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Den villkorliga självkänslans relation till self-efficacy 
 

Hanna Thunström 

 

 

En självkänsla som är beroende av bekräftelse utifrån utgör en 

psykologisk sårbarhet. Den beroende eller villkorliga självkänslan har 

visats vara antingen relationsbaserad eller kompetensbaserad. Syftet 

med den aktuella studien var att undersöka förhållandet mellan 

relationsbaserad självkänsla, kompetensbaserad självkänsla, inklusive 

deras underdimensioner, och self-efficacy. Enkäter delades ut till 69 

universitetsstudenter. Resultaten visade att kompetensbaserad 

självkänsla predicerade signifikant låg self-efficacy. Endast vissa av 

underdimensionerna var signifikanta prediktorer. Den villkorliga 

självkänslans sårbarhetsstatus diskuterades. 

 

Key word: contingent self-esteem, relationships, competence, self-

efficacy 

 

 

Inledning 
 

Självkänslans mycket stora betydelse härstammar från det djupt genomgripande och 

universella mänskliga behovet av att ha en positiv självbild, att tycka bra om sig själv och 

känna att man är värd någonting (Dijksterhuis, 2004). Grunden till vår självkänsla läggs tidigt 

i livet, tidigare än vi har minnen av, och genomsyrar våra liv därefter som en av 

grundstenarna i vår psykologiska uppbyggnad. Sådeles har självkänsla fått mycket 

uppmärksamhet inom psykologisk forskning; det är ett av de tre mest välstuderade 

personlighetsdragen med ett interesse som kan dateras tillbaka ända till 1890. Enligt 

Coopersmith (1967) är självkänsla (”self-esteem”) en av vana fasthållen uppskattning av den 

egna personen som uttrycker bifall eller ogillande. Bedömningen rör individens duglighet, 

betydelsefullhet, framgång och värdighet. Rosenberg (1965) förklarar självkänslan som en 

global bedömning av självvärde, självrespekt eller självacceptans. I den kommande 

diskussionen kommer självkänsla att förklaras med Rosenbergs begreppskonstruktion, för att 

undvika paralleller med self-efficacy (t.ex. duglighet, framgång).   

 

 

Den tudelade självkänslan  

 
Enlig Kernis (2003) innebär en genuin självkänsla att det egna upplevda självvärdet 

överensstämmer med den självkänsla som framställs inför andra. När självkänslan inte är 

genuin handlar det oftast om att ge sken av en högre självkänsla än vad som motsvaras av 

verkligheten. Denna typ av förställning kan bottna i en rädsla att inte bli accepterad av andra 

(Kernis, 2003) eller att visa sig svag (Tafarodi & Ho, 2006). Men självkänslan kan även vara 

tudelad mellan en låg och en hög nivå utan att individen är direkt medveten om denna 

diskrepans. I och med att tanken på kognitiva automatiska och omedvetna processer började 

få fäste, breddades även synen på självkänsla till att innefatta en omedveten komponent. Till 

skillnad från den explicita självkänslan som bygger på en medveten självreflektion betecknar 
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den implicita självkänslan undermedvetna associationer till självet. Dessa formas genom 

självutvärderande processer som är automatiska (Dijksterhuis, 2004).  

     Implicit självkänsla har kunnat mätas genom de associationer människor fäster vid 

självrelevanta objekt. Exempelvis har en preferens för bokstäver som ingår i det egna namnet 

och för nummer som ingår i det egna födelsedatumet påvisats (Jones, Pelham, Mirenberg, & 

Hetts, 2002). Det har även visats att den implicita självkänslan kan manipuleras på en 

omedveten nivå. Genom sublim betingning där det egna namnet parades ihop med negativa 

eller positiva uttalanden kunde Dijksterhuis (2004), redovisa en sänkning av implicit 

självkänsla.  

      Explicit och implicit självkänsla har etablerats som distinkta begrepp vars korrelation 

visserligen är positiv men svag (Greenwald & Farnham, 2000). Nivåskillnaden kan härledas 

till den implicita självkänslans avsaknad av medveten kognitiv reflektion. Exempelvis kan ett 

oälskat barn med tiden lära sig förstå att bristen på kärlek beror på förälders emotionella 

oförmåga och inte på barnets egna tillkortakommanden. Den implicita självkänslan kan 

däremot inte föra detta resonemang. På en omedveten nivå upplevs istället bristen på kärlek 

som förtjänat, vilket integreras i självbilden (Zeigler-Hill, 2006). 

     Den diskrepanta självkänslans vanligaste form är låg implicit självkänsla och hög explicit 

självkänsla. Det är även denna form som har fått den övervägande delen av uppmärksamhet 

inom forskningen (Zeigler-Hill, 2006). Denna typ av diskrepans gör att självkänslan ständigt 

måste försvaras. Detta kan ta form av aggression, fördomar eller självbedrägeri (Zeigler-Hill, 

2006). En omedveten skillnad i självkänsla är även ett av de kännetecknande dragen i 

narcissistisk personlighetsstörning, där en uppblåst explicit självkänsla är en kompensation 

för en oerhört låg implicit självkänsla. Sjukdomen kan spåras tillbaka till barndomen då 

bristen på bekräftelse från betydelsefulla andra framkallar en kompenserande egenkärlek 

(Kernberg, 1983; Kernis, 2001). De personer som uppvisar den största diskrepansen i 

självkänslan har även de största utslagen på skalor som mäter narcissism (Zeigler-Hill, 2006). 

     Den avsaknad av kognitiv reflektion som kännetecknar den tidigaste delen av livet 

förklarar den starka koppling denna period har till implicit självkänsla. I en undersökning av 

den kulturella identitetens påverkan på självkänsla bland högskolestudenter med olika 

kulturella bakgrunder, pekar resultaten på att den implicit självkänsla påverkades av den 

tidiga kulturella miljön medan den explicit självkänsla kunde kopplas till den aktuella 

kulturella miljön (Hetts, Sakuma, & Pelham, 1999). Implicit självkänsla är sådeles en produkt 

av tidig socialisation där värderingar tas in utan förmågan till reflektion. Den explicita 

självkänslan däremot kopplas till den kulturella miljö och de värderingar den vuxne 

människan medvetet reflekterar över. Den implicita självkänslan blir på detta sätt given till 

individen i barndomen, när förmågan att acceptera eller avböja är begränsad. Det är just 

avsaknaden av medveten reflektion som gör den implicita självkänslan passiv till naturen.  

