Det fanns dock en tendens till 
skillnad mellan grupperna i denna variabel F(1, 63 ) = 3.24,  p = .08. Det vill säga 
patientgruppen rapporterade högre grad av relationsbaserad självkänsla än den friska 
kontrollgruppen. Det framgår att medelvärden i båda variablerna var något högre i 
fibromyalgigruppen än den friska gruppen. 

Sedan genomfördes en envägsvariansanalys (ANOVA) för beroende mätningar inom 
fibromyalgigruppen med självkänsletyp som inomgruppsfaktor för att fastställa huruvida en 
av dessa var starkare framträdande än den andra. Resultatet visade att den relationsbaserade 
självkänslan (se medelvärden i Tabell 1) var signifikant högre hos fibromyalgipatienter än den 
kompetensbaserade självkänslan F(1, 25) = 10.80, p < .003. Även en envägsvariansanalys 
(ANOVA) för beroende mätningar inom kontrollgruppen utfördes. Resultatet visade att även i 
denna grupp var den relationsbaserade självkänslan signifikant högre än den 
kompetensbaserade F(1, 38) = 12.52, p < .001.  

Korrelationerna räknades mellan prestationsbaserad självkänsla och relationsbaserad 
självkänsla dels i totalgruppen och dels i var grupp för sig. I totalgruppen gav korrelationen 
värdena r = .79 ; p < .001. Inom fibromyalgigruppen blev värdena r = .84 ; p < .001 och i 
kontrollgruppen r = .68 ; p < .001. Detta visade att korrelationen var relativt hög och 
signifikant i båda grupperna men dock lägre i kontrollgruppen än i fibromyalgigruppen. Så de 
i fibromyalgigruppen som hade hög kompetensbaserad självkänsla hade i högre grad även hög 
relationsbaserad självkänsla jämfört med de friska kontrollerna. 

 
 

 
Diskussion 

  
Den föreliggande studien avsåg att studera huruvida individer som lider av smärtsyndromet 
fibromyalgi skiljer sig från friska personer när det gäller olika typer av villkorlig självkänsla. 
En hypotes var att dessa personer med diagnosen fibromyalgi skulle ha en högre grad av både 
kompetensbaserad och relationsbaserad självkänsla än friska kontroller. Det fanns också 
intresse att studera huruvida en typ av villkorlig självkänsla framträder starkare hos dessa 
personer. Resultatet av två envägsvariansanalyser visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan fibromyalgigruppen och kontrollgruppen med avseende på kompetensbaserad 
självkänsla men en tendens kunde påvisas som antydde att relationsbaserad självkänsla var 
högre hos personer med fibromyalgi än hos de friska. Av gruppernas medelvärden framgick 
dock att fibromyalgigruppen hade något högre grad av både kompetensbaserad och 
relationsbaserad självkänsla. En inomgruppsanalys visade vidare att relationsbaserad 
självkänsla framträdde starkare hos fibromyalgigruppen än kompetensbaserad. Inom 
kontrollgruppen blev resultatet detsamma, att den relationsbaserade självkänslan var starkare 
än den kompetensbaserade. Resultatet för fibromyalgigruppen var dock intressantare att se då 
denna grupp hade en tendens att vara högre än kontrollgruppen på båda typer av självkänsla. 
Pearsonkorrelationsanalyserna visade vidare att dessa två olika slags villkorlig självkänsla var 
korrelerade med varandra i både totalgruppen och inom varje grupp. Dock antyddes att inom 
patientgruppen var det vanligare att ha hög grad av båda självkänsletyper. 

Denna undersökning bekräftar inte tidigare studier som antytt att personer med fibromyalgi 
uppvisar en hög grad av krävande, kompetensbaserad självkänsla men verkar ändå peka på att 
det finns en viss tendens hos personerna med fibromyalgi att ha en större del villkorlig 
självkänsla än friska personer. Denna tendens stödjer tidigare forskning som visat att 
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fibromyalgipatienter har en låg bassjälvkänsla och till stor del baserar sin självkänsla på yttre 
medel, det vill säga på villkorlig självkänsla (Johnson et al., 1997). Dock verkade 
villkorligheten i denna studie avspegla ett stort behov av emotionell bekräftelse och stöd, att 
vilja vara till lags och undertrycka sina egna behov och ej så mycket om att prestera. Det 
intressanta som antyddes av studien är att beteenden som leder till dessa syndrom kanske mer 
handlar om behovet av relationell bekräftelse än perfektion i prestationer. Att det också är 
framförallt kvinnor som lider av dessa smärtsyndrom antyder att relationsbehov, att inte 
kunna sätta gränser och säga nej till krav och orimliga förväntningar för att känna sig älskad 
och behövd kan ligga under vissa stressrelaterade tillstånd.  
 
