
Mälardalens högskola  

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Självklart berodde min dåliga prestation på 

uppgiftens svårighet” 
 

 Betydelsen av kön, global självkänsla, ålder i 

self-handicapping 
 

 

 

Josefin Larsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- uppsats i psykologi, VT 10    

Handledare : Per Lindström     

Examinator: Eric Hansen 

  



1 

 

 

”Självklart berodde min dåliga prestation på uppgiftens svårighet”. 

 Betydelsen av kön, global självkänsla, ålder i self-handicapping 
 

Josefin Larsson 

 

Undersökningar har visat att människors betraktelser av sig själva är 

förskönande . Forskare har kommit fram till att det mest lämpliga är att 

betrakta sig själv i något fördelaktigare ljus, som kan kopplas till engagemang 

i uppgifter som förefaller vara komplicerade att lösa. Självkänslan är en 

faktor som kan spela in på hur människor i förväg förklarar vad prestation på 

en uppgift kommer att bero på. Förberedelser av ursäkter kan förklaras som 

self-handicapping. Denna studie avsåg att undersöka den globala 

självkänslans, könets och ålderns betydelse för self-handicapping, däribland 

om kvinnor använde hävdad self-handicapping mer än män. I denna studie 

ingick 68 deltagare, varav 25 var män. Resultatet visade att kvinnor i åldrarna 

27-38 använde hävdad self-handicapping i större utsträckning än männen. 

Diskussionen gjorde gällande huruvida fortsatta studier skulle kunna följa 

samma individer under en längre period.  

 

Keywords:  self-handicapping strategy, self-handicapping among men, self-handicapping 

among women, global self-esteem     

 

 

Inledning 

 
Baumeister (1989)  har föreslagit att det finns en optimal marginal av illusion (optimal margin 

of illusion) angående människors överskattnig av sig själva och sina förmågor. Baumeister  

har följaktligen gjort gällande att det finns en fördel för människor att uppleva och uppfatta sig 

själva som något bättre än vad som egentligen är fallet. Å andra sidan har en alltför negativ 

skattnig av sig själv och sina förmågor förknippats med depression, vilket i sin tur leder till att 

människor inte anpassar sig till de rådande omständigheterna runt omkring sig och kan gå 

vidare. Baumeisters skildring har dessutom pekat på att denna nedåtgående skattning har 

konsekvenser för hur benägna människor är att involveras i projekt eller diverse uppgifter som 

förefaller oförutsägbara, men som vid merparten av tillfällena ändå faller väl ut. Vidare har 

Baumeister redogjort för att människor med något högre självkänsla, alltså en högre skattning 

av sig själva, också i större utsträckning använder tillvägagångssätt för att i förhand förklara ett 

eventuellt misslyckat resultat på en uppgift eller tenta genom att inte anstränga sig.      

Fortsatta studier på 1990-talet har utgått ifrån Baumeisters (1989) ovannämnda resonemang 

och försökt knyta detta resonemang till vilka slags personer det är som ägnar sig åt antingen en 

överskattning eller en underskattning av sin egen förmåga. Exempelvis har Baumeister (1995) 

poängterat att människor med god självkänsla har en benägenhet till att anse att de själva är 

värda att leva ett gott och lyckligt liv. Detta har enligt Baumeister (1995) medfört att dessa 

personer därmed inte är benägna att låta ett eventuellt misstag inom ett ämnesområde inverka 

på deras upplevelse och känsla av sig själva. Tack vare denna goda upplevelse av sig själv 

förefaller det vara tämligen enkelt för dessa personer att vid uppkomsten av en motgång istället 

fokusera på andra ämnesområden som de lyckats väl med, vilket i sin tur resulterar i en 

motivation till utveckling och förbättring i det ämnesområde som inte har fallit såväl ut. Värt att 

påpeka är att Baumeister (1995) har definierat självkänslan som de resurser som en person har 



2 

 

för att klara av både medgångar och motgångar som kan bli aktuella. Studier under samma 

tidsperiod har också bekräftat Baumeisters (1995) ansats. Tice (1991) har betonat att de 

personer med hög självkänsla i överensstämmelse med Baumeisters (1995) antaganden 

använder motgångarna och ursäkterna för ett eventuellt dåligt utförande som drivkraft till 

vidare förvärvning av kunskap i ämnet (för att på det sättet kunna bevara nivån av 

självkänslan). Personer med låg självkänsla däremot använder sig av ursäkter för sitt eventuella 

misslyckande, för att kunna rättfärdiga prestationen på uppgiften med hjälp av denna ursäkt 