 

 

Den oberoende självkänslan 

 
Barndomens roll påtalas även i Johnsons (1998, 2003) resonemang om självkänsla. 

Författaren talar om en bassjälvkänsla vilket definieras som en egenkärlek, där en acceptans 

av de egna behoven, känslorna och instinkterna ingår och som formas under barndomen och 

är relativt oberoende och stabil. Bassjälvkänslan är passiv i den bemärkelsen att den är given 

till barnet då det själv har relativt få möjligheter att erövra en självkänsla som baseras på egna 

färdigheter. Hos den vuxne är bassjälvkänslan relativt omedveten och på så sett reflekterar 

den implicita självkänslan. Deci och Ryan (1995) för ett liknande resonemang kring 

självkänsla. När acceptans och kärlek ges villkorsmässigt hämmas människan utvecklingen 

mot en integrerad personlighet där det yttre uttrycket för personlighet överensstämmer med 
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det sanna jaget. Istället ikläds en social roll där de delar av personligheten som inte passar 

inte heller får uttryckas. Johnson (1997) och Deci och Ryan (1995) menar att det är när 

bassjälvkänsla eller den oberoende självkänslan brister som självvärdet förskjuts till områden 

där en viss standard måste mötas t.ex. yrkeskompetens, social kompetens, godkännande av 

andra eller dygd. Johnson och Blom (2007) ser detta som en distinkt form av självkänsla, en 

beroende typ av självkänsla. Denna form av självkänsla är aktiv till naturen då individen 

strävar efter prestationer som gagnar en positiv självsyn. På detta sätt ges individen en 

möjlighet att kompensera en bristande bassjälvkänsla, men denna typ av självkänsla blir 

ömtåligare och mindre stabil. Självkänslan är god så länge individen lyckas prestera väl inom 

standardområdena men stöter individen på motgångar inom dessa områden faller 

självkänslan.  

     Crocker och kollegor menar att självkänsla påverkas bara av framgångar inom områden 

där självvärde har investerats, vilket förklarar både beteendemönster och fluktuationer i 

självkänsla (Crocker & Park, 2004). I resonemanget som förs förnekas inte den teoretiskt 

möjliga förekomsten av en oberoende självkänsla, dock hävdar författarna att det i princip är 

omöjligt att inte påverkas av yttre faktorer då dessa värdesätts så pass högt av samhället 

(Crocker & Wolfe, 2001). För att förstå varför självkänsla varierar ska man inte undersöka 

om självkänslan är beroende eller inte, utan undersöka inom vilka områden den är beroende 

(Crocker & Wolfe, 2001). Teoretiseringen av dessa författare begränsas dock av att 

bassjälvkänsla utesluts ur resonemanget. Dynamiken mellan bassjälvkänsla och beroende 

självkänsla och dess inverkan på psyket går förlorad. När den beroende självkänslan 

normaliseras kan man inte längre tala om den överkompenserade roll som denna typ av 

självkänslan kan får till följd av en låg bassjälvkänsla. Inte heller kan man tala om när denna 

överkompensation blir patologisk som hos individer med narcissistisk personlighetsstörning 

(Kernberg, 1983). 

      

 

Den beroende självkänslan  
 

Med utgång i den teoretiska uppfattningen att en låg bassjälvkänsla motiverar en aktiv 

strävan att grunda en självkänsla på egna bedrifter och gärningar, har Johnson och Blom 

(2007) kunnat särskilja mellan två distinkta tillvägagångssätt. Självkänsla kan befrämjas 

antingen genom prestationer, genom att vara duktig och beundrad, eller genom relationer, att 

vara älskad och uppskattad. Att vara inriktad på prestationer betyder dock inte att individen 

kan bortse från behovet av kärlek, uppskattning och i förlängningen social acceptans. 

Prestationer blir istället det medel som individen använder sig av för att bli älskad och 

accepterad. Att vara del av en social grupp är ett grundläggande mänskligt behov och 

självkänslan har antagits vara ett slags mätinstrument för hur väl detta behov tillfredställs 

(Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995). Samtidigt blir självkänslan en drivkraft som 

används för att rätta till det eventuella utanförskapet. Grundat i svåra upplevelser under 

barndomen börjar barn att utveckla en personlighet och medföljande egenskaper som ska 

skydda dem från liknande upplevelser i framtiden. (Crocker & Park, 2004). Om kärlek och 

trygghet fattades under uppväxten kan individen bli starkt motiverad till att förhindra att detta 

upprepas i vuxen ålder. Självkänslan investeras därför i att uppnå social acceptans, att bli 

älskad och uppskattad av andra. Om kärlek och acceptans däremot gavs under barndomen, 

men gavs villkorsmässigt, kan en fixering bildas vid att leva upp till dessa villkor. Beroende 

på vad individen uppfattar som viktigt för att accepterad i den sociala gruppen, t.ex. utseende 

eller yrkesframgång, blir självkänslan beroende av framgång i dessa domäner. Självkänslan 

blir på detta sätt investerad så att individen motiveras till beteende som skyddar dem från att 

bli avvisade (Crocker & Park, 2004). De olika typerna av beroende självkänsla leder även till 



                                                                           5 

olika beteenden och kognitiva strukturer. En människa med en relationsbaserad självkänsla 

kan lätt bli beroende och undergiven andra människor, vill gärna bli omhändertagen och 

tröstad medan en person med kompetensbaserad självkänsla kan bli aggressiv och 

dominerande (Johnson & Blom, 2007). 

       Det är viktigt att poängtera att tanken på en oberoende självkänsla inte utesluter tanken 

på en beroende självkänsla. Att prestera eller ha nära relationer till andra människor är 

fortfarande viktigt, men blir inte den bas självkänslan står på.  

 

 

Relationsbaserad självkänsla  

 
Hur relationsrelaterade faktorer kan påverka självkänsla behandlas i en studie av Williams 

och Galliher (2006). Här undersöktes social kompetens, socialt stöd, social anknytning och 

sambandet dessa variabler har med självkänsla och depression. De tre förstnämnda 

variablerna visade en stark relation till både högre självkänsla samt lägre depression. I vidare 

analyser framkom att social anknytning och social kompetens modifierar det inflytande 

socialt stöd hade på självkänsla och depression. Social anknytning är den uppfattning 

individen har av självet i relation till omgivningen samt en generell förståelse av förhållanden 

i allmänhet. Den sociala kompetensen innebär en tro på den egna förmågan att hantera sociala 

interaktioner med målet att kunna initiera och uppehålla positiva relationer. Om en individ 

har en generellt sett positiv bild av relationer och sig själv i förhållande till andra, samt en tro 

på den egna förmågan att kunna skapa meningsfulla relationer, har det upplevda sociala 

stödet inte samma inverkan på självkänslan. Individens trygga grundinställning till andra gör 

att självkänsla inte investeras i att uppnå socialt stöd. Därav följer inte heller en minskning av 

självkänsla eller en förhöjning av depressiva tendenser om det sociala stödet minskas.  

