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Tidigare forskning har funnit samband mellan självkänsla och olika 
hälsotillstånd. Forskning har även påvisat att personer med låg 
självkänsla förklarar misslyckanden med hjälp av inre faktorer till 
skillnad från personer med hög självkänsla. Detta kan påverka graden 
av välbefinnande. Syfet med föreliggande studie var att undersöka hur 
bassjälvkänsla, kompetensbaserad självkänsla samt attributionsstil 
predicerar subjektivt välbefinnande.  En kvantitativ enkätstudie 
genomfördes på 132 gymnasieungdomar. Resultatet visade att 
bassjälvkänsla och kompetensbaserad självkänsla korrelerade, positivt 
respektive negativt med subjektivt välbefinnande. Vidare visade 
resultatet att bassjälvkänsla var starkast prediktor för subjektivt 
välbefinnande men även kompetensbaserad självkänsla var av 
signifikans. Det fanns inget signifikant samband mellan vilken 
attributionsstil deltagarna uppvisade samt uppmätt subjektivt 
välbefinnande. Den föreliggande studien påvisade vikten av en god 
bassjälvkänsla. 
 
 
Key word: Self esteem, contingent self-esteem, attribution, happiness, 
well-being 
 

 
Inledning 

 
Subjektivt välbefinnande är ett begrepp som på senare tid har fått stor uppmärksamhet som 
forskningsområde. Forskning kring den positiva psykologin växte fram under 1960-talet som 
en motpol till det rådande intresset för psykopatologiska strukturer och dess förklaringar 
(Ryan & Deci, 2001; Snyder & Lopez, 2007). Ryan och Deci (2001) menar att tankar kring 
positiv psykologi växte fram under en tid av ekonomiskt överskott då de välbärgade insåg att 
materiella ting och lyx i sig inte resulterade i lycka och välbefinnande. För de flesta 
människor är välbefinnande och lycka ett övergripande mål i livet vilket gör att forskning 
inom detta område är av ytterst vikt (Snyder & Lopez, 2007). 
 Självkänsla är ett annat begrepp som är betydelsefullt för människans välbefinnande. 
Självkänslan är en djupt rotad överlevnadsinstinkt hos människan då det är grundläggande ur 
sociala och psykologiska aspekter att anpassa sig till omgivningens reaktioner (Kowalski & 
Westen, 2005). Människans önskan om att få känna sig värdig och betydelsefull manar till 
olika beteenden och formar människors tankar om sig själva och andra, samt samhället i stort 
(Crocker & Park, 2004). Av särskilt stor vikt när det gäller välbefinnande är ’contingent’ 
(villkorlig) självkänsla som baseras på prestationer och framgång vilket kan bidra negativt till 
välbefinnandet (Crocker & Park, 2004; Johnson & Blom, 2007). Även attributionsstil, det vill 
säga hur människor förklarar orsakerna till händelser i sin omgivning, förknippas i en del 
studier med psykisk hälsa (Peterson & Seligman, 1984; Peterson et al. 1986). Detta då vissa 
personer bedömer att negativa utfall i vardagen beror på egna prestationer (intern attribution) 
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medan andra individer är övertygade om att saken ligger utanför deras kontroll (extern 
attribution).   
 Den föreliggande studien avsåg att undersöka hur attribution samt två aspekter av 
självkänsla, bassjälvkänsla och kompetensbaserad (villkorlig) självkänsla, påverkar subjektivt 
välbefinnande.  
 
 
Självkänsla  
 
Självkänsla definieras av hur högt eller lågt individer värderar sig själva. Det är en granskande 
komponent hos självet där hög självkänsla refererar till en gynnsam global evaluering av 
självet medan låg självkänsla innebär en ofördelaktig utvärdering av självet (Rosenberg, 
1965). Självkänsla kräver ingen exakt, objektiv precisering vilket betyder att en hög 
självkänsla både kan innebära sanningsenlig, berättigad bild av det egna värdet, framgångar 
och kompetenser men det kan också innebära en obefogad högfärdig, arrogant självbild och 
övermakt mot andra människor. På samma sätt kan låg självkänsla röra sig om en välgrundad 
insikt om sina tillkortakommanden som person men det kan även röra sig om patologiska 
tankar av osäkerhet och underlägsenhet. Självkänsla blir därför en uppfattning och tyckande, 
inte objektiv realitet (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003).  
 Baumeister et al. (2003) betonar att det är viktigt att ha i åtanke att självkänsla mäts nästan 
enbart på subjektiva bedömningar, det vill säga hur en person reflekterar kring och bedömer 
självet. Forskning visar att personer med hög självkänsla anser sig vara mer omtyckta och 
attraktiva, de anser sig även ha bättre relationer än personer med låg självkänsla, objektiva 
mätningar visar dock få sådana samband. Detta innebär att resultatet oftast är påverkat av 
olika underliggande variabler som förvrängd självbild eller social önskvärdhet vilket kan leda 
till felaktiga empiriska observationer. Författarna menar vidare att även om man finner ett 
statistiskt samband mellan självkänsla och exempelvis skolprestationer så säger det inget om 
orsak och verkan, det vill säga självkänsla kan mycket väl vara resultatet av en god 
skolprestation likväl som god skolprestation kan orsaka en förhöjning i självkänslan.  
 Johnson (2003) betonar att självkänsla är ett komplext och flerdimensionellt begrepp som 
består av både inre och yttre dimensioner som genom ett växelspel yttrar sig i vårt 
förhållningssätt och det vardagliga beteendet. Johnson lyfter fram svårigheterna med att 
fastställa begreppets vidd då flera av de etablerade skalorna som mäter självkänsla inte har 
lyckats komma fram till den empiriska kärnan av begreppet, det vill säga vad självkänslan 
egentligen består av. En stor del av forskningen som har gjorts på självkänsla har behandlat 
global självkänsla, som endast berör skattning av positiva och negativa attribut, exempelvis 
ens kompetens, popularitet eller att ha goda familjeförhållanden (Johnson, 2003; Johnson, 
1998). Johnson och Forsman (1995) tar upp två olika källor till självkänsla, bassjälvkänsla 
och kompetensbaserad (förvärvad) självkänsla. Dessa indikerar att vissa människor upplever 
en god självkänsla till följd av ovillkorlig kärlek given i en tidig ålder från viktiga andra. 
Medan en del individer investerar självkänslan i att prestera och vara framgångsrika för att på 
så sätt erhålla bekräftelse från omgivningen. 
 
