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Hur upplever människor självkänsla, samt hur kan 
människor stödja sig själva och varandra i att växa i 

självkänsla?* 
 

Carina Öhman 
 
 
I den psykoterapeutiska relationen kan individen speglas och stärkas i sin 
självkänsla, men det är inte alla förunnat. Syftet med undersökningen var att 
finna hur individer i vardagligt samspel kan stödja varandra. En kvalitativ 
intervjustudie i halvstrukturerad form genomfördes med åtta pensionärer i 
Västerås. Undersökningen analyserades med meningskoncentrering. 
Resultatet redovisar att , samt hur, deltagarna anser det möjligt att stödja sig 
själva och varandra i att växa i självkänsla. Resultatet visar även att det kan 
vara viktigt att stödja olika åldersgrupper på olika sätt för att skapa trygga 
förutsättningar för att växa i självkänsla. Hur olika kulturer samt skilda 
förutsättningar under olika tidsepoker kan påverka individens självkänsla är 
exempel på områden som med fördel kan undersökas vidare. 
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Inledning 
 
Vad är självkänsla 
 
Självkänsla kan definieras på skilda sätt. Denna undersökning inriktar sig på att undersöka 
den inre självkänslan vilken av författaren  i denna undersökning definieras som upplevelsen 
av och tilliten till sitt eget värde som människa och individ oavsett framgångar eller 
misslyckanden, förmågor eller funktioner. De parametrar som kan inverka på uppbyggnad och 
utveckling av den inre självkänslan kan däremot innefatta olika former av yttre gensvar 
genom interaktion med andra. Detta synsätt stöds av Cullberg Weston (2000), som betonar att 
självkänsla är en inre konstruktion som påverkas av individens synsätt på sig själv och vilka 
krav individen ställer på sig själv, oavsett av hur vi lyckas i tillvaron. Självkänsla beskrivs 
vidare som en inre balanspunkt, en inre trygghet, som gör det lättare att resa sig igen efter 
svåra prövningar. Själv definieras av Cullberg Weston som självmedvetande, en känsla av 
vårt jag som är stabil samtidigt som vi ständigt förändras. Självmedvetandet består av flera 
kapaciteter och funktioner som innefattar att kunna reflektera över sitt handlande, minnas och 
skapa inre bilder, genomföra beslut samt väva samman olika upplevelser till en enhetlig bild 
som är skild från andra. Cullberg Weston förklarar vidare att barnets utsatta position som 
beroende av sina vårdnadstagare för överlevnaden, ger barndomen en avgörande inverkan i 
vilken självkänsla som byggs upp. Föräldern föder barnet biologiskt och behöver sedan också 
föda det psykologiskt. Vårt själv byggs upp genom spegling i en annan människas gensvar på 
vår person. Det är i den interaktionen som personens själv utvecklas till sin unika form. 
Genom interaktion med en annan människa kan vi mötas i närhet genom att vi accepteras 
känslomässigt och att den andre finns där för oss, samt respekteras som individer i det att vi  
 
*Ett stort tack riktas till samtliga deltagare som delat med sig av sina personliga upplevelser och erfarenheter i 
undersökningen. 
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får tid att vara ensamma och även ha en egen vilja. Genom att en stödjande och respekterande 
vuxen finns där för barnet, kan barnet steg för steg växa i sin självutveckling och utveckla en 
 stark självkänsla. På det sättet inverkar den vuxnes självkänsla på vilken trygghet denne kan 
förmedla till barnet i dess uppbyggnad av sin självkänsla. Barnet kan ofta kompenseras 
genom att få de bitar som saknas i andra kontakter. Även som vuxna kan vi fortsätta att söka 
kompensation för det vi tidigt saknat av acceptans och respekt, samtidigt som vi lätt känner ett 
behov av att skydda oss mot omgivningen i just de bitar där vi känner oss sårbara. Detta kan 
leda till olika försvarsmönster som även hänger samman med när i utvecklingen barnet saknar 
tillräcklig spegling (Cullberg Weston, 2000). 

Johnson (2003) beskriver självkänslan som en dynamisk process, bestående av inre 
självkänsla och yttre självkänsla. Detta beskrivs som två vägar till självkänsla, dels att själv 
aktivt skaffa självvärde genom kompetens vilket ger yttre självkänsla, dels att passivt få den 
given genom spegling i emotionell bekräftelse vilket ger inre självkänsla. Den yttre 
självkänslan handlar om självbild, vilken kan vara anpassad efter omgivningens 
förväntningar. Den inre självkänslan handlar om värderingen av sig själv vilken påverkas av 
hur väl självbild stämmer överens med hur individen faktiskt känner och uppfattar sig själv 
inombords. Växelspelet mellan dessa beskriver Johnson med hjälp av fyra kombinationer av 
självkänsla; Den glade presteraren med hög yttre och hög inre självkänsla, tvångspresteraren 
med låg inre och hög yttre självkänsla, livsnjutare med låg yttre självkänsla och hög inre samt 
försakaren som har låg självkänsla både i det inre och yttre. Dessa grundtyper har olika 
beteenden, motivation och risker med sitt beteende. En hög inre självkänsla från början kan 
fungera som en buffert och yttre självkänsla utökar den ofta positivt, medan en yttre 
självkänsla i de fall den inre självkänslan är svag, kan få fungera som en kompensation för 
den låga inre självkänslan. Individens självuppskattning blir i dessa fall mer beroende av 
prestationer (Johnson 2003). 

Jetten, Postmes och Mcauliffe (2002) har undersökt hur gruppnormer av individualism och 
kollektivism påverkar själv-definitionen. De har undersökt en individualistisk (Nordamerika) 
samt en kollektivistisk kultur (Indonesien) där studenter fick dels uppskatta sin egen 
nationella gruppidentifikation och dels besvara ett frågeformulär med olika individualistiska 
och kollektivistiska påståenden. Resultatet visade att de som starkt identifierar sig med sin 
nationella kultur även besvarar formuläret enligt kulturens gruppnorm. De som identifierar sig 
starkt med en individualistisk kultur besvarar med andra ord frågeformuläret med ett 
individualistiskt resultat, trots att det då egentligen kan visa en konformitet till kulturens 
gruppnorm (Jetten et al. 2002). Detta kan vara intressant att ta hänsyn till även då det gäller 
självkänsla, då begreppet kan definieras olika i olika kulturer. Dessutom kan en tendens 
finnas att försöka besvara frågorna på ett sätt som visar vad kulturen definierar som bra 
självkänsla, vilket i sin tur kan jämföras med svag självkänsla och stort behov av yttre 
bekräftelse och en skyddande självsäker fasad. 