     Personer som uppvisar ett högt emotionellt beroende har ett överdrivet behov av att bli 

omhändertagna, skyddade och stöttade trots att de egentligen är fullt kapabla att ta sig an 

vardagens utmaningar själva (Bornstein, 2006). Att uppvisa hjälplöshet, sårbarhet och 

undergivenhet kan vara ett sätt få detta behov tillfredställt. Även om passivitet på detta sätt är 

ett viktigt inslag i den beroende personlighetstypen, finns även aktiva komponenter som 

syftar till skydda individen från att bli övergiven. Det kan handla om att framkalla 

skuldkänslor, att vara självdestruktiv eller försökt till att kontrollera den andre partnern i ett 

förhållande genom våld och hot. Det finns exempelvis ett etablerat samband mellan 

emotionellt beroende hos män och våld i hemmet (Bornstein, 2006; Holtzworht-Munroe, 

Stuart, & Hutchinson, 1997). Personer med högt emotionellt beroende hyser sådeles inte bara 

en rädsla för att bli övergivna, utan har även högre nivå av svartsjuka och kontrollbehov emot 

sin partner, samt större svårighet att kontrollera ilska och andra negativa känslor (Bornstein, 

2006). Rädslan för att bli övergiven hos dessa individer kan spåras till de starka anknytningar 

till andra människor de behöver för att känna att de har ett värde (Johnson, & Blom, 1997).  

 

 

Kompetensbaserad självkänsla  
 

En kompetensbaserad självkänsla kan förstås utifrån associerade beteendemönster. Ett hot 

mot den egna kompetensen leder till annorlunda reaktioner hos en individ som har investerat 

sin självkänsla i att vara framgångsrik, än hos en person vars självkänsla inte är beroende av 

prestationer. Johnson och Forsman (1995), visade detta i ett experiment där 60 studenter med 

en kombination av hög eller låg nivå av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla fick 

systematiskt negativ eller positiv feedback på åtta korta uppgifter de blivit givna. Deltagarna 

hade möjligheten att efter feedback justera svårighetsgraden på de kommande uppgifterna. 
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Av de deltagare som lade vikt vid att prestera, kunde två olika grupper särskiljas. Det fanns 

studenter som hade en hög bassjälvkänsla men värdesatte kompetens då detta leder till en 

förhöjning av en redan trygg självkänsla, samt studenter som uppvisade en låg bassjälvkänsla 

där prestationer har fått en kompensatorisk roll. Dessa två grupper skiljde sig åt i 

experimentet både i antal hjärtslag per minut och i de ambitionsstrategier de använde efter 

negativ feedback. Deltagare med en hög bassjälvkänsla reagerade adaptivt genom att sänka 

sin ambitionsnivå och på detta sätt öka sin faktiska prestation och därmed sin självkänsla. 

Däremot höjde deltagare med låg bassjälvkänsla svårighetsgraden orealistiskt och fick på 

detta sätt ännu mindre framgång. Denna form av självhandikapp förbättrade inte situationen, 

men utgjorde ett skydd för den ömtåliga självkänslan, då en ökad svårighetsgrad ursäktade ett 

misslyckande. I senare forskning av Blom, Johnson och Patching (2007), har även andra 

fysiologiska reaktioner vid prestationsrelaterade uppgifter uppmäts hos personer med 

kompetensbaserad självkänsla. Deltagare med en självkänsla beroende på prestationer 

uppvisade högre diastoliskt blodtryck, större ansträngning och högre nivåer av frustration. 

Resultaten pekar på att prestationsrelaterade uppgifter för dessa människor upplevs på ett mer 

negativt och hotande sätt (Blom et al, 2007). 

     Kompetensbaserad självkänsla har även kopplats till Typ A-personlighet (Johnson, 2003). 

Personer med dessa personlighetsdrag är tävlingsinriktade, tidspressade och aggressiva. 

Självkänslan är knuten till prestationer, och det finns en uppfattning att om de inte tar för sig 

kommer någon annan att hinna före. De vill gärna kontrollera sin omgivning samtidigt som 

de själva åstadkommer allt mer, helst under allt kortare tid. Dessa personer är ofta så hårt 

drivna att de kommer på kant med sina medmänniskor och drar på sig hälsoproblem. Den 

obevekliga drivkraft som dessa människor uppvisar är en följd av att självkänslan står på 

spel. Stöd för detta antagande har hittats i studier där Typ A-individer uppmätte både högre 

puls och blodtryck vid situationer där självkänslan hotades (Pittner & Houston, 1980).  

     Höga mått av självkritik, hög ambition och en obeveklig drift att prestera är egenskaper 

som Typ A-personer delar med individer som uppvisar höga mått av självinriktad 

perfektionism. Associationen mellan de två fenomenen blir tydlig i studier som visat att 

personer med Typ A problematik även får högre värden på skalor som mäter perfektionism 

(Doebler, Schick, Beck, & Astor-Stetson, 2000). Rice, Ashby och Slaney (1998) visade att 

maladaptiv perfektionism har ett negativ samband med självkänsla samt en positiv 

korrelation med depression. Adaptiv perfektionism innebär hög personlig standard, ett behov 

av organisation och ordning, samt en ovilja att uppskjuta saker. Maladaptiv perfektionism 

däremot betecknar orealistiskt höga mål, en rädsla för misslyckanden, tvivel på den egna 

kompetensen och medföljande oro. Maladaptiva reaktioner på hot mot den egna 

kompetensen, Typ A-beteende samt maladaptiv perfektionism är alla exempel på följder av 

en kompetensbaserad självkänsla. Istället för att använda feedback för att korrigera mindre 

framgångsrikt beteende, läggs här all energi vid att försvara den ömtåliga självkänslan.  

     Förutom självkänsla som är en bedömning av det egna värdet som människa, görs även en 

bedömning av den egna dugligheten. Tron på den egna förmågan (”self-efficacy”) är 

begreppsmässigt annorlunda från självkänsla, men har precis som självkänsla en viktig roll 

för motivation och beteende. Dessa två begrepp uppvisar ofta en positiv korrelation med 

varandra.  

