
 
 

Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
Avdelning för psykologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den inre respektive yttre självkänslans 
betydelse för tendensen att bruka self-

handicapping 
 

Olivia Ottosson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats i psykologi, HT 2008. 
Handledare: Eric Hansen 
Examinator: Magnus Elfström 



1 
 

Den inre respektive yttre självkänslans betydelse för 

 tendensen att bruka self-handicapping 
 

Olivia Ottosson 
 
Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt 
agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två 
delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. 
Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka 
self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder 
för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät 
bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, yttre självkänsla samt self-
handicapping. Deltagarna delades sedermera in i de fyra personligheterna, 
vilka ställdes mot dess uppmätta tendens till att bruka self-handicapping. 
Resultatet visade att låg inre och/eller hög yttre självkänsla ökar 
benägenheten till att använda self-handicapping. Avslutningsvis diskuteras 
och jämförs resultatets utfall.   
 
Key words: Self-handicapping, basic self-esteem, earning self-esteem,      
                    self-reported self-handicapping, behavioral self-handicapping.  

 
 

Inledning 
 

Självkänsla 
 
Ett begrepp som ideligen brukas inom psykologin är självkänsla (self-esteem). Den allmänna 
definitionen av självkänsla är hur individen värderar sig själv, vilka känslor hon har för sig 
själv, samt hennes tillfredställelse och tillit till sig själv. Självkänslan är ofta stabil över tid 
och har en stabil grund vilken har byggts upp under livet gång. Att acceptera och respektera 
sig själv utger ofta en del av individens självkänsla. Självkänslan kan vara hög eller låg. 
Självkänslan är delaktig i hur vi hanterar motgångar och medgångar under livet och är 
samtidigt av betydelse för handlingar som vi står inför i vardagen. Vår syn på oss själva kan 
inverka på exempelvis val av partner, men ligger även bakom vårt allmänna välbefinnande 
(Johnson, 2003). Den vanligaste benämningen för denna form av självkänsla är global 

självkänsla (Brown, 1998).     
   Begreppet självkänsla förväxlas vanligen med självbild, självuppfattning, självsäkerhet och 

självförtroende. Självbild är den sammanlagda kunskapen vi har om oss själva och utgör även 
den information vi kan ge om oss till andra. En persons självbild kan vara positiv eller 
negativ. Självuppfattning är snarlikt självbild men där tillkommer även värderingar. 
Självsäkerhet i sin tur är den attityd eller hållning som en individ använder i sociala 
sammanhang. Självsäkerhet behöver inte innebära bra självkänsla. Självförtroende är mer 
situationsbundet, och hänger ihop med den antagna förmågan inom ett visst område. 
Självförtroendet är till skillnad från självkänslan något som kan byta skepnad på enbart korta 
sekvenser (Johnson, 2003).    
   Johnson (2003) betonar självkänslans komplexitet och flerdimensionalitet och delar upp 
begreppet i två delar; den inre (bassjälvkänslan, basic self-esteem) och den yttre (den 

förvärvade självkänslan, earning self-esteem) självkänslan. Forsman och Johnson (1996) har 
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tillsammans bedrivit forskning inom området och de menar att inre och yttre självkänsla 
agerar i ett samspel vilket yttrar sig i individers handlande och förhållningsätt i vardagslivet.  
    
 
Inre och yttre självkänsla 
 
Den inre självkänslan skapas genom andras emotionella bekräftelse, vilket innebär att 
individens roll är relativt passiv. Betydelsefullt under denna skapande processen är bland 
annat omgivningens omdöme samt ovillkorlig kärlek. Den inre självkänslan lägger sin grund 
redan under tidig barndom. Den fungerar som individens bas i livet, skapar trygghet och 
individens tillit till sig själv samt personens ovillkorliga gillande av sig själv. Kännetecken för 
bra inre självkänsla är att ha en positiv grundsyn på livet, att acceptera sina känslor och 
behov, att kunna skapa emotionellt varma relationer etcetera. En individ med god inre 
självkänsla kan både ge och ta i relationer och kan öppet visa sina känslor, även negativa som 
till exempel svartsjuka. Att ha låg inre självkänsla kan innebära att individen är lätt att 
påverka och på så vis även ligger i riskzon för att bli styrd av andra människor. Individer med 
låg inre självkänsla har även ett stort behov av andras acceptans och uppskattning. Då den 
inre delen av självkänslan är djupt grundad i tidigare erfarenheter och relationer så antas den 
vara stabil över tid.  Teorin om den inre självkänslan grundar sig främst i psykodynamisk 
samt humanistisk teoritradition (Forsman & Johnson, 1995, 1996; Johnson, 1998, 2003).  
   Den yttre självkänslan är i motsats till den inre något som vi skaffar oss, till exempel genom 
kompetens och individen är på så vis mer aktiv i skapande processen. Denna del av 
självkänslan utvecklas under senare år, då den till stor del styrs av individens egna handlingar 
och omvärldens reaktioner på dessa. Skapandet av den yttre självkänslan speglar både den 
egna inneboende strävan av att lyckas men även andras beröm av handlingar.  Kännetecken 
för en person med hög yttre självkänsla är att personen är ansvarsfull, alltid gör sitt bästa, 
lägger vikt vid att vara duktig, ställer gärna höga krav på sig själv men även på sin 
omgivning. Självkänslan stärks genom att omgivningen visar uppskattning för individens 
prestationer etcetera. I vardagslivet kan detta ge uttryck bland annat genom att personen är 
väldigt aktiv, högpresterande, söker utmaningar, är ansvarsfull och en karriärmänniska. Den 
yttre självkänslan antas vara mer föränderlig och förefaller inte lika stabil som den inre 
(Forsman & Johnson, 1995, 1996; Johnson, 1998, 2003). 
   Inre och yttre självkänsla kan mätas med en två delad skala bestående av 45 påståenden om 
inre självkänsla och 37 påståenden om yttre självkänsla (Forsman & Johnson, 1996). Skalan 
är skapad som en kontrast till de som mäter den övergripande (globala) självkänslan. Dessa 
till skillnad från den tvådimensionella teorin baseras på vad som allmänt anses som positivt 
och negativt för en individ, till exempel att vara populär eller att ha många goda egenskaper 
(Brown, 1998; Johnson, 2003). Den globala självkänslan mäts vanligtvis genom att en person 
får fylla i ett frågeformulär om hur denne känner för sig själv, påståendena är ofta ställda 
positivt. Kritik som riktats mot denna typ av skalor är bland annat att individer vanligen fyller 
i efter social önskvärdhet istället för att utgå från sig själv (Brown, 1998). Johnsons inre 
självkänsla mäts istället genom att kartlägga den självkänsla som skapats genom andras 
acceptans och på så sätt gett individen fri tillgång till sina aggressiva och libidinösa drifter. 
Den yttre självkänslan mäter strävan att försöka vara lyckad och kompetent samt individens 
behov av att få beröm från omgivningen (Johnson, 2003; Johnson & Forsman, 1996). 
   Det finns sedan tidigare teorier om både omgivningens betydelse och dess accepterande av 
individen samt strävan efter kompetens för självkänslan. Skillnaden är att de är två versioner 
av samma begrepp där teorierna hålls isär till skillnad från Johnsons två dimensionella syn på 
processen.  Psykodynamikern Kohut (1986) lyfte fram betydelsen av att accepteras och 
erhålla uppmärksamhet av omgivningen under barndomsåren för att utveckla ett friskt och 
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stabilt själv. Barnet utvecklar då en självkärlek som är hälsosam och innefattar ett 
accepterande av sig själv. Humanisten James (1925) framhävde att självkänslan formas 
genom förvärvad kompetens. Genom framgång eller misslyckanden för ögonblicket påverkas 
individens självkänsla.   
 