 

Bassjälvkänsla och kompetensbaserad självkänsla  
 
Forsman och Johnson (1996) har utvecklat en skala för att fånga upp inre grundläggande 
emotioner som uttrycker individens inre förhållningssätt till sig själv och andra samt till livet i 
stort. Författarna benämner det som bassjälvkänsla och skalan skiljer sig från de globala 
måtten genom att den eliminerar förvärvade färdigheter och istället försöker fånga upp 
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essensen av självkänsla i form av trygghet, integritet samt förmågan att uppleva och uttrycka 
känslor (Johnson, 1998). Då dessa upplevelser utvecklas redan från födseln är det sannolikt att 
de är mer stabila och oberoende av vardagliga positiva eller negativa händelser än andra 
aspekter av självevaluering. Bassjälvkänsla bör därför inte blandas ihop med självförtroende 
eller självbild då självförtroende är mer situationsbundet och kan variera mycket beroende på 
vilket händelse en individ står inför. Med självbild menas en individs beskrivning av sig själv 
i helhet, exempelvis ”Jag är lång, bra på att sjunga och jag blir lätt nervös” (Forsman & 
Johnson, 1996). Bassjälvkänslan är oberoende av socialt gillande och bekräftelse från andra 
utan syftar till självattityder som uppstår genom en lyckad integrering av jaget och 
föräldrarnas ovillkorliga kärlek under barndomen (Johnson, 2003).  En hög bassjälvkänsla ger 
individen ett inbyggt skydd mot dåliga utfall och misslyckanden i det vardagliga livet 
(Johnson & Forsman, 1995).  
 För välbefinnandet har det visats vara viktigt att självkänslan är stabil. En studie av 
Johnson (1998) visar att bassjälvkänsla är mer stabil över tiden än global självkänsla då 
strävan efter kompetens och andras erkännande för att öka självkänslan bidrog till instabilitet.  
 Kompetensbaserad självkänsla är en villkorlig självkänsla som är beroende av god 
prestation och andras erkännande eftersom syftet är att uppnå specifika mål och leva upp till 
andras förväntningar för att på så sätt känna tillfredställelse med sig själv (Crocker, 2002; 
Johnson & Blom, 2007). Denna självkänsla tenderar att vara instabil eftersom den går upp och 
ner i takt med yttre händelser vilket inte är fallet vid sann och trygg uppfattning av självet 
(Greeiner. et al. 1999). Johnson och Forsman (1995) visade i ett experiment att kompetens 
inte alltid kan öka självkänslan eftersom evalueringen av egna prestationer och vikten att 
prestera bygger på hur hög bassjälvkänslan är. Det vill säga om den förvärvade självkänslan 
är hög kombinerat med en låg bassjälvkänsla så upplevs det som att framgång förhöjer 
självkänslan tillfälligt och prestationen blir därmed av stor betydelse (Johnson, 2002). 
 Personer som investerar självkänslan i att prestera och vara framgångsrika upplever ett hot 
mot den egna kompetensen annorlunda än individer vars självkänsla inte är beroende av 
prestationer. Detta leder till olika självregleringsprocesser för att genom t ex attribution och 
’självhandikappning’ (self-handicapping) försöka behålla en god självbild. Detta kan 
illustreras med ett experiment av Forsman och Johnson (1995) där ambitionsstrategin hos 60 
studenter med olika kombinationer av bas- och förvärvad självkänsla studerades. Deltagarna 
tilldelades åtta uppgifter och efter varje avslutad uppgift fick de systematiskt antingen positiv 
eller negativ feedback och hade då möjlighet att själva besluta svårighetsgraden. Det visade 
sig att personer med låg bassjälvkänsla som hade stort behov av att prestera för att öka 
självkänslan, höjde svårighetsgraden i uppgiften avsevärt efter negativ feedback, vilket bidrog 
till ännu sämre resultat. Det kan tänkas att denna form av ’självhandikappning’ fungerar som 
ett skydd för självkänslan eftersom en ökad svårighetsgrad ursäktade misslyckandet. 
Deltagarna med hög bassjälvkänsla agerade realistiskt och sänkte därmed ambitionsnivån för 
att på så sätt öka prestationen och därmed självkänslan. De två grupperna skiljde sig således åt 
i experimentet både i antal hjärtslag per minut och i de ambitionsstrategier de använde efter 
negativ feedback 
 En undersökning av Zuckerman och Tsai (2005) visade att ’självhandikappning’ leder till 
sämre hälsa och välbefinnande. Studien tog upp svårigheterna med att få människor att sluta 
använda sig av olika självhandikappnings-strategier eftersom de frambringar omedelbar 
tillfredsställelse då de hjälper till att skydda och öka självkänslan. I det långa loppet är dessa 
hinder dock skadliga för självet, undersökningen visade att ’självhandikappning’ var relaterat 
till lägre självkänsla och låg självkänsla i sin tur bidrar till ännu mer självhandikappning, 
denna onda cirkel kan även kopplas till brist på stabilitet i självkänslan då självkänslan höjs 
och sänks över tiden.  
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 I linje med Johnson och Blom (2007) har Crocker (2002) föreslagit en modell av villkorlig 
(contingent) självkänsla även om den inte tar hänsyn bassjälvkänslan. Denna modell 
framhåller att människans jakt efter självkänsla och sättet att sträva efter självkänsla kan vara 
mer avgörande för beteendet än nivån av självkänsla individen besitter. Crocker anser att 
värdet av självkänslan ligger i hur människor strävar efter att uppnå självkänsla och inte 
huruvida den är hög eller låg, det vill säga hur individer handlar för att öka självkänslan och 
hur de undviker situationer som kan skada självkänslan. Självkänslan påverkas då framgång 
och misslyckande berör betydelsefulla områden i livet där självvärdet har investerats. En del 
personer associerar värdet av självet med att vara vackra eller smala medan andra förknippar 
det med att handla moraliskt riktigt eller att ha en lyckad karriär. Författarna menar vidare att 
strävan efter självkänsla kan bidra till kortvariga emotionella fördelar som i sin tur kan leda 
till allvarliga och mer långvariga förluster längre fram. Eftersom välmående och trygghet som 
kommer från framgångar, prestation och strävan efter andras gillande är kortvarig och kan 
leda till isolering, frustration, osäkerhet och förtvivlan. Teorin om villkorlig självkänsla finner 
stöd i en studie (Crocker, Karpinski, Quinn & Chase, 2003) som visade att personer som 
baserade självkänslan på akademiska framgångar ökade självkänslan då de fick bra resultat på 
ett test och minskade då de fick sämre resultat, det visade sig även vara av betydelse för hur 
mycket tid individerna spenderade på olika aktiviteter som att studera eller umgås med andra. 
Studien visade även att personer med vacklande självkänsla löpte större risk att drabbas av 
depressiva symptom om de redan från början var mer benägna att bli deprimerade (Crocker et 
al., 2003; Crocker & Knight, 2005). 
 Crocker (2002) beskriver att den skadligaste typen av villkorlig självkänsla är då individen 
sätter sitt värde på utseendet, konkurrens och strävan efter andras gillande. Studien visar att 
strävan efter villkorlig självkänsla formar hur människor spenderar sin tid i det vardagliga 
livet och att denna externa strävan kan orsaka psykisk och fysisk ohälsa. Crocker, Brook, 
Niiya och Villacorta (2006) skriver om hur den villkorliga självkänslan kan försvåra 
självregleringen eftersom individer med villkorlig självkänsla motiveras av framgångar för att 
höja självkänslan och undviker misslyckanden för att undfly minskad självkänsla. Det 
övergripande målet blir då att skydda, upprätthålla och höja självkänslan istället för att se 
motgångar som ett tillfälle till ökad kunskap och erfarenhet. Vidare finns det nyare forskning 
som tyder på att fördelarna med en god självkänsla är få och begränsade. Detta eftersom en 
god självkänsla kan bidra till tillfredsställande känslor och en ökad handlingsförmåga men ger 
inte upphov till akademisk framgång eller hög prestation på arbetet och inte heller leder låg 
självkänsla nödvändigtvis till våldsamt beteende eller social missanpassning (Crocker & 
Knight, 2005). Men dessa motsägelser beror sannolikt på att dessa forskare inte tar hänsyn till 
existensen av en inre obetingad självkänsla som reglerar processerna och utfallen av olika 
behov (Johnson & Blom, 2007). Zeigler-Hill (2005)  berör detta genom begreppen implicit 
och explicit självkänsla. Författaren benämner två strukturer av hög självkänsla, trygg hög 
självkänsla som ofta är kopplad till psykiskt välmående samt ömtålig hög självkänsla som 
generellt rör sig om dålig psykisk anpassning och bristande sociala relationer. Zeigler-Hill 
beskriver även den diskrepans som uppstår då den yttre, explicita höga självkänslan döljer en 
låg inre implicit (omedveten) självkänsla. Denna kombination skapar en ömtålig självkänsla 
och den diskrepans som uppstår bidar till ett ständigt behov av att försvara självkänslan som 
kan ges uttryck i aggressivt beteende, fördomar eller självbedrägeri (Zeigler-Hill, 2006). En 
omedveten diskrepans i självkänslan är även ett av de kännetecknande dragen i narcissistisk 
personlighetsstörning, där en uppblåst explicit självkänsla är en kompensation för en oerhört 
låg implicit självkänsla.  
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Attribution – att förklara orsaker 
 