 

 

Self-efficacy  
 

Bandura (1997) har definierat self-efficacy som en tillit till den egna kapaciteten att 

organisera och utföra de nödvändiga handlingar som behövs för att nå ett givet mål. 

Begreppet innefattar både en uppfattning om samband mellan handling och konsekvens samt 
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en inre locus of control (Bandura, 1997). De förväntningar man har på sin self-efficacy är 

grundat på de framgångar eller motgångar man tidigare haft (Bandura, 1977), eller man 

observerat andra ha (Bandura, 1977a). Starka upplevelser av den egna kompetensen inom 

specifika områden kan även sprida sig och bilda en Generell Self-Efficacy (GSE) som inte är 

domän specifik (Bandura, 1997; Smith, 1989; Weitlau, Smith, & Cervone, 2000). Denna mer 

generella tron på den egna kompetens kan förutse beteenden i situationer som är nya och 

obekanta där domänspecifik self-efficacy inte ännu hunnit anskaffas (Lightsey, Burke, & 

Ervin, 2006) 

     Vikten av self-efficacy ligger i dess betydelse för motivation och beteende samt i dess 

skyddande roll mot stress och psykiska sjukdomar. Self-efficacy påverkar de reaktioner som 

uppstår vid svåra eller utmanande situationer. Den är avgörande för hur mycket energi som 

läggs ner på en uppgift och hur länge och intensivt man härdar ut och håller fast vid att uppnå 

sitt mål trots motgångar. Individer skräms av och undviker situationer där self-efficacy 

upplevs som bristande men känner trygghet inför, och agerar målmedvetet, i situationer där 

self-efficacy upplevs som hög (Bandura, 1977a).  

     Mycket forskning har genomförts på förhållandet mellan self-efficacy och 

beteendemönster sedan Bandura först myntade begreppet. Self-efficacy har kopplats till en 

mängd följder så som ökad fysisk aktivitet (Luszczynska & Sutton, 2006), förmågan att sluta 

röka (Yzer & van den Putte, 2006), effektivitet på arbetsplatsen samt arbetstillfredsställelse 

(Staples, Hulland, & Higgins, 1999) för att nämna några. En metaanalys av förhållandet 

mellan self-efficacy och akademisk prestation påvisar ett positivt och statistiskt signifikant 

samband som gäller över ett flertal akademiska ämnen (Multon, Brown, & Lent, 1991). 

Förekomsten av self-efficacy har även en skyddande inverkan mot stress och associerade 

hälsoproblem. I en studie av 330 män i uniformerade yrken (poliser, brandmän, 

fängelsevakter, säkerhetsvakter och ordningsvakter) undersöktes personliga resursers 

inverkan på uppfattad yrkesstress och hälsa (Oginska-Bulik, 2005). Av de personliga resurser 

som undersöktes visade sig self-efficacy och optimistisk personlighetstyp vara de med störst 

skyddande effekt.  

     Self-efficacy spelar även en roll i utbrändhet, ett tillstånd som är konsekvens av kronisk 

arbetsstress (Janaro, Flores, & Arias, 2007). Den vanligaste definitionen av utbrändhet 

innefattar emotionell utmattning, en opersonlig eller cynisk inställning mot andra och en 

minskad tro på sin förmåga att prestera (self-efficacy) (Schaufeli & Peeters, 2000). Denna typ 

av mental ohälsa har på senaste år fått stor uppmärksamhet inom psykologisk forskning. 

Speciellt är det yrken som involverar kontakt med och ansvar för andra människor som 

pekats ut som riskyrken (Jenaro, et al., 2007; Schaufeli & Peeters, 2000). Utbrändhet kan 

förstås utifrån Job Demands-Resource teorin, vilket kortfattat innebär att då de krav som 

ställs i en arbetsroll överstiger de resurser (både personliga och de som tillgodoses av 

arbetsplatsen) som finns tillgängliga kan utbrändhet bli en följd (Bakker, Demerouti, & 

Schaufeli, 2003).  

 

 

Förhållandet mellan självkänsla och self-efficacy  
 

I definitionerna av självkänsla och self-efficacy förekommer inte alltid en skarp 

gränsdragning. Enligt Coopersmith (1967) är självkänsla en uppskattning av den egna 

personen som inte bara rör individens värde och betydelse, men även framgång och 

duglighet. Just bedömningen av den egna dugligheten är förvillande likt self-efficacy, vilket 

gör det svårt att hålla de två begreppen isär. I ovan förda diskussion behandlas dock dessa 

som begreppsmässigt olika; självkänsla refererar till en känslomässigt laddad bedömning av 

det egna värdet som människa. Self-efficacy å andra sidan berör en bedömning av den egna 
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kompetensen, en bedömning som i sig inte är värdeladdad. Self-efficacy kan även ses som ett 

mindre mångbottnat fenomen, mer tillgänglig för medveten reflektion och till viss mån lättare 

att påverka.  

     Men det finns röster inom forskningen som hävdar att de två begreppen är omöjliga att 

särskilja. Det är då främst GSE som likställs med självkänsla. För att ge ett exempel 

genomförde Stanley och Murphy (1997) en studie där bl.a. skalor för GSE och självkänsla 

jämförelses. Genom en multipel regressions analys fann författarna att de två olika typerna av 

skalor hade en signifikant korrelation som var så hög att de i praktiken mätte samma 

begreppskonstruktion. Judge (1998) fann tillika en korrelation mellan självkänsla och self-

efficacy på .86 i en studie med syftet att undersöka personlighetsegenskaper och dess 

förhållande till arbetsprestationer. Förutom self-efficacy och självkänsla mättes även locus of 

control och neurotisism. En principal- component analys visade att de fyra 

personlighetsdragen ingick i en högre stående faktor som förklarade 71 % av variationen. 

Den höga samvariationen ledde författarna till slutsatsen att det fanns ett hierarkiskt högre 

stående karaktärsdrag som dessa mått reflekterar. I den begreppsmässiga teoretiseringen 

benämndes detta karaktärsdrag som ett fundamentalt och undermedvetet antagande som 

individer gör om sig själva, om sina medmänniskor och om sin omgivning (Judge, Locke, & 

Durham, 1998).  