(och därigenom kunna bevara nivån av självkänslan). Som Baumeister (1995) åskådliggjort 

har studier under 1990-talet och 2000-talet betonat vikten av att undersöka vilka implikationer 

och konsekvenser självkänslan har för hur människor anser sig vara förmögna att klara av att 

hantera de missöden som de möjligtvis kan tänkas ställas inför. Möjligtvis avspeglas detta även 

i de skildringar av självkänslan som redogjorts för under tidigare årtionden, exempelvis 

Branden (1969). Branden har skildrat självkänslan som tillförsikt gällande vår egen kapacitet 

att tänka och fatta beslut, men också upplevelse av att vi själva är berättigade till ett gott och 

lyckligt liv, har betydelse för andra människor och dessutom kan få lön för den möda vi lägger 

ned på till exempel arbetet eller familjen. Forskningen gällande självkänsla på 2000-talet har till 

skillnad från studier på 1980-talet och 1990-talet fokuserat på olika former av självkänsla. 

Johnson (2003)  har redogjort för att det kan finnas läge för en distinktion mellan 

bassjälvkänslan och den förvärvade självkänslan. Johnson har betraktat bassjälvkänslan som 

den grundläggande känslan och värderingen av sig själv som människor gör, oavsett vad de 

presterar eller uträttar. Den förvärvade självkänslan handlar, enligt Johnson , istället om 

känslan för och värderingen av sig själv som hänger samman med vad som presteras eller 

uppskattningen man får av personer i ens omgivning. 1980-talets och 1990-talet forskning 

kring självkänslan kan illustreras med Rosenbergs (1989) definition av självkänslan som ” an 

attitude towards a object.., and the self is one of the objects towards which one has attitudes”, 

s.5. Utifrån Rosenbergs (1989) beskrivning av självkänslan har den globala självkänslan att 

göra med de någorlunda oföränderliga känslorna för/om och graden av gillande/ogillande som 

en person har inför sig själv. Det är denna form av självkänsla som denna studie utgår ifrån.         

 

 

Bevarandet av självkänslan 
 

Angående forskningsläget på 2000-talet har studier gjort gällande att hot mot jaget inte 

enhetligt har operationaliserats och därtill motsvarat skilda koncept av forskare som använt 

experimentella designer och forskare som använt icke-experimentella upplägg (Leary, Terry, 

Batts Allen & Tate, 2009). Leary et al. har uppmärksammat detta fenomen med skildringen att i 

experimentella designer har hot mot jaget varit sammankopplade med hot mot dels 

självkänslan, den offentliga framtoningen och en nedåtgående tendens till mindre och mindre 

kontroll över negativa utfall. I motsats till detta upplägg har Leary et al. betonat att de 

icke-experimentella designerna har skildrat hot mot jaget som huvudsakligen hot mot 

självkänslan. Leary et al. har därtill påpekat att denna åtskillnad i användning av begreppet har 

generat en svårighet att på ett giltigt och tillförlitligt sätt kunna mäta hot mot jaget. Svårigheten 

har givetvis också att göra med de skiftande definitionerna av begreppet jag. Under 1800-talet 

betraktades jaget som en sammanhållande länk mellan människors föreställningar, upplevelser 

och erfarenheter . Under senare delen av 1800-talet så refererades jaget till en upplevelse av vad 

som är betydelsefullt och representativt för mig och också en upplevelse av gillande gentemot 

mig själv. Ytterligare en definition av jaget har varit att likställa jaget med självbilden och 

självkänslan (Leary et al. ). 

Med bakgrund av Leary et al. (2009) resonemang är det inte konstigt att hot mot jaget i 

studier på 1990-talet och 2000-talet varit knutna till faktorer och mekanismer som bland annat 
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kan bryta ned självkänslan.  För att dra paralleller till Nussbaum och Dwecks (2008) studie så 

har studien pekat på att nedgående jämförelser och uppåtgående jämförelser är väl tillämpbara i 

att eliminera konsekvenserna av påtryckningar på jaget vad gäller självkänslan. 

Indikatorer på att Nussbaum och Dweck (2008) använt sig av definitionen av hot mot jaget 

som experimentella designer främst tagit fasta på enligt Leary et al. tydliggörs i Nussbaum och 

Dwecks redogörelse av att människor i händelse av att åtminstone troligtvis uppleva mindre 

kontroll av utfallet av resultatet i form av föresatsen att intelligensen var beständig faktor. I och 

med denna föresats, så ägnade sig deltagarna åt jagförstärkande strategier genom nedåtgående 

jämförelser. Nussbaum och Dwecks studie har därtill gjort gällande att samma procedur har 

betraktas för de deltagare som föranleddes med att tro att intelligensen var en föränderlig faktor. 

Det vill säga, att deltagarna i detta scenario etablerat sätt och strategier för att kunna hantera 

eventuella misslyckanden på uppgifter genom att dra paralleller till uppgifter eller prestationer 

som de har gjort tidigare och lyckats väl med.    