Antonovsky (1987) menar att känslan av sammanhang, KASAM, är ett begrepp som ger en 
indikation om människans välmående. Flera undersökningar visar också korrelation mellan 
KASAM och självkänsla. Antonovsky har skapat ett verktyg för att mäta KASAM. Begreppet 
består av tre områden; hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet, vilka mäts genom att 
ett frågeformulär besvaras. Hanterbarhet avser påverkansmöjlighet, förmågan att själv eller 
med hjälp möta händelser. Begriplighet handlar om upplevelsen och förståelsen av 
sammanhang mellan inre och yttre stimuli. Meningsfullhet är motivationsfaktorn och påvisar 
engagemang och delaktighet. Antonovsky beskriver även gränsbegreppet som viktigt att ta 
hänsyn till i samband med KASAM, även om detta inte ingår i frågeformuläret. Det är viktigt 
med flexibilitet i sina gränser för att kunna anpassa sig, utvecklas och förändras, helt enkelt 
för att kunna följa med i livets omständigheter och må bra. Snäva gränser kan visa på en 
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rigiditet istället för styrka. Personen kan då visa höga värden för KASAM men ha svårt för att 
acceptera förändringar samt ha ett snävt område som känns engagerande och meningsfullt. 

Pallant och Lae (2002) har undersökt känslan av sammanhang med ett målinriktat urval 
som täckte in vuxna i ett samhälle. KASAM kunde enligt deras studie kopplas till bättre 
fysisk och psykisk upplevd hälsa. Dessutom stöder studien att samband finns mellan KASAM 
och högre självkänsla, känsla av kontroll, flexibilitet och optimism. En risk nämns i att 
deltagare skattar sina svar högre då de är på bra humör, därför behövs vidare studier för att se 
eventuella korrelationer mellan andra mätmetoder och KASAM. Dessutom rekommenderas 
vidare undersökningar för att upptäcka eventuella skillnader mellan könen samt mellan olika 
åldrar. 
 
 
Följder av otillräckligt stöd under uppväxten 
 
De inre självbilder som byggs upp i interaktionen med närstående, påverkar våra 
handlingsmönster, hur vi uppfattar information från andra och våra känslor. Om dessa 
självbilder är negativa, triggas de lätt av omgivningen och vi blir mycket beroende av 
omgivningens uppmuntran och skadas av dess nonchalans. När barnet börjar kunna iaktta sig 
själv utifrån kan det hamna i en skamkris, då det upptäcker sin litenhet och otillräcklighet. 
Skam kan kännas omöjlig att reparera och medföra en negativ upplevelse av sig själv. Barn 
tolkar även världen egocentriskt, med sig själva som centrum, varvid de lätt kan ta på sig 
skuld för händelser som ligger utanför deras påverkan. Detta kan skapa mönster såsom 
förnekelse, en grandios personlighet, att generellt kritiskt objektivt iaktta sig själv istället för 
att vara sig själv eller att bära runt på en irrationell skuld. Självkänslans struktur har också i 
grunden en kärna av värderande, eftersom en förutsättning för den är att kunna iaktta sig själv, 
menar Cullberg Weston (2000). Rädsla att inte duga och skam över egen otillräcklighet, kan 
göra att individen begränsar sin värld och avstår från allt som kan hota självkänslan eller att 
höga försvarsmurar byggs upp som hindrar närhet till andra människor. Vidare kan ett falskt 
själv byggas upp eller alltför höga krav införlivas som ett jagideal svårt att uppnå där 
personen ständigt kritiserar sig själv. Självkänsla är mycket viktig för hur livet ska upplevas 
och att värdera sig själv negativt kan påverka alla livets aspekter, upplevas som en brist som 
väcker skam och behöver döljas (Cullberg Weston, 2000). 

Francis (2002) beskriver i sin narrativa artikel, sin egen upplevelse av att förlora hela sin 
yttre självbild kroppsligt, socialt och kompetensmässigt. Artikeln beskriver upplevelsen av att 
som erkänd forskare, vilken använder sitt intellekt och språk som främsta verktyg i arbetet, 
förlora allt detta genom att drabbas av stroke. Artikeln betonar överraskningen i att se hur stor 
del av identiteten som var uppbyggd kring den yttre yrkesrollen och kompetensen där stor 
trygghet fanns samt hur de nära relationerna hade fått stå tillbaka, vilka var de som fanns då 
den yttre kompetensen rasade samman. Författaren beskriver själv detta som att självbilden 
var grandios och lärdomarna av händelsen handlar om att se sitt sanna själv, sin litenhet och 
sitt beroende i svåra situationer då kroppen sviker och det är svårt att kommunicera med 
omgivningen. Samtidigt visar artikeln även hur samhället ser och betonar den yttre 
kompetensen, när författaren är tillbaka på arbetet så ser kollegorna den yttre 
återanpassningen men har svårt att förstå de inre svårigheter som fortfarande finns kvar. 
Författaren betonar också hur erfarenhet är del i självbilden och i kompetens, där hennes 
kompetens i lärardiskursen är vad som kommer till användning i rehabiliteringen dels i att lära 
om allting på nytt men även i socialt samspel, attityder samt att skapa motivation till att 
komma tillbaka till samma roll. Artikeln visar hur individen bygger en yttre självbild av 
kompetens som kan ta för stor plats på andra områdens bekostnad, samt även hur det 
västerländska samhället uppmuntrar detta synsätt. Artikeln kan betraktas som ett exempel på 
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hur brister i den inre självkänslan, vilka kan bero på otillräcklig spegling under uppväxten, 
kan kompenseras med yttre självkänsla där �göra� får större fokus på bekostnad av �vara�. 
Det kan även beskrivas som att svag inre självkänsla kompenseras med falsk självbild byggd 
på yttre kompetens. Winnicott beskriver på liknande sätt hur det falska jaget organiseras för 
att hålla världen på avstånd, där ett äkta jag finns undangömt för att skyddas. Det falska jaget 
är en anpassning till den yttre världen (Winnicott, 1991). 
 
 
Kan självkänslan stärkas som vuxen 
 
Att i psykoterapi speglas empatiskt är ett sätt att stärka en svag självkänsla enligt Cullberg 
Weston. För att reparera självkänslan behöver sättet att tänka, känna och reagera utforskas. 
Det finns olika terapier och metoder inom dessa att arbeta med självkänslan. Visualiseringar 
är ett verktyg som individen till viss del kan använda själv för att öka sin självkännedom. Det 
är ett lämpligt verktyg för självförverkligande, då avsikten är att förverkliga den inre 
potentialen mer kreativt och förändra synsätt på de samhälleliga och familjemässiga 
konventioner som kan ha begränsat individen. Vid kriser finns alltid en chans för stora 
förändringar på kort tid (Cullberg Weston, 2000). 