     Att en stark korrelation förekommer mellan de två begreppen behöver dock inte 

nödvändigtvis betyda att de är begreppsmässigt oskiljbara. Chen, Gully och Eden (2004), 

argumenterar att även om sambandet mellan två teoretiska konstruktioner är starkt (vilket 

ofta är fallet inom psykologi) kan de ha sytematiskt olika förhållanden till andra 

konstruktioner. De menar att istället för att lägga fokus på förhållandet mellan två 

närbesläktade begrepp för att avgöra deras teoretiska skiljaktighet, är det mer fruktbart att 

undersöka deras respektive förhållanden till andra begrepp. Med stöd av tidigare forskning 

hävdar författarna att begrepp med en korrelation upp till .80 kan predicera olika följder. För 

att testa riktigheten i detta argument i förhållandet till relationen mellan självkänsla och GSE 

antogs det att självkänsla, i jämförelse med GSE, skulle ha en starkare relation till både 

affektiva tillstånd och affektiva personlighetsdrag. Dessutom antogs att GSE, i jämförelse 

med självkänsla, skulle ha en starkare relation till både tillfällig motivation och mer stabil 

motivationsnivå för individen. En parvis jämförelse bekräftade hypotesen; GSE var 

signifikant starkare relaterad till både tillfällig motivation och stabil motivationsnivå, medan 

självkänsla hade ett signifikant starkare samband med affektiva personlighetsdrag.   

 

 

Villkorlig självkänsla och efficacy 
 

Som nämnts ovan har en hög positiv korrelation mellan självkänsla och self-efficacy 

påträffats i flera studier. Den positiva korrelationen kan förstås då båda är del av en 

bedömningen av självet, en bedömning som antingen är positiv eller negativ.  

     En god självkänsla och en hög nivå av self-efficacy är på detta sätt ett utryck av en positiv 

självbild, medan en negativ självkänsla och en låg nivå av self-efficacy är ett uttryck av en 

negativ självbild. Stöd för detta antagande återfinns i forskning av Judges et al. (1998) där 

självkänsla och self-efficacy visats ingå i en undermedveten grundinställning riktad bl.a. mot 

den egna personen. En hög nivå av bassjälvkänsla kan med detta resonemang i många fall 

antas ha ett samband med en hög nivå self-efficacy. När bassjälvkänslan däremot är låg 

förutses en lägre nivå av self-efficacy, i linje med tidigare forskning. Den låga nivån av 

bassjälvkänslan kan kompenseras genom bekräftelse som fås antingen genom relationer eller 

prestationer. Som Johnson och Blom (2007) demonstrerat förekommer dessa två typer av 

villkorlig självkänsla hos personer med en låg nivå av bassjälvkänsla. För att applicera 
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tidigare forskning på denna konstellation kan en person med en låg nivå bassjälvkänsla som 

kräver emotionell eller kompetensrelaterad bekräftelse förväntas ha en lägre nivå av self-

efficacy. Däremot kan en skillnad i nivån av self-efficacy mellan de två olika 

kombinationerna väl förekomma. I och med den roll som den egna förmågan spelar i en 

kompetensbaserad självkänsla kan det mycket väl tänkas att en person med denna typ av 

självkänsla skulle uppvisa en högre nivå av self-efficacy än en person med en 

relationsbaserad självkänsla utan prestationsbehov. Samtidigt har dock personer med 

kompetensbaserad självkänsla visats sårbara för stress och sjukdom (Crocker & Park, 2004) 

vilket antyder frånvaron av en skyddande inverkan av self-efficacy. En villkorlig självkänsla 

generellt anses därför sammanfalla med en låg nivå av self-efficacy som en del av en negativ 

självbild. Däremot av de två typerna med beroende självkänsla antas individer med 

relationsbaserad självkänsla, som är passiva och undvikande, visa större samband med låg 

self-efficacy än de med prestationsbaserad självkänsla, som är mer aktiva och 

prestationsinriktade (Johnson & Forsman, 1995; Johnson & Blom, 2007) 

  

  

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka vilken av de två typerna av villkorlig 

(beroende) självkänsla som är starkast prediktor av self-efficacy. Grundat i tidigare forskning 

förväntades båda dimensionerna ha samband med låg nivå av efficacy men den 

relationsbaserade självkänslan antogs vara starkare associerad med låg self-efficacy. Vidare 

studerades de tre underdimensionerna av relationsbaserad självkänsla (eftergivenhet, 

villkorlig kärlekssträvan och rädsla för avvisande) och de två underdimensionerna till 

kompetensbaserad självkänsla (villkorlig kompetenssträvan, och självkritik) i förhållande till 

self-efficacy.  

        
 

Metod 
 

Deltagare 

 
Ett tillgänglighetsurval användes bland studenter och en föreläsare på en högskola i 

Mellansverige. Majoriteten av studenter studerade ämnen på A nivå, undantaget var en 

student som nått C nivå i sina studier. Deltagarna var 48 kvinnor och 21 män i åldrarna 19-55 

(M = 26.40, SD = 6.95). Av de tillfrågade var det bara en individ som avböjde medverkan.  
 

 

Material 

 
Mått för de tre aktuella variablerna, relationsbaserad självkänsla, kompetensbaserad 

självkänsla och self-efficacy, sammanställdes från tre olika skalor till en enkät. Av de 36 

frågorna, behandlade 14 relationsbaserad självkänsla, 12 kompetensbaserad självkänsla och 

10 self-efficacy. Svarsalternativen anpassades till samma format för de olika skalorna där 

respondenterna ombads markera det alternativ som stämde bäst för dem på en skala från 1 

(stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis). Frågorna blandades slumpmässigt.  
 

Relationsbaserad och kompetensbaserad självkänsla mättes med två skalor utvecklade 

nyligen av Johnson och Blom (2007): Competence Based SE Scale och Relation Based SE 
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Scale. Den relationsbaserade skalan har visats reflektera tre dimensioner: rädsla för 

avvisande (”Jag är mycket känslig för signaler av avvisande och ogillande från andra 

omkring mig”), eftergivenhet (”Det händer att jag låter andra behandla mig illa för att inte 

riskera att förlora deras acceptans”) och villkorlig kärlekssträvan (”När jag får kärlek och 

stöd av andra gillar jag mig själv mycket mer”). Skalan gav ett alphavärde på .88. Den 

kompetensbaserade skalan har visats reflektera två dimensioner: villkorlig kompetenssträvan 

(”Enligt mig är det inte ’vem jag är’ utan ’vad jag kan prestera’ som räknas.”) och självkritik 

(”Jag känner att jag aldrig riktigt når mitt bästa resultat, även om jag jobbar hårt”). Skalan 

uppmätte ett alphavärde på 0.89. Båda skalorna har visat hög reliabilitet och god validitet i 

tidigare studier (Johnson & Blom, 2007; Blom et al. 2007). 