 
Fyra personlighetstyper 
 
Genom sin teori om självkänslans två dimensionalitet har Johnson även konstruerat fyra 
personlighetstyper. Den glada presteraren, livsnjutaren, tvångspresteraren och försakaren. 
Dessa framställs genom att se till individens relation mellan inre och yttre självkänsla. 
Nämnvärt är dock att det är mindre vanligt att en person är en renodlad personlighetstyp, ofta 
så kan individer ha karaktärsdrag från flertalet av personlighetstyperna (Johnson, 2003).  
   Den glada presteraren har höga värden både på den yttre och inre självkänslan. Dessa 
individer ser prestation som en viktig del i livet och tycker att det är roligt att bli uppskattad 
och få beröm, men presterar inte för att få självkänsla utan för att berika och utöka den. 
Eftersom att personer med denna personlighetstyp har hög inre självkänsla så kommer stor del 
av bekräftelsen och tillfredsställelsen med att ha lyckats med en prestation inifrån. Den glada 
presteraren tycker om och dras mot nya utmaningar, trots att risken för misslyckanden då ökar 
markant. Det är dock inget hinder då den inre självkänslan är stark och individen kan hantera 
ett misslyckande. Personer inom denna personlighetstyp har ofta ganska höga mål men har 
samtidigt bra kontroll över sin egen kapacitet.  Andras konkurrens är inte av stor vikt då dessa 
personer främst tävlar mot sig själva. Negativt om denna personlighetstyp är att det finns risk 
till egocentriska drag och att glömma bort att njuta av livet (Johnson, 2003; Johnson & 
Forsman, 1995).  
   Livsnjutaren har hög inre men låg grad av yttre självkänsla. Dessa personer tar in och njuter 
av allt som finns omkring, familj, vänner, natur m.m. Personer inom denna kombination är i 
lågt behov av att få beröm och lägger mindre vikt vid att prestera. Misslyckanden är inget som 
denna person bryr sig om eller fokuserar på utan går bara vidare. Negativt är att personen har 
svårt att få något gjort, samt att andra inte får ta del av det (Johnson, 2003; Johnson & 
Forsman, 1995).  
   Tvångspresteraren har låg inre men hög grad av yttre självkänsla. Individer inom denna 
kategori är i stort behov av beröm och andras uppskattning, men även kompetens ses som 
väldigt betydelsefullt. Genom utmaningar och prestationer så kan behoven uppnås men 
individen kan även drabbas av ett bakslag vilket kan slå hårt mot självkänslan. Detta leder till 
att denna personlighetstyp är i ständig konflikt med sig själv, vilket i sin tur tar upp avsevärt 
med energi. Tvångspresteraren driver ofta sig själv till utmaningar och har ingen kontroll över 
sin egen kapacitet. Denna typ känner sig ofta hotad av andra och har en tendens till att skapa 
ett aggressivt tävlande. Kritik är något som denna typ har svårt för att möta och går därför 
vanligtvis in i en försvarsställning. Positivt kan dock sägas är att dessa personer ofta kan 
frambringa betydelsefulla prestationer, men dessvärre så slutar de själva ofta som ett vrak 
(Johnson, 2003; Johnson & Forsman, 1995).  
    Försakaren har låg inre och låg grad av yttre självkänsla, det medför bland annat att 
individen drar sig undan och ger lätt upp. Då tankarna hos försakaren är att misslyckande 
alltid inträffar så är utmaningar något som undviks. Denna personlighetstyp har inget större 
behov av andras beröm eller bekräftelse genom prestation utan behöver istället emotionellt 
stöd för sin självkänsla. Misslyckade prestationer utgör därför inget större hot utan istället är 
det största hotet andras avvisande. Att ta tag i problem är en av svagheterna hos denna typ. 
Trots att försakaren ofta kan ses som ett offer så finns det ändå en bättre grund än hos 
tvångspresteraren då denne tar till sig stöd, råd och uppmuntran från andra då 
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tvångspresteraren ofta ställer sig i en försvarsposition (Johnson, 2003; Johnson & Forsman, 
1995).  
   Johnson och Forsman (1995) genomförde ett experiment som grundade sig på de fyra 
personlighetstyperna. Syftet med experimentet var att se hur personlighetstyperna hanterade 
positiv och negativ feedback under en prestation som syftar till ambition (sökandet efter 
kompetens). Innan experimentet påbörjades fick deltagarna fylla i en enkät som sedan kunde 
användas för att kategorisera in dem i de olika personlighetstyperna. Experimentet inleddes 
med att deltagarna fick välja svårighetsgrad på det allmänbildningsfrågor som de skulle 
komma att ställas inför. Efter första omgången så fick samtliga deltagare positiv feedback om 
att de presterat bättre än en genomsnittsstudent. Proceduren upprepades ett antal gånger, men 
efter ett par försök så följdes prestationerna av negativ feedback. Efter den negativa 
feedbacken så fick deltagarna välja svårighetsgrad igen. Resultatet visade att 
personlighetstypen relaterat till självkänsla i det här fallet hade betydelse för valet av 
svårighetsgrad. Livsnjutaren påverkades inte alls av feedback. Försakaren sänkte sin 
ambitionsnivå efter misslyckanden. Glada presteraren höjde nivån efter lyckanden men sänkte 
den (dock inte lika mycket) vid misslyckanden, det gav även resultat då de hade 
genomgående bra prestation i experimentet. Tvångspresteraren däremot ökade sin 
svårighetsgrad efter misslyckanden, och var mer restriktiv vid positiv feedback. Denna 
strategi gjorde att de hade ett relativt dåligt resultat genom hela experimentet.  
 