En studie genomförd av Kafetsios (2004), handlar om relationen mellan olika former av 
anknytning och emotionell intelligens. Studien genomfördes på en grupp vuxna som 
genomförde ett test av emotionell intelligens, samt ett frågeformulär om relationer. 
Anknytning delas upp i fyra typer; trygg, desorganiserad, ambivalent anknytning samt 
undvikande anknytning. Ett intressant resultat som visades var att undvikande anknytning var 
positivt associerad med förmågan att förstå känslor. Författaren påpekar att andra studier 
presenterat att undvikande anknytning visat svagare känslointensitet. Detta skulle kunna 
medföra en större förmåga att använda kognitiva processer för att förstå känslor och därmed 
handla på ett lämpligare sätt. Studien gav generellt stöd för att säker och osäker anknytning 
konsekvent påverkade människors möjligheter under livet samt att förmågan att förstå och 
uppfatta känslor ökade med åldern. Däremot så skilde sig desorganiserad anknytning från 
detta, genom att vara negativt relaterad med emotionell perception samt emotionell intelligens 
totalt, som funktion av ålder. För de övriga typerna av anknytning så ökade alltså förmågan, 
men inte för desorganiserad anknytning som var negativt relaterad till emotionell 
perceptionsförmåga som en funktion av ålder. I undersökningen påtalas även möjligheten att 
olika typer av terapi kan vara lämpligast beroende på typ av anknytning. Som exempel skulle 
kognitivt orienterad terapi kunna var mer lämplig för undvikande anknytning, medan 
desorganiserad anknytning skulle kunna respondera bättre på beteendeorienterad 
manipulation av affekt (Kafetsios 2004).  

Janssen (1995) beskriver just förändringsprocessen som en process med fyra rum. Dessa 
rum är nöjdhet, censur, förvirring och konflikt samt inspiration/förnyelse. Janssen menar att vi 
alla rör oss i dessa rum och även att vi kan ha en förkärlek för vissa av dem framför andra. I 
all förändring flyttar sig individen från nöjdhet med tillvaron och en känsla av vanlighet, till 
censur där det kan finnas en tendens att låtsas att allt är bra samt att censurera tankar och 
känslor. Efter censur kommer förvirringens rum vilket kan beskrivas som ambivalens och att 
famla efter fotfästet, det känns inte bra som det är men det finns ingen klarhet i vad som 
önskas. Det sista rummet i cykeln är inspiration och förnyelse, då vi inspireras till förändring. 
Förutsatt att vi lyssnar till sanningen i inspirationen så kommer vi åter in i nöjdheten. 
Individer kan ha en tendens att fastna i något rum för länge varvid förändringsprocessen går 
trögt eller stannar av. Hemligheten för att leva i en stabilare och högre grad av nöjdhet är att 
ha dörrarna öppna mellan rummen och passera dem snabbare utan motstånd. Janssens 
exempel kan visa på vikten av öppenhet och acceptans av alla livets sidor och de känslor som 
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kan ge signaler om behov av förändring. Att hålla dörrarna öppna i förändringsprocessen kan 
också sägas visa en strategi att växa och utvecklas snabbare i nöjdhet och glädje än genom 
mer smärtsamma kriser (Janssen, 1995). Att stanna för länge i något rum, till exempel rummet 
för censur eller förvirring, skulle i sin tur kunna visa på att negativa självbilder bromsar 
personens utveckling. Detta kan jämföras med Kafetsios (2004) undersökning som visar att 
desorganiserad anknytning verkar kunna bromsa individens utveckling av känslomässig 
perception och förståelse jämfört med andra typer av anknytning. Även Antonovsky (1987) 
talar om att personer kan visa en stark KASAM men ändå ha rigida gränser och ha svårt för 
att acceptera förändringar. 

Johnson påpekar även vikten av att finna sin genuina, existentiella självkänsla och nämner 
några områden att reflektera kring för den som upplever sig inte ha fått tillräckligt stark 
självkänsla med sig från barndomen. Dessa områden bottnar i den existentiella psykologin 
och är följande: Autentiskt själv och autentiskt möte vilket betyder att vara sant sig själv och 
möta andra ärligt. Detta innefattar att vara centrerad i sig själv och därmed närvarande i 
möten. Detta kan enbart övas genom att ensam lyssna till sig och möta sig själv oftare. Att 
regelbundet meditera samlar självet. Kroppsmedvetenhet innefattar att känna in och ta hand 
om sin kropp. Kropp och psyke hänger nära samman. Leva i nuet bidrar också till centrering 
och samlande av självet. Vi har idag en tendens att vara mer i det förflutnas minnen eller i 
framtida planer än här och nu. Ansvarstagande innefattar att ta ansvar för sina egna val, vi kan 
inte skylla på yttre omständigheter för vi har ett val hur vi bemöter dem. Vikten av att göra 
genuint egna val betyder att vi inte kan låta andras vilja eller åsikter om oss styra våra val. Att 
ta risker är en förutsättning för utveckling och växt. Vara ensam ger ökad förmåga att trivas i 
sitt eget sällskap så att umgänge kan väljas av intresse och ej för att undfly ensamhet. 
Förståelse av de egna känslorna ger insikt om vad känslan säger oss oavsett situationen som 
väckte den. Vi utvecklas i att bemästra känslorna, inte att kontrollera dem men att acceptera 
dem. Humor visar på en viss självdistans, där vi kan acceptera våra begränsningar och vara 
mer avslappnade i förhållande till våra prestationer Även Johnson definierar själv som 
självmedvetenhet. Hon förklarar självmedvetenhet som en förmåga att reflektera över sig 
själv vilket ger möjlighet till spegling och värdering. Människan samlar ständigt en databank 
över sig själv, bestående av en kunskapsaspekt som är detsamma som självbild samt en 
värderingsaspekt som är detsamma som självkänsla (Johnson, 2003). 

Meditation har nämnts ovan som ett verktyg för att centrera sitt själv och stärka sin 
självkänsla. Weissbecker et al., (2002) har undersökt inverkan av KASAM hos deltagare 
diagnostiserade med fibromyalgi. I undersökningen ingick även inverkan av ett 8-veckors 
meditationsprogram. En signifikant ökning av KASAM kunde visas efter medverkan i 
meditationsprogrammet (Weissbecker et al., 2002). 
 
 
Tecken på stark respektive svag självkänsla 
 
En person med stark självkänsla är medveten om vem han/hon är, känner till och accepterar 
sina styrkor och sina begränsningar, står upp för sig själv, nedvärderar inte sig själv, vågar 
sätta gränser och låter inte andra trampa på sig, vågar vara obekväm och sviker inte sig själv 
för att behaga andra samt ger ofta ett trevligt intryck då personen inte behöver vakta på sitt 
eget beteende och intryck hela tiden. Att dessutom kunna bemästra även svårare känslor och i 
det trösta sig själv anses som en av de viktigaste förmågorna (Cullberg Weston, 2000). 

En person med svag självkänsla har ofta stort behov av yttre uppmuntran och bekräftelse 
men kan samtidigt ha svårt att ta den till sig, kan bete sig självkritiskt och självupptaget, kan 
även nedvärdera andra och visa upp en självsäker fasad, kan ha svårt att förvänta sig gott från 
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omvärlden, kan visa sig misstänksam, kan vara rädd för närhet eller att ej accepteras samt kan 
även prestera sämre (Cullberg Weston, 2000). 
 