Människans strävan efter att förstå och tolka omvärlden är ett grundläggande behov eftersom 
det är betydelsefullt att finna orsaker/förklaringar till händelser och beteenden. För att finna 
struktur och mening i en kaosartad värld försöker människan kategorisera och förklara 
vardagliga fenomen genom att attribuera, det vill säga tillskriva sig själv samt andra personer 
olika förklarande egenskaper. Olika individer kan således ge olika förklaringar till samma 
händelse, vi har olika attributionsstilar. Våra attributioner är ofta inte objektivt korrekta utan 
påverkas av kognitiva, emotionella och kulturella faktorer. Vi finner ofta ursäkter för våra 
nära och kära men har lättare för att klandra dem vi inte känner väl. Det finns ofta ett inre 
behov hos människor att attribuera händelser till sin egen fördel för att stärka sin självbild. 
Mest väldokumenterad är förekomsten av dessa självstärkande processer i västvärlden. I 
denna process förklaras händelsen antingen av faktorer som egen förmåga (interna) eller yttre 
omständigheter (externa) (Kowalski & Westen, 2005). 
 En studie av Marsh (1986) visar att människor tenderar att attribuera mer internt när det 
gäller utfall av positiva händelser än då resultaten är negativa. Vidden av denna effekt beror 
bland annat på vilken händelse som evalueras, situationen personen befinner sig i, samt 
personligheten hos individen. Studien visade även att personer med framgång i akademiska 
studier tenderar att attribuera positiva skolprestationer internt, det vill säga den egna förmågan 
och negativa skolresultat externt, det vill säga incidenter utom deras kontroll.   
 Enligt Friedman och Schustack (2003) handlar attribution i det socialpsykologiska fältet 
om hur vi människor drar slutsatser om andra människor. De menar att människor har en 
tendens till att dra slutsatser om andras beteende i relation till deras personlighet, medan man 
själv förklarar sitt eget beteende mer situationsbundet. Eftersom kategorisering underlättar vår 
vardag är det lätt att man dömer andra efter de stereotypbilder vi redan har. Myers (2005) 
menar att attribution handlar om hur människor förklarar andra människors beteende. 
Individer tenderar att förklara andras beteende med antingen inre egenskaper 
(sinnelagsbunden attribution) eller själva situationen personen befinner sig i (situationsbunden 
attribution). Myers menar vidare att vi människor ofta analyserar och diskuterar, det vill säga 
attribuerar, mer vid negativa eller oväntade händelser detta då människor är mer motiverade 
att finna orsaker till negativa händelser än till positiva. 
 Möller och Köller (2000) har gjort en studie som handlar om hur studenter attribuerar vid 
akademisk prestation. Resultatet visade bland annat att de eleverna som fick strukturerade 
instruktioner vid skoluppgifterna och som hade sämre självbild attribuerade externt vid 
framgång, vilket innebär att de inte tyckte att det var deras egen förtjänst att de lyckades. Över 
lag hade personer med sämre självbild även en tendens att analysera mer (attribuera) efter 
både misslyckanden och framgångar, det vill säga att de funderade mer över varför 
prestationen fick det aktuella resultatet. Det visades även att deltagarna hade en tendens till att 
attribuera mer efter misslyckande.  
 Warner och Moore (2004) skriver om ’självhandikappning’, med innebörden att människor 
vid framgång i olika uppgifter har en tendens att skapa hinder och se till nackdelar, vilket gör 
att det blir svårare att nå framgång. Författarna menar att många individer skapar hinder när 
de ska prestera i vissa sammanhang för att skydda självkänslan, istället för att göra sitt bästa 
direkt. Skulle individen misslyckas med en uppgift där den skapat hinder innan, kan den här 
skylla på hindret istället för den egna förmågan och självkänslan hos denna person förblir 
densamma. Syftet i Warner och Moores studie var att undersöka sambanden mellan 
självhandikapp och attribution, även självkänsla och coping strategier undersöktes. Resultatet 
visade bland annat att flickor har en tendens att använda sig av mer självhandikappning än 
pojkar, exempelvis genom att skylla på mild sjukdom för att pressen på dem själva skulle 
minska. Mer generellt visade resultatet att personer som använde sig mycket av denna strategi 
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gärna tror att framgång och misslyckanden i stor utsträckning beror på externa faktorer som 
individen inte har kontroll över. Studien visade även att attribution och copingstrategier har 
starkare samband med självhandikapp än vad självkänsla har.  
 I en omfattande studie av Petiprin och Johnson (1991) framgår att det finns signifikanta 
skillnader på hur män och kvinnor attribuerar. Kvinnor har vid misslyckanden en tendens till 
att attribuera mer pessimistiskt än män och till skillnad från män brukar de attribuera på ett vis 
som gagnar de själva mindre. Medan män skyller sina misslyckanden på yttre omständigheter 
brukar kvinnor skylla på sin egen förmåga. 
 Peterson et al. (1986) skriver om den inlärda hjälplöshetens modell som handlar om att 
kännetecken för depression förknippas med människors attributionsstil. Vid situationer där 
människor känner sig obekväma och illa till mods, där de inte har kontroll och där de 
tillskriver negativa orsaker till sig själva (intern attribution) istället för situationen (extern 
attribution), är det lätt att depression kan uppstå vilket i sig leder till lägre självkänsla. 
Författarna menar även att depressionens utsträckning beror på hur människor attribuerar 
vidare i negativa situationer, skulle situationen attribueras till långvariga faktorer (stabil 
attribution, med instabil attribution som motpol) skulle även symptomen för depression vara 
mer långvariga. Vidare menar Peterson et al. att om en individ attribuerar likadant i flera 
situationer (global attribution, med specifik attribution som motpol) blir depressionen i sig 
mer genomträngande. Depression uppkommer alltså när en person tenderar att attribuera 
internt, stabilt och globalt vid negativa situationer där personen inte heller har kontroll. 
 