     
 Self-efficacy mättes med Swedish Version of the General Self-efficacy Scale. Skalan 

utvecklades ursprungligen i Tyskland och har översatts till 28 språk, varav svenska är ett. 

Exempel på frågor är; ”Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina 

mål”, och ”Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem”. 

Reliabilitet för skalan har etablerats i flere studier (Scherbaum, Cohen-Charash, Kern, 2006; 

Leganger, Kraft, Roysamb, 2000). Validitet har visats genom positiva korrelationer med 

domänspecifik self-efficacy inom en mängd områden. GSE visade även en negativ 

korrelation med depression, samt en positiv korrelation med målmedvetenhet, förmåga att 

omsätta planer till handling och positiva förväntningar på resultat av handlingar 

(Luszczynska, 2005). Dessa resultat är i linje med Banduras (1997) teoretisering om self-

efficacy och dess verkan. Samband mellan self-efficacy och dessa relaterade begrepp har 

även visats sig gälla över olika kulturer (Luszczynska, 2005).  

 

 

Procedur 

 
Enkäten delades ut personligen av författaren vid tre tillfällen. Samtliga utdelningstillfällen 

förekom i samband med föreläsningar, då en kort presentation av ämnet samt enkäten 

framfördes. Enkäten ifylldes på plats och lämnades in till författaren. Deltagande var frivilligt 

och respondenterna försäkrades om anonymitet. Ingen betalning förekom men studenterna 

erbjöds chokladpraliner i utbyte mot deltagande.  

 

 

Resultat 

Fyra olika analyser genomfördes på den insamlade datan. Först räknades deskriptiv statistik 

(medelvärde och standard avvikelser) för alla variabler i undersökningen. Därefter 

genomfördes en korrelationsanalys mellan alla de aktuella variablerna. Då varken kön eller 

ålder visade ett signifikant samband med någon av de övriga variablerna uteslöts de från 

vidare analys. Slutligen testades två regressionsmodeller; en med relationsbaserad självkänsla 

och kompetensbaserad självkänsla, samt en modell med de fem underdimensionerna för att 

fastställa vilka är starkaste prediktorer av self-efficacy. 

     I Tabell 1 presenteras den deskriptiva statistiken över de inkluderade variablerna. Tabell 2 

visar Pearsonkorrelationerna mellan samtliga variabler. Den första kolumnen visar 

korrelationerna av variablerna med self-efficacy. De andra värden är interkorrelationer med 

dimensionerna. Det framgår att både relationsbaserad och kompetensbaserad självkänsla var 

signifikant och negativt relaterade till self-efficacy. Av underdimensioner hos skalorna var 

det endast självkritik, rädsla för avvisande och eftergivenhet som visade signifikanta 

samband med låg efficacy. Däremot upptäcktes inga signifikanta korrelationer mellan self-
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efficacy och ’villkorlighetsdimensionerna’ kärlekssträvan och kompetenssträvan i syfte att 

uppnå självkänsla. Korrelationerna visar även på en hög positiv samvarians mellan de 

predicerande variablerna. Samvariansen återfinns inte bara inom dimensionerna relaterade till 

relationsbaserad självkänsla respektive kompetensbaserad självkänsla utan även mellan de 

två dimensionerna. Exempelvis är korrelationen mellan relationsbaserad självkänsla och 

kompetensbaserad självkänsla hög (se Diskussion).  

Tabell 1 
Deskriptiv statistik  

    

         Högskolestudenter (N = 69) 

                                 ______________________________ 

             

                 Variable                 M                           SD                      

 

Self-efficacy              3.45                       .77                          

Relationsbaserad självkänsla             2.88                                .73            

Kompetensbaserad självkänsla            2.68                  .72             

Villkorlig kompetenssträvan              2.59                          .72            

Självkritisk              2.84                          .99           

Rädsla för avvisande             2.72                          .80               

Eftergivenhet              2.64                             .91              

Villkorlig kärlekssträvan             3.36                          .83               

 

 

Tabell 2 

Korrelationer mellan variablerna                     

    

                  Variable                              1          2          3          4          5          6          7          8                          1     2      3        4       5          6        7        8         

 

1. Self-efficacy    _            

2. Relationsbaserad självkänsla        -.32**     _     

3. Kompetensbaserad självkänsla     -.34**   .68**     _ 

4. Villkorlig kompetenssträvan         -.18       .65**   .88**      _        

5. Självkritisk             -.38**   .54**   .82**    .63**     _ 

6. Rädsla för avvisande                     -.28*     .89**   .66**    .65**   .55**     _                              

7. Eftergivenhet                       -.37**   .83**   .53**    .47**   .44**   .62**     _  

8. Villkorlig kärlekssträvan              -.16       .83**   .57**    .60**   .38**   .53**   .53**    _ 
 

Not. * p < 0.05 (2-tailed), ** p < 0.01 (2-tailed).   
 

     Den första multiple regressionsanalysen (metod stepwise) visade att av relationsbaserad 

självkänsla och kompetensbaserad självkänsla, var det enbart kompetensbaserad självkänsla 

som kunde predicera signifikant en minskning i self-efficacy (β = -.34, t = - 2.96, p = .004).   

Modellen förklarade 10.2 % av den totala variansen i self-efficacy. Den andra multiple 

regressionsanalysen (metod stepwise) av de fem underdimensionerna visade att självkritik (β 

= -.27, t = -2.19, p = .032) och eftergivenhet (β = -.25, t = - 2.05, p = .04) var de enda 

dimensioner som kunde predicera en signifikant minskning i self-efficacy. Av de två 

variablerna var självkritik den starkaste prediktorn och förklarade ensamt 11.33 % av 

variansen, medan eftergivenhet bidrog med ytterligare 4.2 %. Totalt kunde modellen förklara 
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17.2 % av variansen av self-efficacy. Dimensionerna villkorlig kompetens- och 

kärlekssträvan och rädsla för avvisande exkluderades ur analysen.      