 Leary et al. (2009) har i skildringen av hot mot jaget pekat på nödvändigheten att utforma en 

övergripande definition av hot mot jaget och i samband med detta utfärdat kritik mot 

experimentella designers synvinkel på hot mot jaget, när Leary et al. har beskrivit hur 

experimentellas designers definition av hot mot jaget inneburit uppräkning av separata 

beståndsdelar av hot mot jaget, som inte nödvändigtvis samvarierar. Leary et al. har redovisat 

att åtskillnaden mellan beståndsdelarna i det här fallet har lett till en omöjlig situation för 

forskarna att reda ut vilken av dessa hot (till exempel, hot mot den offentliga framtoningen och 

hot av att kunna kontrollera negativa händelser) som har varit betydelsefull och haft inverkan på 

människors självkänsla. Därför har Leary et al. föreslagit att begreppet hot mot jaget försvinner 

helt och istället ersätts av definitioner angående det särskilda intresset angående hot mot jaget 

(till exempel, hot mot den offentliga framtoningen, eller hot mot att kunna kontrollera negativa 

händelser), från forskarens sida.  

Learys et al. (2009) översiktsartikel om hot mot jaget kan kopplas till ytterligare artiklar om 

självkänsla på 2000-talet. Back, Krause, Hirschmuller, Stopfer, Egloff och Schmukle (2009) 

har bland annat redogjort för skilda uttryck av självkänslan, och har visat att uttrycken av 

självkänslan (en självrapporterande, ett omedvetet associationstest, och en känslomässig) i sin 

tur har olika implikationer för hur deltagarna i studien förutsåg att de skulle utvärderas av andra 

personer. Back et al. har då gjort gällande att eftertänksamma processer spelar in på hur 

självkänslan rapporteras via personen i fråga, förknippningsprocesser har betydelse för de 

associativa delarna av självkänsla, medan känslomässiga aspekterna av självkänsla har att göra 

med associationsmönster och procedurer hos den aktuella personen. Vidare har Back et al. 

pekat på att upptäckten har öppnat upp möjligheten för forskarna att utreda hur dessa aspekter 

kan relateras till varandra, samt fördjupning i kartläggningen av vilken aspekt av självkänslan 

som är mest betydelsefull i ett givet sammanhang. Backs et al. har fungerat som vägvisare för 

denna studie i lönsamheten att fokusera på hur självkänslan kommer till uttryck via 

självrapporteringar och reflekterande, och inte den omedelbara reaktionen och känslomässiga 

aspekten i situationer där människor förväntar sig bli uppskattade. För att förtydliga, så har 

denna studie tagit avstamp i Backs et al. resonemang och utgår bland annat ifrån att undersöka 

hur självkänslan på ett självrapporterande sätt kan antas ha en betydelse för vilken slags strategi 

människor använder. 

 

 

Självkänslan och självförskönande 

 
Studier på 2000-talet har visat att människor har en benägenhet att se sig själva och sina 

egenskaper som mer fördelaktiga än andra människors (Sedikidies, Gartner & Toguchi, 2003).   

Epley och Whitchurch (2008) har redogjort för att människor tenderar att i större utsträckning 
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se sig själva som mer attraktiva, än de i själva verket är. Epley och Whitchurch har betraktat 

detta fenomen som självförskönande (self-enhancement), i och med att deltagarna var mer 

sannolika att tillskriva en förskönande variant av sitt eget ansikte som sitt verkliga ansikte. 

Scenariot utspelades när deltagarna i händelse av ett antal fotografier skulle peka ut vilket foto 

som skildrade ansiktet på ett objektivt sätt. Deltagarna har visat en benägenhet till 

självförskönande (self-enhancement), när de dels skulle identifiera sin egen bild och dels när de 

skulle identifiera sin kamrats bild, i och med att deltagarna i större utsträckning har pekat ut mer 

gynnsamma ansiktsfoton som överensstämmande med hur ansiktet ser ut i verkligheten. 

Därmed har detta tytt på att människor har en självförskönande tendens (self-enhancement 

tendency) i självigenkänning, och att denna tendens även kan generaliseras till personer som 

man har en nära relation med. Epley och Whitchurch har därmed understrukit Dunnigs och 

Cohens (1992) studies resultat, nämligen att människor har anpassat utvärderingen av sina 

egenskaper så att dessa egenskaper gjorde det möjligt för personerna att utvärdera sig själva på 

ett positivt sätt. Vidare forskning under 1990-talet och 2000-talet har tagit fasta på denna 

slutsats, men inbegripit aspekter som hur betraktelsen av andra människor på ett ofördelaktigt 

sätt generar en positivare föreställning om sig själv och sina egna egenskaper (Kunda & 

Sinclair, 1999). Forskningen har då under 1990- talet och 2000-talet berett väg för 

föreställningen att människor har en benägenhet att föra samman objekt (exempelvis sig själva, 

nära vänner och främlingar) och föremål (exempelvis ansiktsbilder), möjligtvis framför allt när 

de matchas och kan paras ihop med människors mentala representation av objektet.  