 
Välbefinnande  
 
Över de senaste årtiondena har tankar kring positiv psykologi växt fram och givits större 
betydelse vilket har bidragit till ökad forskning kring lycka och subjektivt välbefinnande 
(subjective well-being). Den positiva psykologin försöker finna svar på frågan om varför 
somliga människor är lyckligare än andra, en viktig fråga både ur ett teoretiskt och praktiskt 
perspektiv. Sökandet efter svaret bör vara ett centralt mål för forskningen inom psykologin 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 
 Cheng och Furnham (2000) genomförde en studie där personlighetsdrag, självkänsla och 
lycka undersöktes. Forskarna ville även undersöka hur individerna själva reflekterar kring 
lycka och vilka komponenter deltagarna ansåg att lycka bestod av. Deltagarna fick fylla i fyra 
olika frågeformulär (Eysenck Personality Questionnaire, The Rosenberg Self Esteem Scale, 
The Causes of Happiness Questionnaire och The Oxford Happiness Inventory). Studien 
visade att deltagarna lyfte fram sex centrala faktorer som de ansåg framkallade lycka. Dessa 
omfattade olika aspekter som mental styrka och personlighetsdrag, bedrifter och frihet i livet 
och på jobbet. Även socialt stöd och självkänsla samt optimism och tillfredsställelse lyftes 
fram. Dessa faktorer visade sig överrensstämma med empiriska belägg. Det vill säga dessa 
källor till välbefinnande som personerna i undersökningen framhöll har även forskare kommit 
fram till. Cheng och Furnhams undersökning visade även på könsskillnader då män antog att 
individuella övertag som hög intelligens, attraktivt utseende och trygghet i form av 
ekonomiskt oberoende bidrog till lycka och välmående medan kvinnor lyfte fram socialt stöd 
och självsäkerhet som viktiga faktorer. Regressionsanalyser i undersökningen visade att 
självkänsla vara den starkaste prediktorn för lycka, även personlighetsdrag var en stark 
prediktor för lycka. En senare studie av Cheng och Furnham (2001) visade att även 
människors attributionsstil var en viktig prediktor för välbefinnande. Universitetsstudenter 
fick fylla i fyra enkäter som mätte attributionsstil, personlighet, lycka och mental hälsa 
(välbefinnande). Syftet var att undersöka i vilken utsträckning attributionsstilar och 
personlighetsegenskaper predicerade lycka och välbefinnande. Resultatet visade att personer 
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som attribuerat positiva händelser till sig själv samt interna egenskaper påvisar högre värden 
på lycka och välbefinnande, förutsatt att personerna i fortsättningen även kommer att 
attribuera till interna egenskaper i liknande situationer. Vidare visade resultatet att personer 
med extroverta egenskaper, i jämförelse med introverta personer, hade en tendens till en mer 
optimistisk syn i negativa situationer. Resultatets i undersökningen visade även att när 
personlighetsdragen hos deltagarna togs i beräkning förklarade attributionsstil mindre av 
variansen i de olika variablerna. Det gick inte heller att uttala sig om orsak och verkan mellan 
attributionsstil och välbefinnande vilket indikerar att välbefinnande kan bidra till en mer 
optimistisk attribuering likväl som attributionsstil kan bidra till ökat välbefinnande.  
 Enligt Ciarrochi, Heaven och Davies (2007) påverkar människors attributionsstil hur de 
förhåller sig till fientlighet och rädsla, en person med positiv attributionsstil är mindre fientlig. 
Medan personerna med negativ attributionsstil har en tendens att tro att de själva är orsaken 
till negativa händelser och att de har sig själva att skylla. Studiens syfte var att undersöka 
huruvida tre positiva variabler, förhoppning, självkänsla och positiv attributionsstil, predicerar 
akademisk prestation, psykologisk anpassning och subjektivt välbefinnande. Resultatet visade 
bland annat att hög självkänsla ger en minskning i nedstämdhet och en höjning när det gäller 
positiva känslor.   
 Johnson (2003) skriver att graden av bassjälvkänsla utgör en viktig faktor för olika 
psykologiska positiva och negativa tillstånd som optimism och självkritik. Författaren anser 
att självkänsla sedd som en trait kan betraktas som en stötdämpare när man hamnar i olika 
svårigheter i livet då en god själkänsla ger en stark grund att stå på och en mer optimistisk syn 
på händelser. Bassjälvkänslan har också en indirekt effekt genom emotionell stabilitet samt 
utåtriktning (extraversion) som är starkt relaterade till hög självkänsla. Låg självkänsla å 
andra sidan ger uttryck åt negativa affekter som nervositet, rädsla och ångest. Johnson 
påpekar dock att den inre självkänslan, bassjälvkänslan spelar den viktigaste rollen i 
hälsoprocesser som den faktor som reglerar konsekvenserna av våra basbehov det vill säga att 
det är graden av bassjälvkänsla som bestämmer om prestationsbehov (achievement) eller 
relationsbehov (affiliation) får positiva eller negativa konsekvenser. Kompetensbaserad 
självkänsla har förespråkats som den mest stress- och sjukdomsframkallande dispositionen 
(Johnson & Blom, 2007) och har kopplats till typ A-personlighet.  Hos dessa personer är 
självvärdet avhängigt prestationer och de driver sig själv hårt. Strävan efter framgång och 
erkännande gör att de blir tidspressade och aggressiva samt anser de sig vara oersättliga och är 
dåliga på att delegera uppgifter till andra. Detta beteende kan medföra olika spänningsbesvär 
som högt blodtryck och huvudvärk, men också utmattningsdepression (Johnson, 2003). En 
studie av Johnson (2002) visar att personer med en hög förvärvad självkänsla kombinerat med 
låg bassjälvkänsla uppvisade ett skadligt typ A-beteende samt rapporterade ett lågt 
välbefinnande. Vidare visade det sig att personer med hög bassjälvkänsla, oavsett om de även 
hade förvärvad självkänsla eller inte, rapporterade högt välbefinnande. 
 Johnson menar vidare att den inre självkänslan, bassjälvkänslan har störst påverkan på 
individers reaktioner och beteenden. Det bör följaktligen vara logiskt att individer som har 
hög bassjälvkänsla i en större utsträckning också mår bättre både fysiskt och psykiskt. 
 
 
Syfte och hypotes 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur bassjälvkänsla, kompetensbaserad 
självkänsla samt attributionsstil predicerar subjektivt välbefinnande. Tidigare forskning visar 
att hög kompetensbaserad självkänsla samt låg bassjälvkänsla kan leda till olika 
hälsoproblem. Forskning visar även att individer som har en intern attributionsstil vid 
negativa händelser tenderar att ha lägre självkänsla vilket i sig kan leda till depression och bör 
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sannolikt därmed även utgöra bakgrund till lägre subjektivt välbefinnande. Till studien har 
följande hypoteser utformats: (a) Bassjälvkänsla korrelerar positivt med subjektivt 
välbefinnande, det vill säga ett högt värde på Bassjälvkänsla bidrar till ett högt värde på 
subjektivt välbefinnande. (b) Kompetensbaserad självkänsla korrelerar negativt med 
subjektivt välbefinnande, det vill säga ett högt värde på kompetensbaserad självkänsla bidrar 
till ett lågt värde på subjektivt välbefinnande. (c) Intern attributionsstil vid positiva händelser 
korrelerar med högt subjektivt välbefinnande och vid negativa händelser med lågt subjektivt 
välbefinnande. (d) Extern attributionsstil vid positiva händelser korrelerar med lågt subjektivt 
välbefinnande och vid negativa händelser med högt subjektivt välbefinnande. 