 

Self-handicapping 

 
Innebörden i det psykologiska begreppet self-handicapping (självhandikappning) är att 
människor tenderar att skapa hinder för sig själva, för att försvara en tänkt eller redan 
genomförd prestation. Individen skapar ett handikapp (Berglas & Jones, 1978). Forskning har 
visat att målet med användandet av self-handicapping är att ursäkta en dålig prestation eller 
möjligen ta emot beröm vid ett lyckande, förhöja ett lyckande. Berglas och Jones (1978) 
bevisade detta genom att deltagare som genomfört och lyckats med en prestation en gång 
valde att i ett replikerande av likvärdig utmaning ta en hämmande drog. Det för att kunna 
förklara ett mindre lyckat resultat och samtidigt ha kvar vetskapen om tidigare framgångar.  
Feick och Rhodewalt (1997) använde self-handicapping som avfärdning eller förstärkning av 
självkänsla. Avfärdningen innebär här att skylla en dålig prestation på någonting i det här 
fallet handikappet och med förstärkning menas att använda handikappet för att förhöja en 
lyckad prestation. Studien visade att Berglas och Jones teorier består.  
   Forskning har visat att det finns två former av self-handicapping, självrapporterande och 

beteendemässig (self-reported and behavioral self-handicapping). Självrapporterande innebär 
att individen påstår sig haft ett hinder innan en prestation exempel; en student säger till sina 
kamrater att hon/han inte har pluggat inför tentan, trots att denne har gjort det. 
Beteendemässig innebär således att en person har skapat ett hinder för sig själv exempel; 
studenten hoppar över att läsa inför tentan och går istället ut och festar (Hirt, Deppe & 
Gordon, 1991).  
   Hirt et al. (1991) gav deltagarna möjlighet att välja mellan självrapporterande och 
beteendemässig self-handicapping, detta för att se vilken typ av personer som väljer de olika 
samt vilken av varianterna som är vanligast.  Resultatet av studien visade att personer oavsett 
kön med hög tendens till att använda self-handicapping i stor utsträckning valde att använda 
typen självrapporterande, det genom att ange en hög stress nivå. Gällande den 
beteendemässiga så var det främst män med hög tendens till self-handicapping som använde 
sig av det. Både män och kvinnor föredrog den självrapporterande. Könskillnaderna har även 
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bekräftats genom flertalet studier (Berglas & Jones 1978; McCrea, Hirt, Hendrix, Milner & 
Steele 2008; McCrea, Hirt & Milner, 2008).  
 

 

Self-handicapping och självkänsla  

 
Stor del av den forskning som har bedrivits inom området self-handicapping grundar sig även 
på självkänsla och bevis på att begreppen samvarierar har påträffats i flertalet studier. 
Deltagarna har vanligen innan påbörjat experiment eller prövningar fyllt i en befintlig skala 
om självkänsla (vanligen global självkänsla) för att forskarna ska kunna se var de befinner 
sig, hög eller låg (Feick & Rhodewalt, 1997; McCrea, 2008; McCrea & Hirt, 2001;  
Rhodewalt, Morf, Hazlett & Fairfield, 1991; Tice, 1991).  
   Tice (1991) visade de bakomliggande faktorerna till varför self-handicapping brukas. 
Studien visade att personer med låg självkänsla använder strategin i syfte att försvara en dålig 
prestation och således även självkänslan. Individer med hög självkänsla använder strategin för 
att förstärka en lyckad prestation och så även sin självkänsla. Tice studie visar 
sammanfattningsvis på att self-handicapping används av personer oavsett hög eller låg 
självkänsla med syftet att försvara den befintliga nivån av självkänslan. Även Feick och 
Rodewalts (1997) resultat om avfärdning och förstärkning i samband med self-handicapping 
visade även det att self-handicapping används av personer oavsett hög eller låg självkänsla, 
fast med olika syften. Genom avfärdning så lägger en individ över en dålig prestation på 
handikappet och skyddar på så vis sin självkänsla. Genom förstärkning så vänder individen 
istället handikappet till sin fördel och förhöjer en bra prestation samtidigt som självkänslan 
förstärks. Resultat visade dock en negativ relation mellan självkänsla och self-handicapping, 
låg självkänsla ledar till ökad benägenhet att bruka metoden. Vidare visade studien att 
självkänslan påverkas mindre vid en dålig prestation om self-handicapping använts, samt 
desto fler handicap som brukats än mindre påverkas självkänslan. Studiens hypotes som i det 
här fallet var att self-handicapping stöttar självkänslan vid misslyckanden fick stöd. 
   Tice och Baumeister (1990) argumenterade för att self-handicapping främst uppstår då det 
finns ett hot mot självkänslan i situationer som innebär ett mått av självrelevans, men även då 
det finns en möjlighet att styrka ett lyckande. Resultatet av experimentet visade att individer 
med hög självkänsla övade mer då de inte var medvetna om att experimentledarna såg deras 
agerande, än vad de gjorde då de visste om att agerandet var allmät känd. De kunde 
följaktligen attribuera ett eventuellt lyckat resultat till sin förmåga.     
      McCrea och Hirt (2001) testade om self-handicapping används för att skydda självkänslan 
samt om strategin bidrar till att bevara den befintliga självkänslan. Resultatet visade likvärdigt 
många andra studier att desto mer self-handicapping som använts inför en prestation desto 
mindre ser individen misslyckanden till sin egen förmåga. Det visade även att individer med 
hög self-handicapping ser ett lyckande mer till sin egen förmåga desto mer handikapp de 
använt. Self-handicapping verkar följaktligen som ett stöd för självkänslan. Rhodewalt et al. 
(1991) visade även de att brukandet av self-handicapping bidrar till att individer behåller en 
högre självkänsla samt ett bättre humör efter en motgång. Liknande resultat har även påvisats 
av McCrea (2008) som visade att användandet av self-handicapping bidrar till ett 
bibehållande av självkänslan.     
   Forsmans och Johnsons (1995) testade de fyra personlighetstyperna i deras hantering av 
positiv och negativ feedback i strävan efter kompetens. Agerandet visades skilja mellan 
personlighetstyperna. Då tvångspresteraren i samband med negativ feedback valde att höja sin 
svårighetsgrad kan ses som self-handicapping. Livsnjutaren påverkades inte alls av det som 
sades vilket kan antas vara ett agerande som inte innefattar self-handicapping. Hur individerna 
agerade kan kommer att ligga till grund för kommande studie och dess hypoteser.    
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 Syfte och hypoteser 
 