  För att återigen koppla Epley och Whitchurch (2008) studie till vidareutvecklandet av 

forskningen på 1990-talet och 2000-talet har författarna med sitt bidrag tagit avstamp i vad 

Monin (2003) redogjort för. Det vill säga, att människor har en omedveten tendens till att dels 

se sig själva i ett ljusare sken än andra och att det även gäller bland annat företeelser som de kan 

relatera till sig själva. Monin (2003) har belyst detta genom att undersöka och skildra hur och att 

människor inte enbart ser sig själva i ett ljusare sken utan att även de personer som ingår i den 

närmaste kretsen betraktas som något bättre än vad som egentligen är fallet. Emellertid har 

Epley och Dunning (2006) gjort gällande att människor är förvånansvärt korrekta i sin 

redogörelse och förutsägelse av främmande människors beteende, medan de alltså tenderar att 

se sig själva i bättre dager. Upptäckten har föranlett forskarna till att anta att det finns en 

skillnad mellan hur människor utvärderar sig själva, personer i nära relationer och hur de 

utvärderar främmande personer, deras beteenden och egenskaper. I och med att forskningen 

under 1990-talet och 2000-talet antytt att människor gör dessa överskattningar av sig själva inte 

sker med närmare eftertanke utan i stunden, så har vidare forskning utgått från dessa 

betraktelser och bedrivit forskning om exempelvis denna benägenhet till överskattning även 

gäller ansiktsigenkänning (Grill- Spector& Kanwiser, 2005).         

   

 

Self-handicapping och könsskillnader 

 
Människor kan därtill i förväg skatta sin eventuella förmåga på exempelvis en uppgift och 

förbereda sig för potentiellt dåligt resultat på uppgift genom att hänvisa till kringliggande 

faktorer. Med hjälp av dessa omständigheter kan människor förklara den eventuellt dåliga 

prestationen, vilket således är ett sätt för människor att kunna bibehålla sin skattning och känsla 

för sig själv. Denna tendens med att etablera ursäkter för eventuell svag insats hos människor 

har forskare undersökt sedan 1970-talet. Tendensen har betecknats som self-handicapping och 

definierats som en ambition att ha ”Control of…. self-attributions of competence and control by 

one with an abnormal investment in the question of self-worth” (Berglas & Jones, 1978a, p.205, 

1978b, p.407). Samma årtionde har Deaux och Emsmiller (1974) beskrivit att det finns 

könsskillnader i self-handicapping, med anledning av att män har en benägenhet att attribuera 
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sin prestation på en uppgift till stabila faktorer, så som t ex deras färdighet för denna typ av 

uppgift, medan kvinnor i större utsträckning utgår ifrån tillfälliga faktorer, så som huvudvärk 

eller stress, när de ska förklara sin prestation på en uppgift.   

  Arkin och Baumgartner (1985) har redogjort för en skiljelinje mellan beteendemässig 

self-handicapping och hävdad self-handicapping. Beteendemässig self-handicapping är 

inriktad på att aktivt söka efter försök till att motverka eventuell framgång på ett framtida prov 

genom att till exempel bli berusad. Hävdad self-handicapping går ut att organiserat hitta och 

hänvisa till kringliggande omständigheter för att förklara ett eventuellt misslyckande på en 

uppgift, till exempel då hänvisa till faktorer som huvudvärk eller stress. Efterföljande forskning 

på 1980- talet har tagit Deaux och Emsmillers resultat i beaktande. Doebler, Schick, Beck och 

Astor- Stetson (2000) har redogjort för att forskningen under detta årtionde kring denna tendens 

rört faktorer beträffande i vilken utsträckning män och kvinnor använder self-handicapping på 

skilda sätt. Resultatet av detta har således blivit att män har en benägenhet att etablera 

self-handicapping strategier, bland annat genom att underförbereda sig eller dra sig ur en 

uppgift (Harris & Snyder, 1986). Kvinnor har uppvisat en tendens till att använda sig av hävdad 

self-handicapping, bland annat genom att ge uttryck för nervöshet inför ett prov (Smith, Snyder, 

& Handelsman, 1982). Uppföljande studier har generat ny kunskap till dessa self-handicapping 

strategier i och med upptäckten att både män och kvinnor ägnar sig åt hävdad 

self-handicapping, medan enbart män ägnar sig åt beteendemässig self-handicapping (Hirt, 

Deppe & Gordon, 1991).   