 
 

Metod 
 
 

Deltagare  
 
Studien genomfördes på totalt 150 gymnasieelever med ett bortfall på 18 deltagare. 
Sammanlagt besvarades enkäten av 80 kvinnor och 52 män som utgjorde den slutliga 
undersökningsgruppen på 132 deltagare. Deltagarna valdes ut genom tillgänglighetsurval och 
var mellan 17 och 19 år. De läste olika program på två gymnasieskolor i en stad i 
Mellansverige.  
 
 
Material 
 
Till studien valdes en kvantitativ metod eftersom vissa delar av undersökningen kunde 
uppfattas för personliga för en intervju. Undersökningsdeltagarna fick fylla i en enkät som var 
uppdelad i tre delar. Till enkätutformningen användes stöd från etablerade mätinstrument.  
 Den första delen mätte bassjälvkänsla och kompetensbaserad självkänsla och bestod av 25 
påståenden där svarsalternativet var en skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis). 
Bassjälvkänslan mättes med 13 items av Basic Self-esteem Scale (Forsman & Johnson, 1996). 
Exempel på frågor var ”Jag är nöjd med att vara just den jag är” och ”Jag känner mig aldrig 
underlägsen folk jag känner”. Cronbach’s alpha i denna studie var .70. Kompetensbaserad 
självkänsla mättes med Competence based Self-esteem Scale (Johnson & Blom, 2007) med 12 
items. Exempel på items var: ”Jag blir lätt rastlös när jag inte har något till hands att prestera” 
och ”Andras framgångar gör att jag piskar mig själv att prestera lite extra”. Cronbach’s alpha 
var .85. 
 Enkätens andra del mätte subjektivt välbefinnande, det vill säga positiva känslor och 
tillstånd som lycka, intresse, tillfredsställelse, livsglädje samt allmän hälsa. Respondenterna 
svarade på sju frågor utvalda från the Psychological General Wellbeing Index (Dupuy, 1984). 
De två första frågorna rörde det allmänna hälsotillståndet hos deltagarna jämfört med andra 
personer i samma ålder, exempelvis ”Hur är ditt hälsotillstånd (hur kroppen mår) jämfört med 
andra personer i samma ålder?”. Skattningen var på en skala från 1 (mycket sämre) till 5 
(mycket bättre). De resterande fem frågorna gällde respondenternas allmänna känslotillstånd 
den senaste veckan, till exempel ”Har du känt dig lycklig, tillfreds och nöjd med livet den 
senaste veckan?”, svarsalternativet var på en skala från 1 (utomordentligt lycklig – jag skulle 
inte kunna vara mer nöjd och tillfreds) till 6 (alltid eller för det mesta mycket otillfredsställd 
och olycklig). Livsglädje uppskattades med bland annat frågan ”Har du känt dig i balans och 
säker på dig själv den senaste veckan?” och besvarades med en skala från 1 (hela tiden) till 6 
(inte alls).  
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 Den tredje delen av enkäten mätte elevernas attributionsmönster, det vill säga hur de 
tillskriver sig själva samt andra personer olika förklarande faktorer. Frågorna valdes ut från ett 
etablerat mätinstrument, The Attributional Style Questionnaire (ASQ; Peterson et al., 1982). 
Skalan består av 12 olika tänkta utfall för hypotetiska händelser varav sex positiva och sex 
negativa, av vilka deltagarna utifrån aspekterna intern/extern, stabil/instabil och 
global/specifik får uppskatta utfallen för dem själva. Till undersökningen valdes sex frågor, 
fyra negativa samt två positiva utfall. Endast aspekten intern/extern valdes att ta med i 
analyser eftersom flertalet svar angående global och stabil aspekterna var bristfälliga eller 
kategoriskt besvarade. Skalan översattes från engelska till svenska av författarna tillsammans 
med Docent Maarit Johnson och backtranslation genomfördes. Vissa påståenden 
omformulerades för att passa målgruppen i undersökningen. Deltagarna fick börja med att 
läsa ett påstående om en händelse och sedan föreställa sig vad som kan ha orsakat denna 
händelse. Sedan fick deltagarna skatta på en skala där de antingen attribuerade externt, 1 
(endast andra omständigheter) eller internt 7 (endast det som har med mig att göra). Ett 
exempel på en fråga är, ”Du hinner inte med alla skoluppgifter som förväntas av dig – hinner 
du inte med skoluppgifterna för att du själv inte ansträngt dig tillräcklig eller beror det på 
andra omständigheter?” 
 
 
Procedur 
 
För att etablera kontakt med de ansvariga för målgruppen besöktes en av de två aktuella 
gymnasieskolorna när det hölls öppet hus. Väl där kontaktades lärare från olika arbetslag och 
syftet för studien förklarades. Efter ett godkännande för utförandet av studien överlämnade 
lärarna scheman för respektive klass. Något senare kontaktades lärarna via telefon och en tid 
för enkätutlämning bestämdes. Ett avbrott i slutet av elevernas lektioner gjordes för att 
enkäterna kunde delas ut och fyllas i, i klassrummet. Deltagarna blev ombedda att fylla i 
enkäterna i samband med utlämningen för att undvika bortfall. De ombads även att fylla i 
enkäten så sanningsenligt som möjligt. Med enkäten följde ett missivbrev där eleverna kunde 
ta del av vad studien handlade om. Brevet tog även upp att deltagandet var frivilligt och att 
deras svar var helt anonyma samt att dessa endast används i forskningssyfte. Deltagarna fick 
också kontaktinformation om de senare hade frågor kring undersökningen eller ville ta del av 
resultatet. Då deltagarantalet på den första gymnasieskolan inte nådde en tillfredställande nivå 
besöktes en annan gymnasieskola på orten två dagar senare. Denna gång valdes att inte ta 
kontakt med lärare innan eftersom insamlingen av enkäterna och ett uppfyllt deltagarantal var 
angeläget. Väl på skolan fanns elever som ställde upp på att deltaga på plats under sin rast. 
Eleverna fick ingen ersättning för sitt deltagande vid något av tillfällena.  
 