Self-handicapping och självkänsla är två psykologiska begrepp som det bedrivs mycket 
forskning inom. Tidigare forskning har visat att självkänslan har betydelse för individens 
benägenhet till att bruka self-handicapping (Feick & Rhodewalt, 1997; McCrea, 2008; 
McCrea & Hirt, 2001;  Rhodewalt et al., 1991; Tice, 1991). Forskning visar dessutom att det 
inte enbart är låg självkänsla som bidrar till en ökad tendens utan även att hög självkänsla har 
en betydande roll (Tice, 1991). Hirt et al. (1991) har med sin forskning visat att det finns två 
former av metoden, en självrapporterande och en beteendemässig.  
   De studier som visar på en relation mellan self-handicapping och självkänsla använder 
nästan uteslutande den globala självkänslan som referens. Då Johnson under senare år har 
utvecklat ett två dimensionellt sätt att se på självkänsla så är det viktigt att lyfta in hennes 
teori tillsammans med begreppet för att se om det än finns kunskapsluckor. Forsman och 
Johnsons (1995) forskning visade tecken på att tendensen till self-handicapping kan se 
annorlunda ut mellan personlighetstyperna, därför är en studie specifikt riktad för att se 
benägenheten för typerna av stor relevans.  Syftet med studien är att testa självkänslans två 
dimensionalitet i samband med self-handicapping för att se om det är den inre eller yttre 
självkänslan som styr benägenheten till att bruka metoden.  
   Denna studie grundar sig på flertalet hypoteser gällande självkänsla, personlighetstyp och 
tendens till att använda self-handicapping. Hypotes ett: Låg inre självkänsla ökar en individs 
benägenhet till att använda sig av samtliga former av self-handicapping, medans hög inre 
minskar tendensen. Det för att individer med låg inre självkänsla bör vara i större behov av att 
försvara sig och sina eventuellt misslyckade prestationer. Hypotes två: Hög yttre självkänsla 
ökar en individs benägenhet, medans låg yttre minskar tendensen till att bruka alla former av 
self-handicapping. Hög yttre självkänsla bör bidra till en ökad benägenhet av den anledningen 
att dessa individer har ett större behov av att framstå som kompetenta och duktiga, 
användandet av self-handicapping kan då bidra till att förstärka eller förhöja en prestation. 
Hypotes tre: Tvångspresterare är den personlighetstyp som är mest angelägen att bruka self-
handicapping. Det för att de har låg inre samt högt behov av yttre självkänsla. Hypotes fyra: 
Livsnjutaren är den som har lägst tendens till att använda self-handicapping. Detta för att den 
inre självkänslan är hög samt att individer med denna typ av personlighet inte är i något större 
behov av yttre självkänsla. Då tidigare forskning även visat att det finns skillnader mellan 
män och kvinnor så kommer även detta att studeras med hypotes fem: Män har större tendens 
än kvinnor till att bruka beteendemässig self-handicapping, medans självrapporterande inte 
uppvisar någon skillnad mellan könen.  
 
 

Metod  
 

Deltagare 
 
Deltagarna bestod av ett tillgänglighetsurval på 145 personer men med ett generellt bortfall av 
36 samt ett partiellt bortfall av två, resulterade i ett slutligt antal av 107. Sextionio kvinnliga 
och 38 manliga studenter från en högskola i en större svensk stad deltog i studien. Åldern 
varierade från 19- till 54 (M = 24.48, SD = 5.99). Den större delen av studenterna valdes ut 
med viss insikt i deras studieområde, för att få ett mer representativt deltagande samt för en 
jämnare könsfördelning. Besök i samband med föreläsning genomfördes hos beteendevetare, 
sjukgymnaster och ingenjörer. Enkäten delades även ut till 46 studentlägenheter, där 
studieområdena antogs vara av stor variation liksom könsfördelningen. Den sista delen av 
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studenterna valdes dock ut till följd av bekvämlighet samt tillgänglighet i form av 
rekryterande i korridorer och cafeteria.  
 

 

Material 
 
Mätinstrumentet bestod av 58 påståenden och var en sammansatt konstruktion av tre 
befintliga och beprövade skattningsformulär a) inre självkänsla, b) yttre självkänsla samt c) 
self-handicapping samt åtta frågor av egendesign om kön, ålder och self-handicapping. 
Enkätens första två frågor var av bakgrundkaraktär vilka följdes av påståenden om självkänsla 
och avslutningsvis self-handicapping.  
    

   Självkänsla. Inre och yttre självkänsla mättes med Forsmans och Johnsons (1996) två 
dimensionella skala. En förkortad version erhölls genom muntlig kommunikation med Maarit 
Johnson filosofi doktor i psykologi (30 oktober 2008). Den förkortade skalan valdes för att 
begränsa enkätens totala omfång. Skalan innefattar 26 påståenden, 13 om inre (cronbach´s 
alfa .825) och 13 om yttre (alfa .563) självkänsla. Samtliga items mättes från 1 (stämmer inte 
alls) till 5 (stämmer precis).  Exempel på frågor som mäter den inre självkänslan är ”Jag 
känner mig trygg med mig själv”, ”Jag litar inte på mina känslor” samt ”Jag kan fritt uttrycka 
vad jag känner”. Exempel på påståenden från skalan för att mäta den yttre självkänslan är ”Att 
människor tycker om mig stärker min självkänsla en hel del”, ”Jag har inte särskilt höga krav 
på mig själv” samt ”Det är inte så viktigt för mig hur jag ser ut eller hur andra ser på mig” 
(Forsman & Johnson, 1996).  
   Self-handicapping. Jones och Rhodewalts beprövade instrument från 1982 användes för att  
mäta self-handicapping (Self-Handicapping Scale, SHS. Alfa .633), 24 av 25 påståenden från 
originalet nyttjades. Bortfall av ett påstående skedde under sammansättningen av enkäten. 
SHS är en översättning av originalet från 1982. Det fanns ingen befintlig översättning av 
skalan vilket medförde att författaren själv med handledning översatte skalan från engelska 
till svenska. Den svenska översättningen sågs även igenom samt översattes tillbaka till 
engelska av en bekant, det för att eventuella fel skulle upptäckas.  SHS har sedan dess 
skapelse använts i majoriteten av de studier som genomförts om self-handicapping. Samtliga 
vetenskapliga artiklar som på något vis behandlar ämnet och som brukas som referenser i 
denna studie har refererat till Jones och Rhodewalt. Exempel på påståenden från skalan ”När 
jag gjort någonting fel är min första impuls att skylla på omständigheterna”, ”Jag tenderar att 
skjuta upp saker till sista stund” samt ”Jag skulle göra mycket bättre ifrån mig ifall jag 
försökte mer” (Jones & Rhodewalt, 1982; Rhodewalt, 1990). Samtliga 30 påståenden mättes 
från 0 (håller inte alls med) till 5 (håller verkligen med). Forskning har visat att skalan går att 
dela i två delar (McCrea, Hirt, Hendrix et al. 2008), en som mäter självrapporterande (alfa 
.741) och en som mäter beteendemässig self-handicapping (alfa .442). Kommande studie tar 
hänsyn till och använder uppdelningen i sin analys genom att dela self-handicapping i två 
index. SHS kompletterades med sex frågor av egendesign vilka skapats med inspiration från. 
Frågorna hade som syfte att mäta om self-handicapping utförs för att skydda eller förhöja den 
befintliga självkänslan (Tice, 1991). Dessa sex frågor kom sedermera att uteslutas ur analysen 
på grund av låg tillförlitlighet.      
   