   Som tidigare nämnts har studier under 1990-talet varit inriktade på att försöka hitta 

kopplingar till vilka typer av personer och vilka övriga faktorer som kan vara avgörande för 

vilken slags self-handicapping människor använder. Tices (1991) studie om självkänslans roll i 

self-handicapping strategi kan möjligtvis fungera som illustration av fenomnet att försöka 

knyta övriga faktorer, förutom kön, till self-handicapping strategi. Faktorer som under 

1990-talet och 2000-talet därtill har ansetts kunna samvariera med self-handicapping strategi 

har varit huruvida personer anser att deras intellektuella förmåga är beständig eller föränderlig, 

i och med att denna faktor spelat in på hur eventuell negativ respons i akademiska sammanhang 

påverkar personens självkänsla (Nussbaum & Dweck, 2008). 

Crocker och Parks (2004) genomgång av tidigare forskning har vidareutvecklat Baumeisters 

(1995) och Tices (1991) skildring av självkänslans betydelse för self-handicapping och valt att 

bland annat utröna i vilka situationer som dessa skilda hanteringar av en eventuell motgång är 

tillämpbara. Crocker och Park  har betonat att det är i omständigheter som fodrar någon form 

av hantering av motgång, som människor således i förväg kan ta till ursäkter för ett potentiellt 

dåligt utförande eller prestation. Crocker och Parks beskrivning har emellertid gjort gällande att 

det är variationen i omständigheterna som därmed generar olika underliggande mål för att 

bevara eller återställa den redan befintliga nivån av självkänslan som är betydelsefull och därför 

borde ägnas större forskningsintresse, inte vilken nivån den ursprungliga nivån (hög eller låg) 

är på. Resonemanget från Crocker och Parks  sida har generat en motpol till Baumeisters 

(1995) redogörelse för att människor med låg respektive hög självkänsla använder olika 

strategier för att bevara självkänslan. Således har forskningen under 2000-talet med hänvisning 

till Crocker och Park granskning varit koncentrerad på att följa upp 1990-talets och mer 

noggrant utröna i vilka sammanhang människor använder dessa self-handicapping strategier i 

största mån.  Indikatorer på detta har även varit Nussbaums och Dwecks (2008) studie som har 

försökt att skapa klarhet i vilka mekanismer som avgör huruvida människor kommer använda 

direkta aktioner mot att vidareutvecklas i ämnesområdet, eller en aktion gentemot att försäkra 

sig om en förklaring av ett eventuellt misslyckande på uppgiften. En faktor som då Nussbaum 

och Dweck (2008) har tagit med i beräkningarna är just intelligensen, och beroende på hur 

denna attribueras blir påverkan för självkänslan olika.  
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Resultatet i Nussbaum och Dwecks studie har visat tecken på att om deltagarna introduceras 

i undersökningen med föresatsen att intelligensen var en föränderlig faktor, så ägnade sig åt 

uppåtgående jämförelser i händelse av negativ respons på uppgiftens utförande (alltså jämförde 

sin prestation på uppgiften med prestationer som de lyckats bättre på, för att ta det som intäkt 

för att sträva efter förbättring inom det område med den negativa responsen).  Exakt motsatt 

scenario utspelades för deltagarna som hade blivit introducerade i Nussbaum och Dwecks  

studie med föresatsen att intelligensen var en beständig faktor, nämligen att deltagarna i denna 

betingelse ägnade sig åt nedåtgående jämförelser, för att möjligtvis kunna skydda sig själva mot 

ett eventuellt misslyckande på uppgiften. Nussbaum och Dwecks studie har således även 

kommit fram att människor med en nedåtgående jämförelse strategi har en tendens att behålla 

denna tendens (genom att vända sig till studiehandledningen), även fast det fanns hjälp i form 

av lärarhandledning att tillgå. Nussbaum och Dwecks experiment har visat att självkänslan hos 

deltagarna som introducerades med att intelligensen var en beständig faktor återgick till 

ursprunglig nivå efter nedåtgående jämförelser. Detta har då Nussbaum och Dweck  undersökt 

på ett självrapporterande sätt, och självkänslan hos deltagarna efter uppåtgående jämförelser 

har också återgått till ursprunglig nivå 
 

 

Self-handicapping och motivation 

 
Ytterligare studier har kommit fram till att brist på ansträngning har tagits som indikation på 

self-handicapping. Emellertid har studier visat att under betingelsen att övning skulle försämra 

prestationen, skulle de med stark tendens till self-handicapping istället anstränga sig mer, 

genom att öva. Innebörden av detta har lett till att forskningen i fortsättningen nu är inriktad på 

att korrigera och justera vad som tidigare har redogjorts för om self-handicapping och 

ansträngning (Hendrix & Hirt, 2009). I samband med fokuset på 2000-talet har forskningen 

också varit koncentrerad på att utröna vilka motivationskrafter som ligger bakom 

self-handicapping. Exempelvis har self-handicapping kopplats till orienterande mål (Midgley 

& Urdan, 2001). I enlighet med Midgley och Urdan innebär undvikande mål i denna studie, 

”orientation to avoid the demonstration of lack of ability”( p.63). Med närmande orientering 

menas i denna studie ”orientation to the demonstration of a ability” (Midgley & Urdan, p.63). 