 

 

Diskussion 
 

Syftet med den genomförda studien vara att undersöka relationen mellan beroende 

självkänsla och self-efficacy. Båda typerna av villkorlig självkänsla antogs vara negativt 

associerade till self-efficacy. Den kompetensbaserad självkänsla antogs vidare vara svagare 

prediktor av låg efficacy eftersom personer med denna typ av självkänsla behöver ha en 

tilltro till sin förmåga för att kunna må bra. Resultaten av studien visade att det fanns en 

negativ korrelation mellan både kompetensbaserad - och relationsbaserad självkänsla och 

self-efficacy, vilket bekräftade hypotesen. Dock visade en stegvis regressionsanalys att 

endast kompetensbaserad självkänsla var signifikant prediktor av self-efficacy. Dessa resultat 

som helhet stödjer således endast delvis antagandet att båda formerna av beroende 

självkänsla ger en låg self-efficacy, och pekar på att en mer nyanserad bild av förhållandet 

mellan självkänsla och self-efficacy behövs.  

     Trots att individer med en kompetensbaserad självkänsla skulle behöva ha en god self-

efficacy för att uppnå självkänsla och må bra uppvisade dessa paradoxalt en lägre nivå av 

self-efficacy än individer med relationsbaserad självkänsla (vilkas självkänsla inte är 

beroende av prestationer). Att ha en hög kompetensbaserad självkänsla och låg self-efficacy 

är speciellt olyckligt då dessa personer både saknar en stabil bassjälvkänsla samtidigt som de 

tvivlar på sin förmåga att utföra handlingar som skulle kunna kompensera för denna brist.  

     Analysen av underdimensionerna till relationsbaserad – och kompetensbaserad självkänsla 

gav flera intressanta resultat. Det visades att själva ’villkorlighetsfaktorn’ i båda skalorna inte 

predicerade self-efficacy. Istället visades det att en självkritisk attityd var den starkaste 

prediktorn, medan en eftergiven konformism var näst betydelsefull. Återigen pekar detta på 

att en mer nyanserad bild av förhållandet mellan självkänsla och self-efficacy behövs. Detta 

är viktigt eftersom just self-efficacy visats vara en stark hälsorelaterad faktor. Det kan därför 

vara bättre att tala om de olika underdimensionerna av respektive form av självkänsla och 

deras samband med self-efficacy. I resonemanget som förs av Judge et al. (1998) ingår både 

självkänsla och self-efficacy i en högre stående teoretisk konstruktion och borde därför peka 

åt samma håll; en låg självkänsla borde rimligen sammanfalla med en låg self-efficacy. 

Istället pekar resultaten i föreliggande studie på att vissa aspekter av beroende självkänsla är 

knutna till en sämre self-efficacy medan andra inte är knutna till varken en bättre eller sämre 

self-efficacy.   

     Underdimensionerna självkritik och eftergivenhet fångar båda element av självkänslan 

som rimligtvis borde predicera en låg self-efficacy. De påståenden som mätte självkritik 

speglade en tendens att aldrig vara nöjd med de egna prestationerna samt att ha svårt att 

förlåta sig själv vid misslyckanden. En person som på detta sätt ständigt dömer ut sina 

prestationer kan även förväntas ha en svag tillit till den egna förmågan. De respondenter som 

fick höga poäng på dimensionen eftergivenhet, tenderade att bortse från sina egna behov för 

att bli accepterad. Passiviteten i detta förhållningssätt kan mycket väl vara länken till den 

negativa associationen med self-efficacy. Dessa personer hävdar sig inte gentemot 

omgivningen, de kämpar inte för att driva igenom sin vilja. Genom att vara passiv och låta 

andra få sin vilja igenom skyddar de sig själva från avvisande. Self-efficacy, som på många 

sätt är en drivkraft för beteende skulle vara ett hot mot den skyddande passivitet dessa 

människor påtagit sig. Av de två variabler predicerar självkritik en större sänkning av self-

efficacy vilket pekar på en särskild sårbarhet för individer som uppvisar just denna aspekt av 

negativ självkänsla. I vidare mening tycks just en stark självkritik hos människor med 
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kompetensberoende självkänsla vara den faktor som utgör ett hinder att uppvisa self-efficacy 

och må bra.   

     Det går även att se mönster mellan de variabler som predicerad en sänkt self-efficacy samt 

mellan dem som inte visade ett samband med self-efficacy. För de tre underdimensioner som 

inte visade ett samband med self-efficacy (villkorlig kärleks- och kompetenssträvan samt 

rädsla för avvisande) är självkänslan beroende av att vissa villkor uppfylls. De villkorliga 

strävanden att få självkänsla reflekterar beroendet av att prestera eller att vara älskad av 

andra. Rädsla för avvisande indikerar beroende av acceptans från andra. Självkritik och 

eftergivenhet, som var prediktorerna av self-efficacy, är däremot uttryck för förhållningssätt 

som individen antingen riktar mot sig själv eller alla. Både självkritik, som inbegriper 

otillräcklighetskänsla och eftergivenhet, som inbegriper undvikande av konflikter, innebär en 

viss nedgradering av självet. Självkritik innebär ett underkännande av förmågan att prestera 

och eftergivenhet innebär att den egna personen underställs andra människor och deras 

behov. Det kan tänkas att det är denna nedvärdering av den egna person som leder till andra 

negativa självassocierad fenomen, av vilka bristande self-efficacy är en.  

     Resultaten som helhet av den genomförda studien visar intressanta samband mellan 

självkänsla och self-efficacy. Eftersom self-efficacy visats vara en viktig faktor som främjar 

hälsa och välbefinnande kan dessa resultat ge nya insikter om sårbarheten i olika typer av 

villkorlig självkänslestruktur.  

 

Begränsningar 
 

 

Det finns aspekter som kan medföra begränsningar när det gäller tillförlitligheten hos 

slutsatserna av studien. Respondenterna svarade på enkäterna i samband med en 

universitetsföreläsning vilket innebar att de satt nära varandra när de fyllde i enkäten. Då 

några av frågorna kan uppfattas som känsliga (exempelvis; ”Det händer att jag låter andra 

behandla mig illa för att inte riskera att förlora deras acceptans”) finns möjligheten att 

respondenterna kände sig motvilliga till att svara ärligt på dessa frågor. Det hade varit 

fördelaktigt om enkäterna kunde ha besvarats i enskildhet. Vidare fanns en anmärkningsvärd 

uppslutning av respondenter, endast en person valde att inte fylla i enkäten. Även om 

författaren poängterade att medverkan var frivillig är det möjligt att respondenterna kände sig 

manade att medverka. Om detta var fallet är det rimlig att anta att en del respondenter inte 

kände sig motiverade att ta undersökningen på allvar, utan gav svar på frågorna utan att 