 

Resultat 
 
Analysen av resultat genomfördes med hjälp av Pearson korrelationer samt 
regressionsanalyser. Av de 132 deltagare som utgjorde underlaget för undersökningen var 80 
tjejer och 52 killar. Medelvärden, standardavvikelser samt minimum och maximum poäng på 
de olika indexen presenteras nedan i Tabell 1.  
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Tabell 1 
Beskrivande statistik på indexerade skalvärden för deltagarna 

                                           M     Mdn           SD            Min         Max       Maxpoäng 

___________________________________________________________________________ 

 
Bas 3.74 3.77   .46 2.54 4.77 5.00 

Kbs 2.98  3.08   .70 1.17 4.75 5.00 
Attrib.neg  4.90  5.00 1.59  1.00 7.00 7.00 
Attrib.neg  4.50  4.50 1.53  1.00 7.00 7.00 
Attrib.neg 3.30  3.00 1.73  1.00 7.00 7.00    
Attrib.neg 4.92  5.00 1.75  1.00 7.00 7.00 
Attrib.pos 5.83  6.00 1.11  1.00 7.00 7.00 
Attrib.pos 5.92 6.00 1.19 1.00 7.00 7.00 
SV 3.35  3.42   .68  1.17 5.17 6.00 
Not. Bas = bassjälvkänsla, Kbs = kompetensbaserad självkänsla, Attrib.neg = attribution vid negativa händelser, 
Atttrib.pos = attribution vid positiva händelser och SV = subjektivt välbefinnande. Hög poäng i attribution 
indikerar interna orsaker. Låg poäng i SV indikerar högt välbefinnande 
 

Sambanden mellan studiens variabler studerades genom Pearson korrelationer (se Tabell 2). 
Analysen visade att bassjälvkänsla (Bas) korrelerade positivt och signifikant med subjektivt 
välbefinnande (SV) samt att kompetensbaserad självkänsla (Kbs) korrelerade negativt och 
signifikant med SV, det vill säga ju högre Bas desto högre SV och ju högre Kbs desto lägre 
SV. Vidare kan ses att Bas korrelerade negativt med Kbs, vilket bekräftar att låg 
bassjälvkänsla är en teoretisk implikation i Kbs. Attribution (till inre/yttre orsaker) var inte 
signifikant relaterad varken till Bas eller till SV och den enda korrelationen som fanns var en 
positiv korrelation mellan Kbs och Att2pos, ’inre’ attribution vid en positiv händelse (du 
söker till en utbildning och du blir antagen). Tabell 2 visar också att social önskvärdhet 
korrelerade positivt med Bas och negativt med Kbs. Kön korrelerade inte signifikant med 
några av variablerna. 
 
Tabell 2  
Pearsonkorrelationer mellan studiens variabler 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1. Bas        

2. Kbs -.39**  
3. Attrib.neg  .06           .07   
4. Attrib.neg -.13           .03         .06    
5. Attrib.neg     -.11       .15         .06  .13  
6. Attrib.neg   .06         -.10        -.04        .05      -.51   
7. Attrib.pos   .05          .04        -.10       -.01      -.18*  .12 
8. Attrib.pos   .10          .25**     .16        .04       -.10   -.02      .20* 
9. Kön   .14         -.14         .00        .09        .08    .12     -.15     -.05  
10. Soc.  .37**      -.36**   -.15        .05       -.18* -.06      .03      .00        .12  
11. SV       .47**      -.37**    .10        .04       -.05  .17      .09      .01        .15   -.18*  
Not. Bas = bassjälvkänsla, Kbs = kompetensbaserad självkänsla, Attrib.neg = attribution vid negativa händelser, 
Attrib.pos = attribution vid positiva händelser, Soc = social önskvärdhet och SV = subjektivt välbefinnande.  
p < .05, ** p < .01 
Kvinna = 1, Man = 2   

 
En multipelregressionsanalys genomfördes med metoden stepwise (se Tabell 3) för att se 
vilka av variablerna bassjälvkänsla (Bas) och kompetensbaserad självkänsla (Kbs) som 
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starkast predicerar subjektivt välbefinnande. Även kön och social önskvärdhet togs med i 
regressionsanalysen. Bas och Kbs förklarade tillsammans 26 % av variansen i subjektivt 
välbefinnande. Bas var den starkaste prediktorn för subjektivt välbefinnande och förklarade 
22 %. av variansen i välbefinnande. Kbs var också signifikant prediktor och bidrog med 
ytterligare 4 % till den av modellen förklarade variansen i subjektivt välbefinnande. 
Variablerna kön och social önskvärdhet eliminerades av modellen då de inte var signifikanta.  
 
Tabell 3 
Resultat av multiple regressionanalys (stepwise) angående subjektivt välbefinnande 

Prediktorvariabel R
2
 change              β             t                       sig. 

 
Bas .22 -.38 -4.55 .000  
Kbs .04  .23  2.76 .007 
Model R = 0.49   
Not. Bas = bassjälvkänsla, Kbs = kompetensbaserad självkänsla  
N =132 

 
 