 
Kan människor stödja varandra i att växa i självkänsla 
 
Johnson (2003) menar att det som utgör stressen i större livshändelser är att stora förändringar 
innebär krav på anpassning vilket innebär ett behov av att förändra självbild. Detta kan 
upplevas hotande oavsett om händelsen är positiv eller negativ. Huvudsakligen hämtar 
människor bekräftelse från två områden i livet, antingen i personliga relationer eller genom 
arbete och prestationer. Sårbarheten är störst i det prioriterade området. Det påverkar även 
behovet av stöd, antingen i att uppleva duglighet i prestation eller att söka socialt stöd 
(Johnson, 2003).  

Enligt Cullberg Weston (2000) är det främst våra självbilder samt vår inre kritiker som är 
de grundläggande faktorerna bakom självkänsla, där självbilderna inte bör skilja sig för 
mycket från den egna inre upplevelsen av sig själv och där den inre kritikern är införlivade 
egenskaper från omgivningen, till exempel i form av en kritiserande förälder. Barnet som inte 
har speglats fullständigt av vuxna, genom att de i sin tur har haft en svag självkänsla, 
fortsätter att spegla sig i relationer under livet (Cullberg Weston, 2000). Därav följer att 
människor skulle kunna stödja varandra genom att visa acceptans och respekt för sig själva 
och andra. 

Bengtsson & Hansson (2001) har undersökt den prediktiva validiteten av konceptet 
KASAM på schizofrena patienter som en 18 månaders uppföljningsstudie. Deltagare i studien 
var patienter diagnostiserade med schizofreni. Dessa visar ofta begränsningar i upplevelsen av 
sin omgivande miljö som en enhetlig helhet. Detta kan bero på kognitiva svårigheter 
emotionellt och kompetensmässigt. Stress anses ytterligare kunna negativt förstärka 
symptomen. Förutom KASAM mättes självkänsla, kontroll, socialt stöd, psykopatologi samt 
tillfredsställelse med mentalt och allmänt välbefinnande, livskvalitet samt psykosocial 
funktion. Studien innefattade både egen uppskattning och bedömning samt intervju. KASAM 
visade positiv korrelation till kontroll, självkänsla och socialt stöd, men negativ korrelation till 
psykopatologi. En högre nivå av psykologiska symptom korrelerade till lägre KASAM. 
Resultatet gav stöd till den prediktiva validiteten hos KASAM mätning för deltagare 
diagnostiserade med schizofreni. Resultatet visar även hur viktig den förebyggande vården är 
och att inriktningen bör avse att öka hanterbarhet, reglerbarhet och meningsfullhet hos 
patienterna (Bengtsson & Hansson, 2001). Att stödja medmänniskor genom att ge tydlig 
information, ge påverkansmöjlighet samt respektera vad som upplevs meningsfullt för dem är 
även de saker som är möjliga att göra i vardagen. 

Ytterligare ett exempel på möjligheten att i vardagen stödja andra är följande undersökning 
om medlande i konflikter, där resultatet visar vikten av att förändra rollerna i konflikten. 
Schnabel och Nadler (2008) har undersökt frågeställningen om konflikter hotar olika  
psykologiska resurser hos offer och förövare, vilket då medför att konflikten bibehålls. För 
detta har de utvecklat en behovsbaserad modell som bygger på fyra olika hypoteser vilka 
därefter undersöktes genom att manipulera deltagarna in i olika roller. Modellen bygger på att 
offret skadas i sin upplevelse av kraftfullhet och förövaren skadas i sitt anseende. Det 
resulterar i att offret söker återställa sin makt och vill därför att förövaren tar ansvar för att ha 
orsakat skada, medan förövaren söker återställa sitt anseende och därför söker acceptans och 
förståelse för sitt perspektiv från offret, för att återta sin moral. Resultatet stödjer modellen 
och visar att offret har behov av att återfå sin kraft och förövaren att återta sin moral och 
känsla av tillhörighet i samhället. Om dessa psykologiska behov kan tillfredsställas så har 



7 

 

konflikten större möjligheter att lösas än om processen förstärker rollerna av offer och 
förövare (Shnabel & Nadler, 2008). 

Jerlang et al., (1988) beskriver Abraham Maslows motivationsteori vilken definierar 
människans grundläggande behov såsom fysiologiska behov, sociala behov, 
självhävdelsebehov samt behov av självförverkligande. I huvudsak behöver dessa behov 
tillfredsställas stegvis men det kan finnas undantag från detta. (Jerlang et al., 1988). Dessa 
olika behov visar hur människor kan stödja varandra inom olika områden; materiellt och 
praktiskt, socialt samt med respekt och integritet för att låta en annan människa utrycka sin 
individualitet.  

Maslow (1987) beskriver även att goda mellanmänskliga relationer är människans sätt att 
tillfredsställa basbehov som trygghet, kärlek, tillhörighet, känsla av värdefullhet samt 
självkänsla. Han menar att det ofta är just avsaknaden av att ha haft goda relationer som ger 
behov av professionell terapi och att människan vanligen får sin terapi i sina nära relationer 
(Maslow, 1987). 

Bracke, Christiaens och Verhaeghe (2008) har undersökt effekterna av ömsesidighet i 
vänskapligt stöd på upplevd självkänsla och self-efficacy hos personer med kroniska mentala 
hälsoproblem. Flera frågeformulär har använts för att mäta självkänsla, självförtroende, 
ömsesidigt stöd samt balansen i detta stöd. Ömsesidigheten mättes separat som mottaget stöd 
och givet stöd. Med balans i ömsesidighet avses ett balanserat utbyte mellan två personer. 
Resultatet stödjer vikten av en kamratgrupp för upplevelsen av det subjektiva välmåendet hos 
dessa personer. Det visar hur viktiga kamrater är i återhämtningsprocessen. Dessutom var det 
subjektiva välbefinnandet länkat till balanserat kamratstöd eller av att vara den som ger stöd i 
en grupp. Detta visar vikten av att förutom att själv finna stöd, ha möjligheten att vara den 
som kan stödja i kamratgruppen och på så sätt öka känslan av självvärde och kompetens. 
Upplevd ömsesidighet i stödet mellan två personer ökade upplevd självkänsla och 
självförtroende. Dessutom ökade upplevt självförtroende ytterligare genom att kunna ge stöd i 
gruppen generellt. Kamratgrupper med övervägande medlemmar som ger stöd i gruppen, ökar 
återhämtningsprocessen för alla avseende upplevd självkänsla samt självförtroende (Bracke et 
al., 2008).  

Adamson, Hartman och Lyxell (1998) har genomfört en kvalitativ studie med ungdomar 
kring självbild, existentiella frågeställningar samt vikten av vuxenkontakter. Resultatet 
indikerar att ungdomars utveckling av identitet främst handlar om integration av egna behov 
och önskningar i relation till andra, där vuxenkontakter söks för att få del av de vuxnas 
erfarenhet och kunskap inom detta. Resultatet av identitetsutveckling redovisas i studien som 
en process omfattande intrapersonella sidor och interpersonella sidor. 