 

Procedur 

 
Innan den verkliga datainsamlingen påbörjades så testades enkäten på 10 närstående vänner 
för att eventuellt svårtolkade påståenden skulle kunna kartläggas, även den interna 
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konsistensen kunde testas. Justeringar av ett påstående gjordes, ordet rationalisera bytters ut 
mot bortförklara i ”Jag medger att jag är frestad att rationalisera när jag inte lever upp till 
andras förväntningar”. Vidare togs flertalet frågor av egendesign bort då de från början var 21 
till antalet, detta på grund av kommentarer om att enkäten var för lång för att koncentrationen 
genomgående skulle vara hög. Cronbach´s alpha uppmättes till likvärdigt det slutgiltiga och 
inga förändringar gjordes för att möjliggöra en höjning.    
   Tillvägagångssättet för datainsamlingen förekom i tre olika varianter, i samband med 
föreläsningar, utdelning bland studentlägenheter samt genom bekvämlighetsurval. Besöken 
vid föreläsningar inleddes med att ansvariga lärare kontaktades via e-post och klartecken för 
besöken gavs. Deltagarna som rekryterades via föreläsningar fick gemensam muntlig 
information om studien vilken innehöll syfte, rättigheter samt information om konfidentialitet 
och nyttjandekravet. Det poängterades att studien var frivillig och därefter gjordes en 
individuell bedömning om viljan att fullfölja ett deltagande eller ej. Enkäterna som delades ut 
till studentlägenheter innefattade ett medföljande missivbrev vilket innehöll samstämmig 
information lik den som meddelats i klassrummen. De som valde att fullfölja ett deltagande 
lämnade enkäten i angiven brevlåda, innan ett särskilt datum. Den sista och minsta delen av 
datamaterialet insamlades till följd av bekvämlighetsurval då studenter runt om på skolan 
tillfrågades, bland annat i korridorer och i cafeterian. Även de fick ett missivbrev i samband 
med enkäten, vilken lämnades tillbaka direkt till mig då de valt att delta.  
   Syftet som beskrevs i den gemensamma informationen inför klasserna samt det som stod 
utskrivet i missivbrevet var förvrängt och angavs vara att se självuppfattningar om 
studieteknik och tentamensprestationer. Då syftet var manipulerat så fick samtiga deltagare 
efter sin medverkan ett informationsblad med fullständiga upplysningar om syftet, förklaring  
av nyckelbegrepp samt kontaktinformation och förslag på litteratur om intresse för ämnet 
uppkommit. Samtliga studentlägenheter där enkäten delades ut fick informationsbladet trots 
att alla inte valde att deltaga, detta gjordes då de som valde att fylla i enkäten inte gick att 
spåra men av etiska skäl var berättigade till den rättfärdiga informationen. Deltagarna förblev 
anonyma då det inte infanns några frågor som kunnat undanröja dess identitet. Insamlade 
enkäter lades på hög för att sedan kodas in, vilket medförde en orimlighet att avgöra när, var 
och vem som fyllt i vilken enkät.   
   Deltagarna kom att delas in i flertalet grupper beroende på de svar som givits i enkäten. Inre 
och yttre självkänsla kom att delas upp i två under kategorier vardera, hög eller låg. 
Gränsdragningarna för dessa utgjordes av samma värden som Johnson använder i sin teori 
medelvärdet 3.4 för inre självkänsla och vid högre värde tillskrevs deltagarna hög inre 
självkänsla, medelvärdet 3.6 för den yttre självkänslan och vid högre värde tillskrevs 
deltagarna hög yttre självkänsla (Forsman & Johnson, 1996). Utefter dessa två värden så 
sammanställdes de fyra personligheterna glad presterare n = 37, livsnjutare n = 37, 
tvångspresterare n = 22 och försakare n = 11, dessa skapade ett index kallat självgrupp. Index 
skapades även för den totala tendensen till self-handicapping (24 påståenden), själv-
rapporterande self-handicapping (11 påståenden) samt beteendemässig self-handicapping (7 
påståenden).  
 
 

Resultat 
 

Self-handicapping och inre, yttre självkänsla  
 
I tabell 1 redovisas deskriptiva mått för inre och yttre självkänsla som oberoende variable och 
tre index för self-handicapping som beroendevariabel. Self-handicapping (SH) står för den 
sammanlagda svarsfrekvensen av de samtliga 24 frågorna om self-handicapping och visar den 
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totala tendensen till att bruka metoden. Självrapporterande self-handicapping (SSH) och 
beteendemässig self-handicapping (BSH) syftar till de specifika varianterna av self-
handicapping. Nedanstående analys redovisar resultat för hypotes ett och två.    
 
Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelser för self-handicapping, självrapporterande och beteende-

mässig self-handicapping 
 
Självkänsla       n                    SH                            SSH                          BSH  
 
Inre                                       M     SD                  M    SD                   M    SD 

   Låg                33               70.55 (6.94)             3.01 (0.56)              2.73 (0.51) 
   Hög               74               62.59 (10.92)           2.19 (0.69)               2.93 (0.62) 
Yttre 

   Låg                48               65.68 (12.01)           2.38 (0.78)              3.11 (0.56) 
   Hög               59               64.53 (9.16)             2.50 (0.74)              2.67 (0.55) 
 
Not: SH (self-handicapping, total) max poäng var 120. SSH (självrapporterande self-
handicapping)och BSH (beteendemässig self-handicapping) kunde variera mellan 0-5 
 
En 2 × 2 ANOVA genomfördes med inre självkänsla (låg, hög) och yttre självkänsla (låg, 
hög) som mellangruppsfaktorer och SH som beroendevariabel. Resultatet visade att det fanns 
en signifikant huvudeffekt där de med låg inre självkänsla hade högre tendenser till 
användandet av self-handicapping än de med hög inre självkänsla (se Tabell 1), F(1, 103)  = 
14.82, p < .0005. Inga andra effekter var signifikanta för SH.  
   En liknande analys gjordes men med SSH som beroendevariabel. Resultatet visade att det 
fanns en signifikant huvudeffekt där de med låg inre självkänsla hade högre tendens till 
brukandet av självrapporterande self-handicapping än de med hög inre självkänsla (se Tabell 
1), F(1, 103) = 29.81, p < .0005. Inga andra effekter var signifikanta för SSH.  
   Den sista analysen gjordes med samma mellangruppsfaktorer som föregående men med 
BSH som beroendevariabel. Resultatet visade att det fanns en signifikant huvudeffekt där de 
med låg yttre självkänsla hade större benägenhet till beteendemässig self-handicapping än de 
med hög yttre självkänsla (se Tabell 1), F(1, 103) = 14.07, p < .0005. Inga andra effekter var 
signifikanta för BSH.  
    