Diskussion 
 
Den föreliggande studien avsåg att undersöka huruvida bassjälvkänsla, kompetensbaserad 
självkänsla samt attributionsstil predicerar subjektivt välbefinnande. Pearson korrelation 
analyser genomfördes som visade att bassjälvkänsla och kompetensbaserad självkänsla 
korrelerade signifikant med subjektivt välbefinnande. Resultatet bekräftade den första 
hypotesen att hög bassjälvkänsla är relaterat till högt subjektivt välbefinnande, och den andra 
hypotesen att hög kompetensbaserad självkänsla motsvaras av lågt subjektivt välbefinnande. 
Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning som visar att hög självkänsla bidrar till 
en ökning av positiva känslor och en minskning av nedstämdhet (Ciarrochi, Heaven & 
Davies, 2007). Resultatet angående kompetensbaserad självkänsla är i linje med studien av 
Crocker et al. (2003) som visar att studenter som baserade självkänslan på skolprestationer 
hade en tendens att drabbas av depressiva symptom. Författarna rapporterade även att 
självkänslan hos dessa personer ökade då de fick bra resultat på ett test och minskade då de 
fick sämre resultat, vilket stödjer det föreliggande resultatet att hög kompetensbaserad 
självkänsla har samband med lägre subjektivt välbefinnande.  
 Vidare visade resultatet att bassjälvkänsla korrelerar negativt med kompetensbaserad 
självkänsla, detta innebär att personer med en låg bassjälvkänsla har större behov av att få 
bekräftelse på självvärdet genom prestation och har därmed högre kompetensbaserad 
självkänsla. Detta resultat är i överensstämmelse med Johnson och Bloms (2007) teoretiska 
antagande bakom kompetensbaserad självkänsla. I detta antagande ingår att låg bassjälvkänsla 
utgör drivkraften hos människor som strävar efter bekräftelse av prestationer. Det finns dock 
forskning som visar att en kombination av en hög bassjälvkänsla tillsammans med en hög 
förvärvad självkänsla utgör en god grund för ett högt subjektivt välbefinnande (Johnson, 
2002). Många av eleverna som deltog i studien gick idrottsinriktat program vilket gör det 
sannolikt att de värderar prestation och framgång högt och ser det som viktigt att lyckas inom 
sin idrottsgren. Dessa personer bör således få höga värden på skalan som mäter 
kompetensbaserad självkänsla. Detta i sin tur bör inte utesluta att de även besitter en hög 
bassjälvkänsla. I sådana fall kan dessa personer ha hög bassjälvkänsla samtidigt som de har 
hög kompetensbaserad självkänsla eftersom de hela tiden måste prestera för att nå framgång.  
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 En multipel regressionsanalys genomfördes med metoden stepwise för att se vilka av 
variablerna bassjälvkänsla, kompetensbaserad självkänsla, kön och social önskvärdhet som 
starkast predicerade subjektivt välbefinnande. Bassjälvkänsla visades vara den starkaste 
prediktorn i modellen. Detta innebär att man genom att veta en persons nivå av bassjälvkänsla 
kan uttala sig om att huruvida denna upplever högt eller lågt subjektiv välbefinnande. Detta 
resultat stärker ytterligare första hypotesen. Även kompetensbaserad självkänsla var en 
signifikant prediktor för subjektivt välbefinnande vilket indikerar att personer med hög 
kompetensbaserad självkänsla upplever ett lägre subjektiv välbefinnande. Detta resultat 
styrker andra hypotesen även om det inte hade lika stor betydelse för välbefinnandet som 
nivån av bassjälvkänsla. 
 Vad gäller attributionsstil (intern/extern attributionsstil vid positiv/negativ händelse) kunde 
inte hypoteserna stärkas. Det vill säga det fanns inget signifikant samband mellan vilken 
attributionsstil deltagarna uppvisade samt uppmätt subjektivt välbefinnande. Intern 
attributionsstil vid positiv händelse bidrog inte till en förhöjning i välbefinnandet hos 
deltagarna och intern attribution vid negativa händelser bidrog inte heller till lägre 
välbefinnande. De deltagare som attribuerade externt vid positiva händelser uppvisade inte 
lägre välbefinnande, på samma sätt bidrog inte extern attribution vid negativa händelser till 
högre välbefinnande. Detta resultat var överraskande då tidigare forskning påvisat att 
attributionsstil var en signifikant prediktor för välbefinnande samt att personer som attribuerat 
positiva händelser till interna egenskaper uppvisar högre värden på välbefinnande (Cheng & 
Furnham, 2001). Även studien av Peterson et al., (1986) visar att personer som vid negativa 
händelser attribuerar internt löper större risk för depression och därmed lägre välbefinnande. 
Den enda signifikanta korrelationen som berörde attributionsstil var mellan intern 
attributionsstil vid en positiv händelse och kompetensbaserad självkänsla. Denna händelse 
handlade om att man söker till en utbildning och blir antagen. Korrelationen var positiv vilket 
innebär att hög kompetensbaserad självkänsla påvisade en hög intern attributionsstil vid en 
positiv händelse som hade med framgångssträvan att göra. Även om det bara rörde sig om ett 
påstående i testet är detta resultat i linje med forskning som visar att personer med framgång i 
akademiska studier tenderar att attribuera positiva skolprestationer internt (Marsh, 1986). Det 
kan tänkas att även om hypoteserna om attributionsstil inte kunde stärkas borde ändå en 
signifikant korrelation mellan en låg bassjälvkänsla och extern attributionsstil vid positiv 
händelse ha uppstått. Detta eftersom det kan tänkas att människor som attribuerar externt vid 
positiva händelser bör ha lägre självkänsla. Det bör vara viktigt för en individs självkänsla att 
kunna ta åt sig äran för de framgångar som denne har åstadkommit speciellt om det ligger 
mycket arbete bakom framgången. Att denna studie inte visade en sådan korrelation kan ha att 
göra med att så få frågor användes och dessa var otillräckliga att fånga upp fenomenet. 
Tidigare forskning har även visat att människor som använder ’självhandikappning’ utgör 
hinder för sig själva i de situationer där de måste prestera (Warner & Moore, 2004). Om 
människor skapar hinder innan de ska prestera för att ha något att skylla på vid exempelvis 
misslyckande har förmågan inte använts fullt ut eftersom fokus lagts på något annat. Ett 
samband går att se mellan extern attributionsstil (Peterson et al., 1986) och 
självhandikappning då personer med högt självhandikapp har en tendens att attribuera till 
externa faktorer oavsett framgång eller misslyckande. Detta samband stämmer överrens med 
den föreliggande studiens hypotes angående extern attributionsstil vid positiva händelser som 
antogs korrelera negativt med subjektivt välbefinnande. Eftersom människor som använder 
sig av självhandikappning eller inte har förmågan att ta åt sig äran för sina prestationer bör i 
längden uppleva lägre subjektiv välbefinnande. Att detta inte framkom i föreliggande studie 
kan även här ha att göra med att för få frågor användes och var otillräckliga för att fånga upp 
denna företeelse. 
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 Korrelationerna och regressionsanalyserna i den föreliggande studien påvisade inga 
signifikanta effekter av kön och det går därför inte att uttala sig om några skillnader mellan 
män och kvinnor avseende självkänsla, attribution och subjektivt välbefinnande. Det finns 
dock forskning om attribution som påvisar en signifikant könskillnad på hur män och kvinnor 
attribuerar. Män skyller oftare sina misslyckanden på yttre omständigheter medan kvinnor 
oftare skyller på sin egen förmåga (Petiprin & Johnson, 1991).  
  
 
Begränsningar i studien  
 
En viss begränsning i studien utgjordes av att påståenden angående attributionsstil 
analyserades enskilt som en egen variabel, eftersom alphavärdet på totala indexen av ASQ - 

the attributional style questionnaire (Peterson et al. 1982), var oacceptabelt låga. Detta 
begränsar reliabiliteten när det gäller mätning av attribution.  
 Attributionsdelen var redan vid utformningen av enkäten förkortad och vid 
databearbetningen uteslöts ytterligare aspekter på grund av att deltagarnas svar var 
otillräckliga och kategoriska. Detta kan ha berott på att frågorna (situationerna) var 
hypotetiska och för abstrakta för unga gymnasieelever att ta till sig. Att attributionsdelen i 
analyser således endast bestod av fyra negativa och två positiva påståenden leder till 
begränsningar även i validiteten hos resultaten angående attribution, eftersom det är svårt att 
fånga upp ett fenomen med för få påståenden. En styrka i föreliggande studie var de höga 
alphavärden hos de övriga mätinstrumenten vilket gör att resultaten angående de olika 
självkänslemåtten och subjektivt välbefinnande kan anses tillförlitliga.  
 En aspekt som dock bör beaktas är att social önskvärdhet korrelerade med bassjälvkänsla, 
kompetensbaserad självkänsla och subjektivt välbefinnande vilket innebär att deltagarna kan 
ha uppgett svar som de trodde önskades av dem. En annan begränsning i studien kan vara att 
enkätutdelningen skedde någon dag före jullov och eleverna var stressade och trötta över alla 
uppgifter och prov som de haft den senaste tiden. Detta kan ha medfört att deltagarna fyllt i 
och lämnat in enkäten utan att ha begrundat innehållet ordentligt samt att värdena på 
subjektivt välbefinnande blev lägre än vad de hade blivit om undersökningen hade ägt rum 
efter lovet eller i mitten av terminen.  
 