 

Begränsningar i studien 
 
Ett hot mot validiteten i denna studie är att deltagarna med fibromyalgi valdes ut genom sitt 
medlemskap i en fibromyalgiförening. Att alla deltagarna hade fått just denna diagnos kan 
inte vetas med säkerhet, trots att detta intygats av ordföranden i föreningen. I tidigare studier 
då personer med denna diagnos deltagit har dessa valts ut från sjukhusets patienter och då har 
forskaren haft full kontroll på sjukdomstillståndet (Johnson et al, 1997). Även om deltagarna i 
den föreliggande studien hade en korrekt diagnos kan det också finnas andra diagnoser som 
personerna haft, exempelvis depression eller annan psykisk sjukdom. Det låga deltagarantalet 
kunde försvaga den statistiska validiteten. Endast 26 fibromyalgipatienter användes vilket är 
en relativt liten grupp och det kan bli svårt att dra slutsatser med så få personer. Framför allt 
var spridningen större i fibromyalgigruppen vilket antyder mer extrema svar  

En vidare betänklighet i studien var att negativ affekt (neuroticism) inte tagits med i 
beaktande. Denna variabel som sannolikt samvarierar med självkänsla (se Johnson & Blom, 
2007) kan ha påverkat resultatet. I liknande framtida studier kan det därför vara bra att 
kontrollera denna effekt. Även själva frågorna i skalorna uppfattades som svårtolkade av vissa 
deltagare som upplevde problem med att fylla i enkäten. Språket i påståendena kanske kunde 
göras lite enklare. Å andra sidan finns det vissa termer och uttryck som är relevanta för 
enkäten som blir svåra att ersätta.  

När det gäller båda grupperna kan det i framtida studier vara av intresse att ta med både 
ålder och kön på deltagarna då detta skulle kunna ha en inverkan på resultatet. 
Kontrollgruppen bestod endast av studenter och majoriteten av dessa var yngre kvinnor, vilket 
noterades då enkäterna personligen delades ut. Det är inte säkert att fibromyalgideltagarna var 
yngre och kvinnor, och detta faktum kan också påverka resultatet. Äldre personer kanske 
svarar på ett annat sätt på enkäten än yngre deltagare, och kvinnor kanske också svarar 
annorlunda än män.  

Det bör också nämnas att de tendenser som fanns i studien och som var i enlighet med 
hypotesen kunde ha framträtt starkare i ett större urval. Detta bör åtgärdas i framtida studier 
genom att forskaren försöker få tag på deltagare via sjukvården. Problemet med detta kan 
dock vara att sjukdomar är ett känsligt område och kan leda till att det blir svårt att få tag på 
testdeltagare, då läkare och vårdpersonal har tystnadsplikt.  
 
 
Slutsats och framtida forskning 
 
Som slutsats kan man konstatera att även om undersökningen inte kunde bekräfta tidigare 
funna resultat (Johnson et al., 1997) tycks det finnas fog att vidare studera 
självkänslestrukturen och de grundläggande behoven och deras roll i beteende och attityder 
hos fibromyalgipatienter. Sådan kunskap kan vara mycket viktig vid exempelvis behandling 
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men även i förebyggande arbete. Området villkorlig självkänsla genererar i dagsläget många 
intressanta frågeställningar. Vissa forskare menar att området är viktigt för exempelvis 
behandling av depression och möjligtvis andra liknande åkommor då den villkorliga 
självkänslan verkar vara mycket vanlig hos vissa patientgrupper (Crocker & Knight, 2005). 
Som denna studie antytt borde detta område fokuseras mer även i fibromyalgiforskningen.  
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