Artikeln av Francis (2002) är ett exempel på vad som upplevs viktigt i en traumatisk kris,  
både hos individen själv och omgivningen. Behovet av omgivningens stöd i att se individen 
som närvarande trots bristande kontakt och svårigheter att kommunicera samt att räkna med 
individen och inge hopp om positiv förändring då individen ska lära på nytt, framstår som det 
viktiga. 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
I den psykoterapeutiska relationen kan individen speglas och stärkas i sin självkänsla 
(Cullberg Weston, 2000), men det kan finnas flera orsaker till att psykoterapi inte är den väg 
som kan väljas av varje människa med svagheter i sin självkänsla. Syftet med undersökningen 
var att finna hur vi som individer i vardagligt samspel kan stödja varandra. Detta ledde fram 
till frågeställningen: Hur upplever människor självkänsla, samt hur kan människor stödja sig 
själva och varandra i att växa i självkänsla? 
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Avsikten med undersökningen var inte att generalisera resultaten till någon annan grupp än  
just denna. Tvärtom har syftet varit att få fram djupare reflektioner och upplevelser hos just 
dessa respondenter, vilka kan påvisa intressanta områden att utforska vidare i andra studier. 
 
 

Metod 
 
Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie då frågeställningen handlade om 
människors uppfattning och upplevelse av självkänsla, vad de lägger i begreppet och hur de 
själva upplever självkänsla. En intervjustudie genomfördes i halvstrukturerad form. 
 
 
Urval 
 
Det målinriktade urvalet för undersökningen begränsades till gruppen pensionärer. Då kontakt 
i tre fall skedde via bekantas bekanta är urvalet även att till viss del betrakta som 
snöbollsurval. Avsikten med urvalet var att äldre människor förväntades ha mer livserfarenhet 
med sig, de kan ha haft fler tillfällen att reflektera över självkänsla och även förändrats under 
livets faser i självkännedom och mognad. Detta skulle även kunna bidra till en större 
öppenhet till att delge sitt synsätt och sina upplevelser samt att låta sig spelas in under 
intervjun. Dessutom fanns ett antagande att då de har lämnat yrkeslivet bakom sig så skulle 
det vara troligare att de tog sig tid att intresserat delta i undersökningen. En ytterligare aspekt 
på valet av urvalsgrupp var att de även skulle kunna påvisa förändringar i samhällets syn på 
självkänsla samt skillnader mellan deras generation och vad de ser hos yngre generationer 
idag. 
 
 
Deltagare 
 
Åtta respondenter intervjuades. Av dessa var två respondenter kontaktade via bekantas 
bekanta och fem respondenter boende på ett servicehus. En respondent kontaktades vidare via 
en av respondenterna på servicehuset. Två respondenter var män och sex var kvinnor. 
Respondenterna tillfrågades inte om sin ålder men skulle uppfylla kriteriet pensionär. En av 
dem var förtidspensionerad på grund av sjukdom. Åldersfördelningen uppskattades variera 
inom intervallet 55-95 års ålder. Den som genomfört undersökningen har inte haft någon 
relation eller kontakt med någon av respondenterna tidigare som har kunnat påverka resultatet 
i någon riktning.  
 
 
Material 
 
Intervjuguiden växte fram under en tidigare pilotstudie där två respondenter intervjuades 
tillsammans om sin upplevelse av självkänsla. Resultatet visade att använd intervjuguide var 
alltför komplex och den förenklades inför undersökningen. Valda behovsområden har 
utvecklats med Maslows behovspyramid som utgångspunkt (Jerlang et al., 1988). Även de 
områden Johnson beskriver för att finna sin genuina existentiella självkänsla har inverkat i 
framtagandet av frågor (Johnson, 2003). Intervjuguiden bestod av följande delområden, där 
avsikten var att täcka in frågor inom en människas olika behovsområden (a) själv, (b) syfte, 
mening, drivkraft, (c) struktur, omgivning, (d) beteende, behov av uttryck, (e) bekräftelse, 
behov av att ta emot, delaktighet. 
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Respondenterna fick berätta fritt i de fall de ville det och intervjuaren försökte i dessa fall  
täcka in frågeställningarna genom inflikningar. I samtliga fall är inte ordalydelsen exakt enligt 
intervjuguiden, men uppfattningen är att de svar som erhölls i det fria berättandet ofta är 
djupare än i de fall som frågorna mer konkret styrde samtalet. Resultatet redovisas per 
frågeområde och ger på det sättet tydligt information om vad frågan handlat om. Här följer 
även två exempel på frågor (a) hur visar du omtanke om dig själv, (b) hur kan du stödja andra. 
 
 
Procedur 
 
Intervjuerna genomfördes utan undantag hemma hos respondenten. Varje respondent 
tillfrågades om att frivilligt delta och fick i samband med det skriftlig information om syftet 
med intervjun, hur den skulle gå till samt att den var konfidentiell. Samtliga intervjuer 
spelades in och transkriberades ordagrant, där även hummanden, pauser, känslomässiga 
reaktioner och dylikt noterades. Efter transkriberingen raderades bandinspelningen. Vid några 
tillfällen fanns svårigheter att höra vad som sades på inspelningen men detta bedöms inte ha 
gett någon stor inverkan på resultatet. Detta finns också noterat i utskrifterna i dessa fall. 
 
 
Databearbetning 
 
Efter noggrann transkribering så lästes samtliga intervjuer igenom för att få en överblick. Då 
samma person genomfört samtliga intervjuer och transkribering, så har den personen redan 
viss kännedom om innehållet och därför har genomläsningen enbart skett en gång. En nackdel 
är istället att ingen annan gett sin syn på resultatet och tolkningar av svaren så den subjektiva 
tolkningen och intervjuarens förförståelse har naturligt fått stor inverkan. Tillförlitligheten har 
i detta ökats genom att intervjuaren omformulerat svaret med sin tolkning för att få bekräftat 
att svaret är förstått eller ställt fler följdfrågor kring det berättade för att klargöra förståelsen. 
Kommentarer och frågor som framkom under genomläsningen noterades i kanten på 
transkriberingen samt att även områden som noterades som extra intressanta markerades. 
Därefter letades svaren på ställda frågor fram och dess svar sammansattes i en matris för att få 
en överblick av varje respondents svar på frågorna samt för att kunna se eventuella 
överensstämmelser i svaren. Även den information som framkom utan frågor då respondenten 
berättade fritt sattes in i matrisen, varvid matrisen bör täcka in den information som framkom 
och som kunde kopplas till ämnet för undersökningen. Denna matris blev omfattande och har 
genomlästs ett flertal gånger. Data i matrisen sammanfattades ytterligare i en 
resultatsammanfattning per delområde. Slutligen koncentrerades dessa svar i tabellform. 
Metoden för analys är lämpligast definierad som meningskoncentrering (Kvale, 1997). 
 