 
Slutsatser och vidare forskning 
 
Den föreliggande studien har gett stöd åt vissa antaganden som redan tidigare forskning har 
föreslagit. När det gäller självkänsla tycks en grundläggande trygghet och stabilitet vara 
viktigast för att uppleva subjektivt välbefinnande. Studien antydde dock att en villkorlig 
självkänsla som är beroende av utfall av ens aktiviteter har samband med lågt subjektivt 
välbefinnande. Att kompetensbaserad självkänsla ansetts vara en särskilt stark 
sårbarhetsfaktor (Crocker, 2002) kan bero på att där syftas även på fysisk hälsa. Subjektivt 
välbefinnande som mättes här handlar mest om mentala tillstånd av upplevt intresse och 
tillfredsställelse samt hur fräsch man känner sig i största allmänhet. Dessa faktorer kan tänkas 
hänga ihop med en inre trygghet och grundläggande självkärlek.  
 Attributionens betydelse däremot kunde inte visas i den föreliggande studien. Det finns 
skäl för vidare forskning inom detta område med större tyngd på attributionsstil.  Förslagsvis 
bör hela frågeformuläret ASQ tas till bruk med alla olika aspekter av attribution och om 
formuläret ska översättas bör det formuleras på ett sådant sätt som urvalsgruppen kan förstå 
och ta till sig fullt ut. Det skulle även vara av intresse att undersöka könsskillnader inom 
attribution då tidigare forskning visar på sådana. Vidare skulle forskning även kunna granska 
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huruvida kompetensbaserad självkänsla korrelerar med attributionsstil och även här se till 
könsskillnader. I den föreliggande studien användes kvantitativ metod vilket föll sig naturligt 
eftersom de olika delarna i enkäten kunde uppfattas som känsliga. Många gånger är det lättare 
att hävda sin åsikt skriftligt än muntligt. I framtiden skulle det vara intressant att undersöka 
ämnet utifrån kvalitativ ansats, detta för att få en djupare insikt inom området attribution, 
personlighet och välbefinnande. 
 Även om ytterligare forskning är av betydelse har föreliggande studie påvisat vikten av en 
god bassjälvkänsla. Studien visade hur viktigt det är att få ovillkorlig kärlek i tidig ålder då 
bassjälvkänslan börjar formas under den perioden. Kompetensbaserad självkänsla kan ge 
människan tillfredsställelse för stunden men som föreliggande studie visade kan den vara 
skadlig för välbefinnandet, vidare forskning kring detta skulle vara av intresse då tidigare 
forskning har pekat på många nackdelar med denna typ av självkänsla. Frågan om huruvida 
bassjälvkänsla är viktig för välbefinnande har nu gett en grund för vidare forskning inom 
området. 
 
 

Referenser 
 

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem 
cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? 
Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.  

Cheng, H., & Furnham, A. (2000). Lay theories of happiness. Journal of Happiness Studies, 1, 
227–246. 

Cheng, H., & Furnham, A. (2001). Attributional style and personality as predictors of happiness 
and mental health. Journal of Happiness Studies, 2, 307-327. 

Ciarrochi, J., Heaven, P. C. L., & Davies, F. (2007). The impact of hope, self-esteem and 
attributional style on adolescents’ school grades and emotional well-being: A longitudinal 
study. Journal of Research in Personality, 41, 1161-1178. 

Crocker, J. (2002). The cost of seeking self esteem. Journal of Social Issues, 58, 597-615. 
Crocker, J., Karpinski, A., Quinn, D. M., & Chase, S. K. (2003). When grades determine self-

worth: Consequences of contingent self-worth for male and female engineering and 
psychology majors. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 507-516. 

Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin,  

130, 392-414. 
Crocker, J., & Knight, K. M. (2005). Contingencies of Self-Worth. American Psychological  

 Society, 14, 200-203. 
Crocker, J., Brook, A. T., Niiya, Y., & Villacorta, M. (2006). The pursuit of self-esteem: 

Contingencies of self-worth and self-regulation. Journal of Personality, 74, 1749-1771. 
Dupuy, H. J. (1984). The psychological general well-being (PGWB) Index. In N. K. Wenger, M. 

E. Mattson, C. D. Furberg & J. Elinson (Eds.), In assessment of quality of life in clinical trials 

of cardiovascular therapies (pp. 170-183). United States of America: Le Jacq publishing Inc. 
Forsman, L., & Johnson, M. (1996). Dimensionality and validity of two scales measuring dif- 
     ferent aspects of self-esteem. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 1-15. 
Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (2003). Personality. Classic theories and modern research 

(2nd ed.). New York: Allyn & Bacon. 
Greenier. K. D., Kernis. M. H., McNamara. C. W., Waschull. S. B., Berry. A. J., Herlocker. C. 

E., & Abend. T. A. (1999). Individual differences in reactivity to daily events: Examining the 
roles of stability and level of self-esteem. Journal of Personality, 67, 185-208. 

Johnson, M., & Forsman, L. (1995). Competence strivings and self-esteem: An experimental 
study. Personality and Individual Differences, 19, 417-430. 



- 15 - 
 

Johnson, M. (1998). Self-esteem stability: The importance of basic self-esteem and competence 
strivings for the stability of global self-esteem. European Journal of Personality, 12, 103-116. 

Johnson, M. (2002). The importance of self-attitudes for type A–B, internality–externality and 
health status. Personality and Individual Differences, 33, 777–789. 

Johnson, M. (2003). Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur. 
Johnson, M., & Blom, V. (2007). Development and validation of two measures of contingent self-

esteem. Individual Difference Research, in press.  
Kowalski, R., & Westen, D. (2005). Psychology (4th ed.). New York: John Wiley & Sons. 
Marsh, H. W. (1986). The self-serving effect (bias?) in academic attributions: Its relation to 

academic achievement and self concept. Journal of Educational Psychology, 78, 190-200. 
Myers, D. G. (2005). Social psychology (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. 
Möller, J., & Köller, O. (2000). Sponanteous and reactive attributions following academic 

achievement. Social Psychology of Education, 4, 67-86.  
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1984). Casual explanations as a risk factor for depression. 

Theory and evidence. Psychological Review, 91,  347-374.  
Peterson, C., Semmel, A., von Baeyer, C., Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & Seligman, M. E. 

P. (1986). The attributional style questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 287-300. 
Petiprin, G. L., & Johnson, M. E. (1991). Effects of gender, attributional style and item difficulty 

on academic performance. The Journal of Psychology, 125, 45-50. 
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials. A review of research on 

hedonic and eudaimonic well-being. Annual Reviews Psychology, 52, 144-166. 
Seligman, M. E.  P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. 

American Psychologist, 55, 5-14. 
Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2007). Positive psychology. The scientific and practical 

explorations of human strengths. Thousand Oaks, CA: Sage publications. 
Warner, S., & Moore, S. (2004). Excuses, excuses: self-handicapping in an Australian adolescent 

sample. Journal of Youth and Adolescence, 33, 271-281. 
Zeigler-Hill, V. (2005). Contingent self-esteem and the interpersonal circumplex: The 

interpersonal pursuit of self-esteem. Personality and Individual Differences, 40,  713–723. 
Zeigler-Hill, V. (2006). Discrepancies between implicit and explicit self- esteem: Implications 

for narcissism and self-esteem instability. Journal of Personality, 74, 119-143.  
Zuckerman, M., & Tsai, F.-F. (2005). Costs of self-handicapping. Journal of Personality, 73, 

411-442. 
 