 

Self-handicapping och de fyra personlighetstyperna  
 
Deskriptiva mått för de fyra personlighetstyperna som oberoende variabler och de tre indexen 
för self-handicapping som beroendevariabler, visas i Tabell 2. Resultat och analys för hypotes 
tre och fyra redovisas nedan.     
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Tabell 2 
Medelvärde och standardavvikelser för SH, SSH och BSH 

   
Personlighetstyp     n                     SH                          SSH                         BSH                          
 
                                                         M      SD                     M     SD                      M       SD 

Försakare                 11                72.00a  (8.15)                2.89a (0.58)                 3.09a   (0.51) 
Tvångspresterare     22                69.82a,b (6.33)               3.07a (0.56)                 2.55b  (0.41)                                                      
Livsnjutare              37                63.80 b,c(12.41)             2.23b (0.77)                 3.11a   (0.57)  
Gladpresterare         37                61.39c   (9.20)               2.16b (0.61)                 2.74a,b (0.62)  
 
Not: SH (self-handicapping, total) max poäng var 120. SSH (självrapporterande self-
handicapping)och BSH (beteendemässig self-handicapping) kunde variera mellan 0-5. Se 
kolumn för skillnad enligt post hoc-test, samma bokstav ingen skillnad.  
 
Envägs ANOVA genomfördes med personlighetstyp (försakare, tvångspresterare, livsnjutare 
och gladpresterare) som mellangruppsfaktor och SH som beroendevariabel. Resultatet visade 
att det fanns en signifikant huvudeffekt,  F(3, 103) = 5.39, p .002. Post hoc test utfördes enligt 
Tukeys metod, vilket visade att försakare med signifikans p .012 hade en större tendens än 
gladpresterare till att bruka self-handicapping (se Tabell 2). Det visades också en signifikant 
skillnad mellan tvångspresterare och gladpresterare med p .011, där tvångspresterarna visade 
större benägenhet (se Tabell 2). Vidare visades även en tendens till skillnad mellan försakare 
och livsnjutare p .081 (se Tabell 2).  Inga andra effekter var signifikanta för SH. 
   En liknande analys gjordes men med SSH som beroendevariabel. Resultatet visade att det 
fanns en signifikant huvudeffekt, F (3, 103) = 11.87 p < .0005. Post hoc enligt Tukeys metod 
utfördes vilket visade att  försakare med signifikans p .022 hade högre tendens än livsnjutare 
till att bruka självrapporterande self-handicapping (se Tabell 2). Vidare visade Tukey att 
försakare med signifikans p .009. hade större benägenhet än gladpresterare till att bruka SSH 
(se Tabell 2).  Tukey visade även att tvångspresterare med p < .0005. hade högre tendens än 
både livsnjutare och gladpresterare för att bruka metoden (se Tabell 2). Inga andra effekter var 
signifikanta för SSH. 
   Den sista analysen gjordes med samma mellangruppsfaktor som föregående men med BSH 
som beroendevariabel. Resultatet visade att det finns en signifikant huvudeffekt, F(3, 103) = 
5.98, p .001. Resultat av Tukeys post hoc test visade att tvångspresterare med signifikans p 
.048. hade högre benägenhet än försakare till att bruka beteendemässig self-handicapping (se 
Tabell 2). Vidare visade Tukey att livsnjutaren med signifikans p .002. hade större tendens än 
tvångspresteraren till att använda BSH (se Tabell 2).  Testet visade slutligen att livsnjutaren 
med signifikans p .025. hade större benägenhet än gladpresterare till att bruka BSH (se Tabell 
2). Inga andra effekter var signifikanta för BSH. 
 
 
Kön och self-handicapping  
 
Tre t-test för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan könen i de tre olika 
indexen för self-handicapping. Resultaten visade att det enbart fanns en signifikant skillnad 
mellan män och kvinnor. Benägenheten till att använda beteendemässig self-handicapping, 
kvinna (M = 2.71; SD = 0.59), man (M = 3.14; SD = 0.49), t(105) = 4.05, 2 tvåsisigt test p < 
.0005. Inga andra effekter var signifikanta för kön.  
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Diskussion 
  