 

Resultat 
 
Koncentrering av svar i genomförda intervjuer 
 
Resultatet redovisas uppdelat på varje delområde i intervjuguiden samt ytterligare två 
delområden som kom fram under analysen (a) bygga upp eller förändra självkänsla under 
livet, (b) skillnad förr och nu. Vidare redovisas varje frågeområde samt respondenternas svar i 
koncentrerad form. Självförtroende kom upp flera gånger i samband med frågan om 
självkänsla och därför redovisas även självförtroende som ett separat frågeområde. 
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Tabell 1 
Koncentrering av svar i genomförda intervjuer 
 

 
 

Huvudområde 
 
 

 
 

Frågeområde 

 
 
Koncentrerat svar 

Självupplevelse Självkänsla Stå upp för det man säger 
Trygghet i sig själv 
Värdera sig själv 
Växla inför omgivningar � förändring som 
styrka 
Beständighet oavsett omgivning 
Vara säker i sig själv 
Säkerhet i uppträdande och umgänge 
Upplevelse av delaktighet 
Uppleva livet värdefullt 
Acceptans av upp- och nedgångar  i livet 
Grunden, kärnan 

 Självförtroende* 
 

Tro på sig själv, sin förmåga 
Vad man är bra på 
Självkänsla kan växa av självförtroende, men 
självförtroende är inget att luta sig mot då allt 
faller. 

 Värderar hos sig 
själv 

Viljekraft 
Social förmåga 
Förmåga lyssna aktivt 
Hälsa 
Låta bli att döma - tolerans 

 Ensamhet Uppskattas om självvald 
Viktigt kunna säga ifrån till umgänge 
Oro inför påtvingad ensamhet 
Oro hälsomässigt för ensamhet, beroende av 
hjälp 
Tråkigt, sällskap aktiverar sinnet när kroppen 
inte orkar 
Ensamhet då partner tynar bort, ej är kontaktbar 
Aktivitetsbehov, med eller utan sällskap, då man 
är pensionerad och har mycket tid 
Ensamhet som samhällsfråga, öppenhet, ansvar 
för varandra att motverka ensamhet 

 Omtanke om sig 
själv 

Prioritera sig själv framför umgänge 
Säga nej när man ej orkar 
Unna sig det man uppskattar 
Hälsomässig omvårdnad 

 Eget ansvar Må bra så tillför till omgivning 
Följa egen inre uppfattning 
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 Vad litar till hos 
sig själv 

Att man förändras, acceptans av att vara 
oförutsägbar 
Strunta i att ta för stort ansvar för andra 
Behålla sitt känsloliv 
Se på sig själv med humor 

 Viktigt under 
kriser 

Peppa sig själv 
Kämpa och ta sig igenom 
Tänka på ljusare stunder 
Tänka positivt 
Stöd från närstående 
Få vara den man är, få må dåligt 

Syfte, mening, 
drivkraft 

Viktigt för att leva 
som man vill 

Acceptans av själv och andra 
Veta att vi duger 
Möta varandra 
Låta bli att bära andra 
Lyssna till sin inre röst 
Trivas och må bra fysiskt, psykiskt 
Det ska vara tryggt runt omkring, inte hända 
traumatiska saker 
Kroppslig ork och hälsa 
Relationer 
Se framåt 
Skapa 
Bearbeta och sluta cirklar 

 Skillnader äldre 
gentemot yngre 
ålder 

Omständigheter och förutsättningar förändras, 
livets faser 
Kroppens åldrande 
Ökat praktiskt beroende 
Tankar kring döden 
Släppa plikter och måsten 
Mogna i sig själv, vara sig själv mer 
Bearbeta, låta saker falla på plats 
Mer accepterande och lugnare inställning till 
livet 
Tillåta sig känna in livet vart efter 

 Om 
framgång/motgån
g påverkar 
självkänsla 

Om växa av motgång � vikten av att ta sig 
igenom den 
Kunna påverka situationen 
Våga lyssna till och prioritera sig själv, oavsett 
andras åsikt 
Kompenserande stöd under motgång underlättar, 
positiva saker uppväger det svåra 
Att få vara frisk påverkar självkänsla 
Vikten av att acceptera livets upp- och 
nedgångar 
Envishet och egen vilja 
Tänka positivt 
Känna sig hindrad kroppsligt påverkar 
självkänsla negativt 
När man själv upplever att man åstadkommer 
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något bra påverkas självkänsla positivt 
Att man kan stärkas och växa av svårigheter 

Struktur, 
omgivning 

Omgivning Fysiskt, praktiskt, emotionellt trygg omgivning 
viktig 
Nära relationer, vänner � speciellt i svåra stunder
Aktiviteter, intressen, upplevelser viktigt � egna 
kroppen kan begränsa möjlighet till upplevelser 
Självständighet � få förtroende utföra saker med 
fria händer 
Eget skapande 

 Trivas i relationer, 
uppskatta 
umgänge 

Snälla mot varandra 
Ta tag i saker 
Pålitlighet 
Ärlighet 
Ta hänsyn 
Kunna be om ursäkt 
Behovet av bekräftelse på det man gör och 
respons i diskussioner 
Närvaro i mötet 
Kamratskap 
Beröring som kommunikation, då språket saknas 
Att inte få nog av beröring 
Ökad kräsenhet � vill ha utbyte av umgänge 
Viljan möta människan bakom 
Uppskatta association och inspiration i möte med 
olikheter 

 Lyhördhet inför 
omgivning 

Känna in stämningar 
Vi har mer känselspröt än medvetna om 
Människor utstrålar stämningsläge 
Kunna hantera lyhördheten för att känna sig 
trygg 
Lyhördhet kopplad till att människors beteenden 
kan väcka reaktioner 
Om människor visar intresse 

Beteende, behov 
av uttryck 

Hur stödja andra Aktiv lyssnare - bekräfta utan att ventilera egna 
problem 
Svårt hålla isär �mig och dig� då stödja annan, 
handledning av närstående kan hjälpa 
Göra det lilla man kan göra 
Beklaga (sorg) 
Uppmuntra 
Prata 
Svårt se behov av stöd 
Försynthet, ovilja tränga sig på 

 Individuellt 
uttryck 

Göra sådant man tycker om att göra 
Kreativt skapande 
Vilja förmedla att �du duger� 



13 

 

Bekräftelse, 
behov av att ta 
emot, delaktighet 

Påverka sin 
omgivning 

Ej prata illa om andra 
Ej framhålla vad som fungerar bra � då det kan 
vara annorlunda för andra 
Göra något för andra på ett ideellt plan 

 Omgivningens 
påverkan 

Medias inverkan, ofta omedvetet 
Andras duktighet 
Svårighet sätta gränser om känner in andra 