Vidare har self-handicapping knutits till undvikande- orienterade mål i form av att studenter 

som bekände sig till denna orientering använde sig av self-handicapping i större utsträckning än 

studenter som bekände sig till närmande orienterande mål (Midgley & Urdan). Elliot och 

Church (2003) har tagit fasta på Midgley och Urdans resultat och befäst ståndpunkten att 

self-handicapping inte har att göra med närmande orientering, utan istället samvarierar med den 

undvikande tendensen. Möjligtvis skulle detta förfarande kunna ställas emot tidigare forskning 

kring self-handicapping på 1980- talet och 1990-talet, med hänvisning till att bland annat 

Baumeister (1995) har gett uttryck för att en bidragande orsak till self-handicapping skulle 

kunna vara närmande -orientering och en vilja till förbättring och utveckling, hos personer med 

en hög självkänsla. I och med att dessa studier (Baumeister; Midgley & Urdan) gjort gällande 

att self-handicapping dels kan vara kopplat till undvikande- orientering och dels till 

närmande-orientering, vilka förmodligen kan antas vara beständiga över tid, men det kanske 

möjligtvis fattas kunskap om hur både den globala självkänslan och self-handicapping kan 

variera, med hänvisning till bland annat kön och ålder. Därför kan det vara angeläget att 

forskning under framtida årtionden försöker kartlägga hur relationen mellan self-handicapping 

och den självrapporterande globala självkänslan, kön och ålder ser ut. 
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Självkonceptet, självkänslan och self-handicapping 

Självkänslan har under 2000-talet kopplats samman med självkonceptet. Självkonceptet 

definieras här som den uppsättning föreställningar och beskrivningar som människor gör och 

har om sig själva (Schubert & Koole, 2009). Kopplingen mellan självkänslan och 

självkonceptet har pekat på att det finns könsskillnader i hur relationen mellan dessa två 

begrepp ser ut. Schubert och Kooles studie har betonat att mäns självkoncept och i en 

förlängning mäns självkänsla i större utsträckning påverkas av huruvida de gavs möjlighet att 

ge uttryck för en knytnävsgest istället för en naturligare gest. Medan respektive gest utfördes 

fick deltagarna i uppgift att skatta sig själva gällande vissa attribut. Schubert och Koole har 

gjort gällande att dessa attribut främst kopplats ihop med kraft och styrka, nämligen social 

respekt och beundran från andra personer samt framhävdande av sig själv . Denna knytnävsgest 

har resulterat i att männen rapporterande värderade sig själva som mer socialt respekterade och 

beundrade i samband och i händelse av knytnävsgesten än vid en naturligare gest.  Schuberts 

och Koole studie har därtill visat på att denna tendens hos männen håller i sig även vad gäller 

den omedelbara förknippningen med kraftfullhet och styrka i knytnävsgesten. För kvinnorna 

har Schubert och Koole redogjort för exakt motsatt tendens i självrapporterande skattningar av 

sig själva, att kvinnorna har betraktats som mer socialt respekterade och beundrade, i händelse 

av den naturliga gesten. Schubert och Kooles studie har tytt på att denna könstendens vad gäller 

betydelsen av gesten försvinner i händelse av att både männen och kvinnorna introduceras med 

att hytta med näven . Slutsatsen av Schubert och Kooles resultat har då varit att mäns 

självkoncept till stor del beror på hur de attribuerar gestens verkan, i form av bland annat ökad 

social högaktning och hävdelse. Kvinnornas självkoncept i förhållande till självkänslan har 

emellertid möjligtvis en tendens till att vara flexiblare i och med att kvinnorna även känt sig 

socialt hävdade och högaktade i knytnävsgesten. Således har Schubert och Kooles slutsats 

föranlett forskarna att på 2000-talet utröna hur fysiska aspekter av självet som t ex rörelser och 

andningsmönster kan bereda väg för förståelse av hur förändring av självkonceptet kan gå till. 