Resultat visade att det finns en skillnad i den inre och yttre självkänslans betydelse för 
samtliga former av self-handicapping. Analysen visade att låg inre självkänsla hade större 
benägenhet än hög inre självkänsla för att bruka både self-handicapping i sin helhet samt den 
självrapporterande formen av metoden. Låg yttre självkänsla visades ha högre tendensen till 
att använda beteendemässig self-handicapping. De fyra personligheterna jämfördes och 
resultaten visade att försakare hade störst och gladpresterare hade lägst tendens, sett till den 
sammanlagda summan av self-handicapping. Tvångspresterare visades dock vara de som hade 
störst benägenhet till att bruka själv- rapporterade self-handicapping och livsnjutaren den som 
hade störst tendens att använda beteendemässig self-handicapping. Test visade att män har 
större benägenhet än kvinnor till att använda beteendemässig self-handicapping, vilket 
bekräftar tidigare studier (Berglas & Jones 1978; McCrea, Hirt, Hendrix et al., 2008; McCrea, 
Hirt & Milner, 2008).  
   Under arbetet med studien har målet varit att hålla reliabiliteten och validiteten hög. I 
efterhand finns det dock både affirmativa och bristande moment som är värda att nämna. 
Valet av metod, att genomföra en kvantitativ studie, var nödvändigt för att uppnå hög 
reliabilitet och för att besvara det som avsågs att besvara. Underlaget som användes för att 
skapa den enkät vari datamaterialet grundar sig har varit av hög reliabilitet och enkäten har 
varit grundläggande för att besvara hypoteserna samt genomföra en studie med hög validitet. 
Dock är det nämnvärt att på grund av olyckliga omständigheter föll en central och mycket 
relevant fråga bort och av det frågeformulär om self-handicapping med 25 frågor kom endast 
24 med i den befintliga studien. Påståendet ” När någonting viktigt ska hända som exempelvis 
en tenta eller en arbetsintervju, försöker jag få så mycket sömn som möjligt natten innan” 
skulle ingått i indexet för beteendemässig self-handicapping. Detta kan bidragit till att 
resultatet inte uppnår den tillförlitlighet som önskas samt till indexets låga cronbach´s alfa. 
Felet upptäcktes då alla enkäter redan var insamlade och därför var det för sent för att 
möjliggöra en åtgärdning. Rhodewalts (1990) tolkning användes för de 24 frågorna men 
kompletterades med McCrea, Hirt, Hendrix et al. (2008) uppdelning av självrapporterande 
och beteendemässig self-handicapping, detta för att en fullbordan av studien skulle vara 
möjlig. Cronbach´s alfa visades vara högt på den totala skalan av self-handicapping samt på 
den självrapporterande men var förvånansvärt låg när det gäller den beteendemässiga delen. I 
och med att alfa visade sig vara lågt kan samtliga resultat som ingriper denna del av skalan 
ifrågasättas.  McCrea, Hirt, Hendrix et al. (2008) uppdelning av self-handicapping är den enda 
befintliga som påträffats och därför antas resultatet trots lågt alfa-värde för indexet 
beteendemässig self-handicapping vara av fortsatt hög validitet. De förkortade självkänslo-
skalorna som användes i studien har uppnått dess avsiktliga mål, att möjligöra en uppdelning i 
deltagargruppen över hög och låg på variablerna inre och yttre självkänsla. Alfa-värdet på 
skalan för den yttre självkänslan är dock bortom all kritik, värdet är väldigt lågt och kan ha 
påverkat utfallet av hela studien då resultatet till stor del motsäger tidigare forskning. Viss 
snedfördelning uppvisades även för personlighetstyperna (som tillsynes var förväntad), 11 
försakare, 22 tvångspresterare, 37 livsnjutare och 37 gladpresterare. Resultatet kan även av 
den anledningen påverkats. En jämnare fördelning för självkänslan hos deltagarna samt högre 
alfa-värde på flertalet av skalorna kan alltså komma att påvisa annat resultat än det som denna 
studie uppvisar. Snedfördelningen kan även påverka studiens generaliserbarhet och forskning 
bör fortlöpa för att generalisering skall vara möjligt. Även könsfördelningen är en punkt där 
kritik mot studien kan lyftas fram då antalet kvinnor är betydligt fler. Försök gjordes dock för 
att utjämna skillnaden men med sämre resultat.    
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Self-handicapping och självkänslans två dimensionalitet  

 
I inledningen presenterades ett flertal forskningsprojekt med self-handicapping och 
självkänsla som ämnesområde. Samtliga av dessa studier redovisade på ett eller annat vis att 
begreppen samvarierar. Flertalet av studierna visade att self-handicapping används av 
individer oberoende av låg eller hög självkänsla, men då med olika syften (Feick & 
Rhodewalt, 1997; Tice & Baumeister, 1990; Tice, 1991). Tidigare forskning visar att vid låg 
självkänsla så brukas self-handicapping främst för att skydda självkänslan och vid hög 
självkänsla används metoden främst i syfte att förstärka eller förhöja den (McCrea & Hirt, 
2001; Rhodewalt el al. 1991; Tice, 1991). I kommande text kommer hypoteserna om inre och 
yttre självkänsla samt dess utfall att diskuteras och viss jämförelse med tidigare forskning 
kommer att göras.  
   Studiens första två hypoteser skapades med hänsyn till tidigare forskning inom området och 
grundar sig till stor del på Johnsons redogörelse över egenskaper och karaktärsdrag för hög 
respektive låg inre och yttre självkänsla. Hypotes ett: låg inre självkänsla ökar en individs 
benägenhet till att använda samtliga former av self-handicapping, medans hög inre minskar 
tendensen. Resultat visade att hypotesen till stor del kunde behållas då resultat visade att låg 
inre självkänsla ökar det totala användandet av samt den självrapporterande formen av self-
handicapping. Tendensen till brukandet av beteendemässig self-handicapping visade sig dock 
vara marginellt högre hos individer med hög inre självkänsla, men värdet var inte signifikant. 
Att hypotesen visade sig stämma grundar sig sannolikt i att individer med låg inre självkänsla 
har egenskaper som att de inte har tillit till sig själva, inte känner sig trygga samt har ett större 
behov av andras acceptans och uppskattning (Johnson, 2003). Benägenheten för att använda 
self-handicapping bör därför vara högre hos dessa individer då metoden kan användas i syftet 
att försvara självkänslan och för att skydda sig själv. Forskning visar att låg självkänsla ökar 
en individs tendens till brukandet av self-handicapping, då det fungerar som ett skydd mot 
eventuella misslyckanden (Tice, 1991). Behovet av acceptans samt uppskattning kan vara 
ytterligare en bidragande faktor till varför individer med låg inre självkänsla har en högre 
tendens till att bruka self-handicapping. Dock visade hög inre självkänsla ett högre värde på 
benägenheten till beteendemässig self-handicapping vilket kan förklaras med att hög 
självkänsla tenderar till att bidra till benägenheten att bruka self-handicapping men då för att 
förhöja en prestation (Tice, 1991).      
   Hypotes två: Hög yttre självkänsla ökar en individs benägenhet, medans låg yttre 
självkänsla minskar tendensen till att bruka alla former av self-handicapping. Resultatet 
visade det motsatta och hypotesen måste förkastas. Personer med hög yttre självkänsla 
uppmätte relativt låga värden på samtliga tre index för self-handicapping. Resultaten visade 
istället att låg yttre självkänsla ökar tendensen till den totala samt den beteendemässiga 
formen av self-handicapping, signifikans visades bara för den beteendemässiga. En hög yttre 
självkänsla visade högre värden i bruka den självrapporterande formen av metoden, 
skillnaden är emellertid marginell och värdet var inte signifikant. Hypotesen för den yttre 
självkänslan grundar sig i att denna del av självkänslan är något vi aktivt skapar och bygger 
på individens handlingar och omvärldens reaktion på dessa (Johnson, 2003). Individer med ett 
högt värde på den yttre självkänslan bör således vara i större benägenhet till att bruka self-
handicapping för att öka chanserna av att få andras berömmelse och uppskattning. De skulle 
då använda metoden främst för att förhöja sig. Personer med hög yttre självkänsla har även ett 
större behov av att lyckas (Johnson, 2003), vilket borde bidraga till ett ökat användande av 
self-handicapping för att inte behöva ta åt sig eventuella misslyckanden. En person med låg 
yttre självkänsla är i lågt behov av att få beröm samt för att prestera (Johnson, 2003), vilket 
borde minska deras tendens till self-handicapping. En förklaring till resultatet kan vara att 
personer med låg yttre självkänsla är i stort behov av att försvara sin självkänsla vilket 
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forskning bevisat vilket bidrar till ökad benägenhet. Det kan även bero på att deltagandet var 
för litet eller på det låga alfa- värdet för yttre självkänsla. 
 