 Ta initiativ, säga 
ifrån, konflikter 

Svårt släppa saker och gå vidare utan ventilation 
Kunna göra upp inom sig utan kontakt med den 
andre 
Hänsynstagande inför andras sårbarhet 
Kunna vara diplomatisk 
Egna önskemål i konflikt med den större 
gruppens  

 Omgivningens 
krav kontra egna 
förväntningar 

Svårt veta, förväntningar ofta outtalade 
Hur väl man känner den andre inverkar 
Inte alltid man kan ta till sig andras uppskattning 
� tecken svag självkänsla 
Lite distans innan själv nöjd med insats (skapat 
verk) oavsett andras uppfattning 
Tacksamt ta emot all uppskattning från 
omgivning 
När man inte själv ser det positiva i sin 
personlighet som andra påpekar vill vara spontan 
och glad, andra ser drivkraft och social förmåga 

 Söka stöd och 
hjälp från 
omgivningen 

Praktiskt stöd 
Emotionellt kan vara svårare � lösa på egen hand
Uppfostran, yrkesbakgrund kan göra det svårt be 
om hjälp 
Kamratligt positivt stöd 
Stöd av närstående 
Att stöd finns kvar i vardagen � inte enbart i akut 
fas 
Viktigt ej utnyttja människors svårighet att säga 
nej 
Modet att be om hjälp måste finnas 
Kunna lita till att hjälpen finns där vid behov 
Att de som hjälper tar sig tid 
Få klara det man kan klara själv 

 Respekt Respekten inför �överheten� 
Omgivningens reaktioner, minspel och attityd  
påvisar om man respekteras eller ej 
Väcker associationer till att ha blivit illa 
behandlad av någon i maktposition  
Svårt sätta sig in i och förstå andras kränkande 
beteende 

Bygga upp eller 
förändra 
självkänsla under 
livet* 

Kan självkänsla 
stärkas under 
livet* 

Kärnan är utgångspunkt 
Hjälp se saker ur andra perspektiv 
Flykt undan svårigheter � bli sjuk � försonas 
med grundorsaker 
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Offrets tendens ta på sig skuld � sluta ta på sig 
skuld för andras beteende 
Låta barn klara sig så mycket som möjligt själva 
och 
ge barn så mycket kärlek som möjligt 
Samhället bör hjälpa föräldrar � innan barnen får 
problem, istället för att dämpa symptom  

Skillnad förr och 
nu* 

Annorlunda idag 
gentemot förr* 

Konsumtionssamhället idag, �det man har är 
man�  
Avsaknad vuxna gränssättare, unga får fostra 
varandra 
Fler ideella organisationer och större 
samhällsengagemang för gammal och ung, 
skulle stärka 
Ökad valfrihet idag, svårare välja, ökad mängd 
intryck, kan medföra stress, otrygghet 
Större frihet idag, vad man får göra eller ej som 
ung 
Barn mer i fokus, ses mer som individer idag, 
mer uppmärksamhet 

Not. Nya områden som framkom under analysen är markerade med * 
 
 
Sammanfattning över möjligheter att stödja sig själv och andra 
 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av respondenternas svar på hur människor kan 
stödja sig själva och varandra både under svårigheter men även för att växa i självkänsla. 
Dessa områden visade sig gå in i varandra, med tanke på att respondenter menade att det är 
möjligt att växa i självkänsla genom svårigheter under förutsättning att man tar sig igenom 
dem.  
 
Tabell 2 
Sammanfattning över möjligheter att stödja sig själv och andra 
 
Frågeställning 
 

 
Koncentrerat svar 

Hur människor kan stödja sig själva i att 
växa i självkänsla 

Lyssna till inre röst och prioritera sig själv 
Unna sig att göra det som man tycker om och 
odla intressen 
Ta hand om sig själv och sina egna behov 
Välja umgänge och omgivningar som man 
uppskattar 
Acceptera livets upp- och nedgångar 
Ta tag i saker som kan förändras 
Mildra svåra stunder i möjligaste mån med 
något som glädjer och som utgör en kontrast 
till svårigheterna 
Be om hjälp och stöd 
Se att man duger bra som man är, acceptera 
sig som man är 
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Se att man ej har någon skuld i andras 
beteende 
Självreflektion och att tillåta sig att känna och 
må som man gör 
Våga säga nej och låta bli att ta för stort 
ansvar för andra 

Hur människor kan stödja andra i att växa 
i självkänsla 

Se medmänniskan och våga erbjuda hjälp 
Fråga om och hur vi kan hjälpa till 
Lyssna, närvarande och bekräftande 
Acceptera andra som de är 
Förmedla en trygg omgivning, praktiskt och 
socialt  
Låta bli att döma 
Finnas där som stöd även i vardagen 
Vara ärlig, pålitlig och behålla förtroenden 
Erbjuda ungänge/aktivitet som positiv 
kontrast till eventuella svårigheter 
Visa på nya perspektiv och synsätt 
Samhällsansvar att se varandra och minska 
anonymiteten  
Ideellt stödja varandra inom olika områden 
Samhället kan stödja föräldrar och ge dem 
utbildning 
Unga kan behöva vuxna förebilder 
Äldre kan behöva stöd i att bearbeta ökat 
beroende, ensamhet och döden 

 
 

Diskussion 
 
Resultatet visar att självkänsla upplevs som grunden, kärnan man har med sig från sin tidiga 
uppväxt. Den visas i förmågan att värdera sig själv positivt och ta hand om sig själv och sina 
egna behov, vilket kan inge en känsla av trygghet i sig själv. Att ta hand om och värdera sig 
själv innefattar även att kunna säga nej till andras krav och förväntningar. Självkänsla uttrycks 
som acceptans av livet och sig själv, förmåga att glädjas, vilja att visa omtanke om andra och 
en upplevelse av delaktighet i möte med andra. Även att självkänsla mer handlar om vem man 
är och självförtroende om vad man gör, beskrivs av flera respondenter. Detta stämmer väl 
överens med Cullberg Westons (2000) beskrivning av självkänsla som en inre konstruktion, 
en inre trygghet samt Johnsons (2003) beskrivning av inre och yttre självkänsla. 

När det handlar om hur man kan stödja sig själv och andra i att växa i självkänsla och  
under svåra perioder så nämns uppmuntran och positivt tänkande som viktigt samt nära 
relationer som finns där som stöd. Undersökningen av Bracke et al. (2008) påtalar även hur 
viktigt det är att kunna stödja och ge till andra. Även praktiskt stöd kan vara viktigt och att 
kunna lita på att hjälp finns där. Att lyckas med att åstadkomma det man vill lyfter 
självkänslan och just detta med uppvägande positiva händelser då det är jobbigt, kan visa att 
det kan vara viktigt att bara finnas där som någon som visar andra perspektiv i svåra stunder, 
även om osäkerhet kan finnas i hur människor i kris bör mötas. Att visa på andra synsätt är 
även det ett sätt att stödja andra att växa och förändra attityder och mönster. Adamson och 
Hartman (1998) bekräftar det i sin undersökning där ungdomar efterfrågar kunskapen och 
erfarenheten hos vuxna förebilder. När man stödjer andra nämns av en respondent vikten av 



16 

 

att ta emot eget stöd om det är tungt att stödja någon och även vara tydlig med hur man kan 
stödja. Det är viktigt att låta bli att bära den andre och att låta den andre klara det denne kan 
klara av. 