Tidigare studier på 1990-talet har varit inriktade på åskådliggörandet av att självkonceptet har 

en tendens till att bli mer och mer konstant ju äldre man blir (Baumeister, 1995). Möjligtvis 

skulle här fortsatta studier inom detta område ta fasta på dessa upptäckter och vidareutveckla 

kunskapen inom området genom att inbegripa aspekter som hur kön och ålder tillsammans 

påverkar och bevarar den globala självkänslan, genom tendens till self-handicapping. Eftersom 

att tidigare studier visat på självkänslans koppling till self-handicapping, genom olika strategier 

beroende på nivå av självkänsla (Tice, 1991), så skulle det därtill vara intressant att undersöka 

om kön och ålder tillsammans påverkar både den självrapporterande hävdade och den 

självrapporterande beteendemässiga self-handicappingen. Denna nya insikt skulle 

förhoppningsvis generera värdefull information om hur self-handicappingen varierar beroende 

på kön och ålder, och visar därigenom på ytterligare en aspekt av self-handicappingens 

flexibilitet.  

  

 

Syfte och hypoteser        

Harris och Snyder (1986) och Hirt, Deppe och Gordon (1991) har gjort gällande att det 

förekommer könsskillnader i self-handicapping. Tvetydigheten hos dessa studier har bestått i 

hur denna könskillnad tar sig uttryck. Hirt, Deppe och Gordon har exempelvis redogjort för att 

kvinnor använder hävdad self-handicapping, medan männen använder beteendemässig 

self-handicapping. Harris och Snyder  har däremot betonat att kvinnor förefaller använda 
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hävdad self-handicapping mer än männen, medan männen använder beteendemääsig 

self-handicapping. Denna studies resultat kan förhoppningsvis därför bereda väg för ny 

kunskap om hur könsskillnaderna i förhållande till den globala självkänslan ser ut i relation till 

self-handicapping strategi, då strategi i form av hävdad self-handicapping eller rapporterad 

beteendemässig self-handicapping..  

Denna studie tar också avsats i Baunmeisters (1989) betraktelse av att personer med högre 

självkänsla tenderar att använda self-handicapping i större utsträckning än de personer med 

lägre självkänsla. 

Eftersom att Backs et al. (2009) påvisar en föränderlighet angående betraktelsen av sig själv 

i förhållande till fysiska rörelser, så försöker denna studie att vara uppmärksam på och 

vidareutveckla undersökningarna, genom (Baumeister, 1995) åskådliggörande av 

självkonceptets tendens till att bli mer beständig med åldern . Därigenom tar denna studie 

således med en åldersaspekt som en möjlig betydelsefull faktor i self-handicapping. 

 Tidigare forskning (Baumeister, 1995; Crocker & Park, 2004) har haft skilda 

utgångspunkter i redogörelser av självkänslans betydelse för self-handicapping och i enlighet 

med vad tidigare forskning har redovisat har studier hittills varit inriktade på könskillnader i 

hävdad respektive beteendemässig self-handicapping (Hirt, Deppe & Gordon, 1991; Smith, 

Snyder & Handelsman, 1982). Med integreringen av kön, ålder och nivån av den globala 

självkänslan som potentiella betydelsefulla faktorer för self-handicapping, så avser denna 

studie att fylla ut kunskapsluckan om huruvida könet, den globala självkänslan och åldern var 

för sig eller gemensamt påverkar dels den hävdade och den rapporterade beteendemässiga 

self-handicappingen. 

 

Hypotes 1 (H 1): Kvinnor använder sig av både hävdad self-handicapping och rapporterad 

beteendemässig self-handicapping i större utsträckning än männen. 

Hypotes 2 (H2): Deltagare med högre självkänsla använder sig av både hävdad 

self-handicapping och rapporterad beteendemässig self-handicapping i större utsträckning än 

de med lägre självkänsla. 

Hypotes 3A: Den eventuella skillnaden mellan kvinnors och mäns användning av 

rapporterad self-handicapping kommer att bli tydligast i de äldre ålderskategorierna, när 

självkonceptet har stabiliserats. 

Hypotes 3B: Den eventuella skillnaden mellan kvinnors och mäns användning av hävdad 

self-handicapping kommer att bli tydligast i de äldre ålderskategorierna, när självkonceptet har 

stabiliserats. 

Hypotes 3C: Den eventuella skillnaden mellan kvinnors och mäns globala självkänsla 

kommer att bli tydligast i de äldre ålderskategorierna, när självkonceptet har stabiliserats. 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Deltagare var 43 kvinnor och 25 män i åldrarna 17- 62. (M = 17.1 år, SD = 6.68). Deltagarna 

valdes utifrån tillgänglighetsprincipen. Av dessa deltagare var 25 andraårselever på ett 

gymnasium i Mellansverige, 25 studenter vid en högskola i Mellansverige, sju arbetar inom den 

privata sektorn på ett välkänt företag i Mellansverige och en person arbetar inom den offentliga 

sektorn i Mellansverige. Inom åldersintervallet 17- 26 befann sig 43 deltagare, inom 

ålderintervallet 27-38 befann sig 12 deltagare och inom åldersintervallet 38- 62 befann sig sju 
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deltagare Ingen bakgrundsanalys och kontroll över vilken utbildningsnivå de arbetande inom 

den offentliga och privata sektorn hade gjordes. Andraårseleverna och studenterna, totalt 60, 

var samtliga elever och studerande inom de samhällsvetenskapliga ämnena på gymnasiet 

respektive högskolan.   