 
Self-handicapping och de fyra personligheterna  
 
Med Johnson och Forsmans (1995) forskning som grund skapades två hypoteser med 
personlighetstyperna och self-handicapping. Hypotes tre: tvångspresterare är den 
personlighetstyp som är mest angelägen att bruka self-handicapping. Resultat visade att 
tvångspresterare enbart var mest benägen att bruka självrapporterande self-handicapping. 
Vidare så visades det att försakare hade den högsta tendensen till att bruka self-handicapping 
sett till den totala summan. Förvånande var dock att livsnjutare var de som hade den största 
benägenheten till beteendemässig self-handicapping, hypotesen fick till större delen inte stöd. 
Antagandet grundade sig i att tvångspresterare har en låg inre och en hög yttre självkänsla, 
som båda i sin tur var de som antogs skulle öka en individs tendens till self-handicapping. 
Johnsons och Forsmans (1995) studie visade att tvångspresteraren hela tiden höjde sin 
ambitionsnivå (i jakt på kompetens), trots negativ feedback, vilket medförde dåligt resultat. 
Tvångspresterarens agerande antogs vara en form av self-handicapping och låg till grund för 
hypotesen. Tvångspresterarens sätt att handla tolkades som ett sätt att försvara ett eventuellt 
dåligt resultat, samtidigt som ett lyckande skulle innebära en möjlighet till att förhöja 
prestationen och på så vis förstärka självkänslan. Karaktärsdrag för tvångspresteraren är 
dessutom att beröm och uppskattning är viktigt för individen och att misslyckanden kan slå 
hårt mot självkänslan (Johnson, 2003). McCrea och Hirts (2001) studie visade bland annat att 
genom att använda self-handicapping så påverkas inte självkänslan vid ett misslyckande. 
Vilket borde bidragit till tvångspresterarens ökade benägenhet för att använda self-
handicapping. Tidigare forskning visar även att personer med hög självkänsla ökar tendensen 
till att bruka self-handicapping då det finns möjlighet att förhöja eller styrka en prestation 
(Tice & Baumeister, 1990). Det skulle i sin tur innebära att self-handicapping ökar då en 
individ vill framstå som duktig och få beröm, vilket tillhör tvångspresterarens egenskaper. 
Personlighetstypen bör med tidigare forskning som grund både ha ett högt behov av att 
försvara sig men samtidigt ett stort behov av att framstå som duktig. Varför försakaren istället 
visat sig vara den personlighetstyp som har störst benägenheten att använda metoden är därför 
oklart, men kan grunda sig i en ökad vilja att försvara sig vilket kan ske med hjälp av self-
handicapping (Feick & Rhodewalt, 1997). Försakaren är dock inte i stort behov av andras 
beröm och misslyckanden anses inte utgöra det största hotet (Johnson, 2003). Individer med 
denna personlighet bör endast använda self-handicapping i ett syfte och inte i dubbla syften 
som tvångspresteraren vilket borde minska tendens till att bruka metoden. Men då försakarna 
i studien bara bestod av 11 stycken så kan antalet påverkat utfallet och resultatet. Vidare 
visade resultatet även att livsnjutaren som har låg yttre och hög inre självkänsla ha högre 
värden än tvångspresteraren på indexet för beteendemässig self-handicapping. Livsnjutarens 
karaktär är i lågt behov av beröm och prestationer samt att misslyckanden inte är av stor 
betydelse (Johnson, 2003). Kontentan stämmer således med resultatet som visade att låg yttre 
självkänsla ökar benägenheten för self-handicapping.        
   Hypotes fyra: livsnjutaren är den som har lägst tendens till att använda samtliga former av 
self-handicapping. Denna hypotes skapades då den inre självkänslan är hög samt att individer 
med denna personlighet är i lågt behov av yttre självkänsla. Detta indikerar på att dessa 
individer inte är i stort behov av att försvara sig eller förhöja sig för goda prestationer. 
Resultat från Johnson och Forsman (1995) visade dessutom att livsnjutaren var den 
personlighetstyp som påverkades minst av feedbacken och förändrade inte sin ambitionsnivå.  
Antagandet var således att livsnjutaren varken agerade för att kunna försvara eller förstärka 
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sina prestationer. Resultat visade dock att även denna hypotes inte fick stöd. Istället var det 
gladpresterare som uppmätte de lägsta värdena på både den totala tendensen och den 
självrapporterande formen av self-handicapping. Gladpresterare är i större behov än 
livsnjutaren av att få beröm och ser prestationer som betydelsefullt i livet (Johnson, 2003). 
Vilket antogs skulle bidra till ökad benägenhet av self-handicapping. Resultatet kan bero på 
att även om den gladpresterare tycker om att göra bra ifrån sig och har ett större behov än 
livsnjutaren att göra karriär, så är självkänslan ur många vinklar redan hög och misslyckanden 
är inget som får dessa individer på fall. Behovet av att förhöja samt skydda sig själv kan på så 
vis anses lågt. Utfallet kan möjligen även förklaras med att livsnjutaren varken höjde eller 
sänkte sin ambitionsnivå, vilket kan te sig som ett handikapp och möjlighet att försvara ett 
eventuellt misslyckande. Gladpresterare agerade istället efter sin verkliga ambitionsnivå och 
inget behov av att försvara eller förstärka en prestation fanns. 
   Försakaren som sänkte sin svårighetsgrad efter negativ feedback kanske gjorde det för att 
förhindra ett misslyckande och på så vis skydda sig själv, men är det self-handicapping, är 
inte det sunt förnuft. Att mitt resultat visar att försakaren har störst benägenhet till att bruka 
self-handicapping och att livsnjutaren inte hade lägst tendens till att använda metoden, saknar 
således en bra förklaring.         
    
 
Framtida forskning  

 
Med anledning av att studien använder ett nytt synsätt inom självkänsla och då delar av 
resultatet ej är förklarbart bör forskning fortskrida. Resultatet av studien visar att det finns en 
skillnad mellan den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen till att bruka self-
handicapping, vilket även det motiverar till fortsatt forskning. Förslagsvis bör en studie 
genomföras som behandlar både den globala självkänslan samt den två dimensionella teorin 
för att se om skillnader i resultatet uppstår och på så vis få det verkliga svaret på vad som styr 
människans tendens till att bruka self-handicapping. Vidare forskning bör förslagsvis även 
studera varför self-handicapping utförs, för att skydda eller förstärka självkänslan. Genom att 
använda samma uppdelning av självkänslan som i denna studie så kan eventuellt andra 
resultat än de som redovisats här komma att rapporteras. Enligt förslag vore det även bra att 
utföra en studie som liknar den nyss genomförda men då lägga till ett experimentellt moment 
för att få ett verkligt mått av beteendemässig self-handicapping. 
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