begrunda dem ordentligt. Vidare var de frågor som mätte de olika aspekterna av självkänsla 

samt self-efficacy kodade åt samma håll. Höga poäng på de självkänslorelaterade frågorna 

innebar en negativ självkänsla, medan höga poäng på de self-efficacy relaterade frågorna 

innebar en god self-efficacy. En balansering mellan positivt och negativt formulerade frågor 

skulle ha skyddat mot eventuell response bias. En ytterligare viktig aspekt som bör nämnas är 

den höga samvariansen mellan de predicerande variablerna. Det fanns en hög korrelation 

mellan kompetens- och relationsbaserad självkänsla. Detta starka samband reflekterar 

sannolikt en gemensam bredare faktor, möjligen negativ affekt. Johnson och Blom (2007) 

fann en betydligt svagare korrelation mellan dessa variabler när negativ affekt var 

kontrollerad. Även faktoranalyser i deras studier skilde dessa två som distinkta begrepp. Att 

underdimensionerna korrelerade starkt reflekterar skalornas höga interna konsistens men 

visades av Johnson och Blom vara teoretiskt distinkta dimensioner. Dock bör denna 

samvariation beaktas när resultat av multiple regressions analysen tolkas. 

 

 

Framtida forskning 
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Resultaten gav argument för att ett enkelt förhållande mellan självkänsla, särskilt villkorlig 

självkänsla, och self-efficacy inte förekommer. Det visades att vissa aspekter som 

tillsammans bygger upp en beroende självkänslestruktur är starkare predicatorer av self-

efficacy än villkorlig självkänsla i sig. Framtida forskning av dessa specifika aspekter behövs 

dels för att bestyrka den aktuella studiens resultat samt vidare utforska varför just dessa 

aspekter innebär en ökad sårbarhet.   
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                                                                                                                                  Appendix A 

 

 

Bästa deltagare 

 

Nedan följer en mängd påståenden angående olika beteenden, attityder och förhållningssätt som 

människor kan ha. Din uppgift är att ta ställning till hur väl påståendena stämmer in på just Dig, på 

en skala från 1-5, genom att ringa in vald siffra. Det finns inga rätt eller fel svar utan vi vill ha din 

uppriktiga och spontana respons på varje item. Kontrollera till sist att du svarat på varje item. 

 

 

Personuppgifter  

 
   Man 

 

 

  Kvinna                               Ålder:…………………………………………… 

 

 

 

 
      1                2      3       4      5 

 Stämmer   Stämmer      Stämmer         Stämmer       Stämmer 

 inte alls   ganska dåligt      delvis/delvis inte    ganska bra       precis 

 
 

   
1. Jag är mycket känslig för signaler av avvisande och ogillande från 

andra omkring mig.  1  2  3  4  5 

 
2. Oavsett det faktiska resultatet har jag alltid en gnagande känsla inom mig  

att jag borde presterat bättre.  1  2  3  4  5 

 
3. Jag upplever andras framgångar lite som ett hot.  1  2  3  4  5 

        

4. Min självkänsla går lätt upp och ner beroende på signaler av avvisande och  

acceptans från andra i mina nära relationer.  1  2  3  4  5 
 

5. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig.  1  2  3  4  5 

 
6. Min självkänsla stärks ofta avsevärt under perioder när folk söker mitt          

 sällskap.   1  2  3  4  5 

 

7. Om en kärleksrelation tagit slut känner jag mig verkligen oduglig och  
   värdelös.  1  2  3  4  5 

 

8. Konflikter och gräl med min partner eller en mycket nära vän får mig  
oftast att känna mig misslyckad och hjälplös.  1  2  3  4  5 

 

9. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga    
mina mål.  1  2  3  4  5 
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10. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål.   1  2  3  4  5 

 

11. Jag har en tendens att vara andra till lags för att inte riskera att 

förlora deras uppskattning.  1  2  3  4  5 
 

12. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera.  1  2  3  4  5 

 
13. Vad som än händer klarar jag mig alltid.  1  2  3  4  5 

 

14.  Jag känner att jag duger endast när jag har lyckats väl med något.  1  2  3  4  5 
 

15. Det är viktigt för min självkänsla att känna mig älskad.  1  2  3  4  5 

 

16. Jag anser att mitt värde som människa beror på hur väl jag lyckas med                             
saker och ting.  1        2        3        4        5     

    

17. Enligt mig är det inte ’vem jag är’, utan ’vad jag har presterat’ som räknas.  1  2  3  4  5 
 

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

uppgift.  1  2  3  4  5 
       

  

19. När jag får kärlek och stöd av andra gillar jag mig själv mycket mer.  1  2  3  4  5 

 
20. Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem.  1  2  3  4  5 

 

21. Jag blir lätt rastlös när jag inte har något till hands att prestera.  1  2  3  4  5 
 

22. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra.  1  2  3  4  5 

 

23. När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft.  1  2  3  4  5 
   

24. Andras framgångar gör att jag piskar mig själv att prestera lite extra.  1  2  3  4  5 

 
25. Jag trycker ofta ner mina egna behov och känslor för att andra skall må bra.  1  2  3  4  5 

 

26. Jag känner att jag aldrig riktigt når mitt bästa resultat, även om jag jobbar hårt.  1  2  3  4  5 
 

27. Att bli avvisad i en intim kärleksrelation får mig att känna mig värdelös.  1  2  3  4  5 

 

28. Jag är benägen att ofta visa för stor hänsyn i relationer på bekostnad 
av mina egna behov och känslor.  1  2  3  4  5 

 

29. I mina nära relationer känner jag att jag måste förtjäna den kärlek  
och acceptans jag kan få.  1        2       3        4        5 

 

30. Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning.  1  2  3  4  5 
 

31. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför    

svårigheter.   1 2  3  4  5 

 
32. Det är viktigt för mig att ofta få kärleksbetygelser från min partner.  1  2  3  4  5 

 

33. När jag har blivit underkänd på en skrivning eller i annat sammanhang   
presterat sämre resultat än jag väntat mig har det naggat på min självkänsla.   1  2  3  4  5 
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34. Det händer att jag låter andra behandla mig illa för att inte riskera att förlora                   1        2        3        4        5 

deras acceptans.   

 
35. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt.  1  2  3  4  5 

 

36. Min självkänsla är mycket beroende av vad jag åstadkommer  
i mina dagliga sysslor.  1  2  3  4  5 

 

    

Tack för medverkan! 
 

 