Vad individen kan göra för sig själv för att växa i självkänsla handlar om att bearbeta och  
acceptera livets omständigheter, då kan även svårigheter medföra växt. Vikten av att sätta 
gränser, välja umgänge med utbyte, prioritera sig själv och lyssna till sin inre röst nämns av 
några respondenter som mognad och förändring. Detta skulle kunna relatera till ålder, men 
nämns av dem som bearbetat och reflekterat över sina upplevelser. Dessa områden kan 
jämföras med de områden som Johnson (2003) nämner för att finna sin genuina existentiella 
självkänsla. Att lyssna till sig själv och acceptera sig själv kan leda till ökad självkännedom, 
tydligare gränser gentemot andra samt ökad förmåga att ta ansvar för sina egna behov, vilket 
en respondent delar med sig av. På så sätt kan man växa genom svårigheter och uppleva en 
större påverkansmöjlighet i livet. Även som samhällsmedborgare kan förändrade attityder och 
en större öppenhet mellan människor påverka självkänsla och trygghet positivt.  

Undersökningens interna validitet kan inte sägas vara stor då det inte går att dra några 
generella slutsatser i någon fråga inom gruppen, eftersom varje respondent uttalat sig om sina 
personliga upplevelser och synsätt. Däremot finns en viss intern validitet i förståelsen av varje 
respondents svar genom intervjuarens arbetsmetod. Avseende den externa validiteten så kan 
inte resultatet direkt generaliseras till att omfatta en större population. Däremot kan just det att 
undersökningen behandlar ett allmänmänskligt ämne där respondenterna har haft stor frihet 
att prata direkt ur hjärtat, medföra att resultatet faktiskt är intressant och delvis överförbart 
just till en större grupp. Flera respondenter tar även upp specifika områden som berör den 
aktuella åldersgruppen, vilket även det skulle kunna överföras till att vara representativt för 
denna åldersgrupp som helhet (Maxwell 2005). Intervjuguiden visade sig vara omfattande och 
alla frågor upplevdes inte klart åtskilda. En del svar återkom på flera frågor. Några 
respondenter fick även berätta fritt där intervjuaren inflikade frågor. Detta har i redovisningen 
presenterats där författaren tolkat att det bäst passar in. Det varierade även hur mycket 
information som intervjuerna gav. Respondenternas ålder kan ha inverkat på flera sätt i 
undersökningen. Flera hade haft stroke och även andra sjukdomar fanns representerade. 
Någon respondent kan ha befunnit sig en fas av återhämtning och det kan ha påverkat svaren i 
intervjun. De äldre i urvalet hade ibland svårare att förstå och definiera begreppen, vilket även 
det kan ha inverkat på resultatet. Begreppet respekt visade på en eventuell 
generationspåverkan i definition, där de flesta associerade detta till rädsla för överhet. Högre 
grad av auktoritär attityd förr nämndes av flera samt att dagens unga har större frihet men en 
ökad mängd intryck och fler val att göra kan påverka negativt. Detta kan vara exempel på 
omständigheter som kan påverka hur självkänsla kan variera med generationer i samhällets 
utveckling.  

Ensamhet, beroende av andras hjälp samt funderingar och känslor kring döden, var ämnen 
som naturligt kom upp genom respondenternas ålder. Undersökningen kan därför visa att det 
kan vara viktigt att stödja olika åldersgrupper på olika sätt i att växa även i självkänsla. För 
äldre skulle det kunna innebära ökad trygghet i att hjälp finns till hands, stöd i umgänge eller 
ökade umgängesmöjligheter samt möjligheter till samtal kring döden. De parametrar som 
mäts i KASAM i kombination med gränsbegreppet hänger nära samman med hur självkänsla 
har definierats och beskrivits. För äldre generationer kan det vara än mer talande med just 
begreppen hanterbarhet, reglerbarhet och meningsfullhet, med avseende på ökat beroende av 
andras hjälp samt att livet har ett slut. En respondent nämnde att det var acceptabelt även att 
inte alltid vara förutsägbar i sig själv och i sitt beteende. Självkänsla kan på det sättet ses som 
att ha �tillräcklig tillit� att förändras medan destruktiva självbilder hindrar oss från att gå 
vidare och att vi då istället fastnar i förändringsprocessen. Det skulle även kunna påverka 
öppenheten inför att bearbeta och reflektera över egna upplevelser. 
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Flera områden kom upp i undersökningen som kan visa på intressanta möjligheter till 
vidare studier. Två respondenter tog upp lyhördhet inför stämningar i omgivningen, att känna 
in sin omgivning. En respondent nämnde även hur offret kan ta på sig förövarens skuld. Det 
skulle kunna vara intressant för vidare studier att undersöka hur denna lyhördhet och detta 
skuldpåtagande hänger samman med självkänsla. Har känslomässig lyhördhet med 
skuldpåtagande att göra? Och är detta en avsaknad av gränser eller en potentiell styrka? En 
respondent beskriver även utbrändhet och hur de funna grundorsakerna handlade om villkor 
under uppväxten. Respondenten påtalade även hur arbetet var ett legitimt sätt att fly undan 
dessa svårigheter, vilket kan jämföras med artikeln av Francis (2002). Intressant kan vara att 
undersöka om dessa sätt att kompensera med yttre självkänsla, vilket beskrivs av Johnson 
(2003), kan vara kopplat till individualistisk kultur. Brister i inre självkänsla kan eventuellt 
kompenseras på andra sätt i andra kulturer och kanske även i vår egen, avseende detta att vara 
lyhörd för omgivningen, hänsynsfull inför andras känslighet och att bära andra känslomässigt. 
Några respondenter sade sig ha låg självkänsla och de berättade även om obearbetade 
upplevelser. Det kan vara intressant att undersöka hur låg självkänsla förändras med åldern, 
växer den eller försämras den? Detta i jämförelse med hur rädslobaserad anknytning har visat 
sig associeras negativt med känslomässig intelligens och känslomässig perception som en del 
i det begreppet, med ökad ålder (Kafetsios 2004). 

Intressant kan även vara att vidare undersöka skillnaden i vilka förutsättningar som råder  
under olika tidsepoker. Respondenterna uppfattade att det förr fanns mindre valmöjligheter, 
fler begränsningar och en mer auktoritär attityd gentemot barn och yngre personer. Idag 
uppfattar de samhällets förändringar som att unga har en stor valfrihet, att de respekteras mer 
som individer samt att det finns en större anonymitet i samhället. Förändrade förutsättningar 
kan medföra att det även förändras vad som stressar eller vad som representerar trygghet 
under olika tider. 
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