Allt som allt tillfrågades 120 personer om att delta i undersökningen, vilket generar en 

svarsfrekvens på 56.6%. Det generella bortfallet var 30 personer, som valde att inte besvara 

enkäten över huvud taget. Det partiella bortfallet var då 22 personer, då det inte gick att ta med 

dessa personers svar i sammanställningen. Detta berodde på att de inte besvarat väsentliga delar 

av enkäten.  

 

 

Material 
 

Totalt sett består enkäten av 35 påståenden och en fråga. Dessa 35 påståenden och frågan 

sammanställdes med bakgrund av de tre mätinstrument som redogörs för nedan 

Selfesteem scale (Rosenberg, 1989) utformades för att ta reda på hur deltagarnas globala 

självkänsla ser ut . Frågeformuläret mäter och utvärderar hur deltagarna betraktar och värderar 

sig själva. Dessa områden innefattade t ex nöje/missnöje med sig själv. Instrumentet bestod av 

10 själv- redogörande frågor som deltagarna i det här fallet skulle ta ställning till. Exempel på 

ett sådant påstående är följande: ” jag känner att jag har lite att vara stolt över”, ” på det stora 

hela har jag en positiv attityd till mig själv” Dessa påståenden skattades utifrån en femgradig 

Likertskala (varierande från 1 = Stämmer inte alls, till 5 = Stämmer helt). Skalan var 

konstruerad på sådant sätt att de deltagare som tenderade att få höga poäng på skalan hade en 

positivare betraktelse och värdering av sig själva, än de med lägre poäng.  Vissa av frågorna 

var omvända och där användes motsatt skattningsskala. Skalan varierade då från 1 = Stämmer 

helt till 5 = Stämmer inte alls. Cronbachs Alpha visade sig vara acceptabel, med a  = .70. 

Self-handicapping scale (Rhodewalt, 1990).  Detta mätinstrument mot att kartlägga vilka 

strategier som deltagarna väljer att ta för att i förhand gardera sig för ett eventuellt misslyckat 

resultat på en uppgift. Mätinstrumentet bestod sammanlagt av 25 spåståenden och en skattning 

av sig själv som antingen uttalad underpresterare, normal presterare eller uttalad 

överpresterare.  

Eftersom att påståendena är tämligen många i detta mätinstrument återges här betydelsefulla 

påstående för undersökningen. Exempel på sådana påståenden är följande: “när jag gör 

någonting fel skyller jag på omständigheterna”, “jag skulle göra mycket bättre ifrån mig om 

jag ansträngde mig mer”, jag skjuter vanligtvis upp saker till sista minuten”. Varje påstående 

besvarades sedan på en femgradig skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). 

Cronbachs Alpha visade sig vara acceptabel, med  a  =  .68. 

För att få fram ett index för självrapporterande beteendemässig self-handicapping skapades 

en variabel utifrån påståendena ”när jag gör något fel skyller jag på omständigheterna”, ” jag 

skulle aldrig ta någon drog som minskade min förmåga att tänka klart och göra rätt saker”, 

”när någonting viktigt kommer upp, som en tenta eller jobbintervju, så försöker jag få mycket 

sömn natten före som möjligt”, ” innan jag anmäler mig till en kurs eller engagerar mig i 

någon betydelsefull aktivitet, så ser jag till att vara väl förberedd eller ha rätt 

bakgrundsinformation”, ”jag försöker att inte bli för involverad i tävlingsinriktade aktiviteter, 

så att en motgång ska kännas mindre smärtsam”, ”jag tenderar att överförbereda mig när jag 

har en tenta eller någon form av prestation”, ”jag ger efter för god mat och dryck mer än jag 

borde”. Cronbachs Alpha visade sig vara låg, med a= .40.   

För att få fram ett index för självrapporterande hävdad self-handicapping skapades en  

variabel utifrån påståendena ”jag tenderar att bli väldigt nervös inför en tenta eller prestation”, 

”jag skulle göra mycket bättre ifrån mig om jag ansträngde mig mer”, ”jag blir lätt 
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distraherad av ljud eller mina egna kreativa tankar när jag försöker läsa”, ”ibland känns det 

bra att vara lite krasslig för att det minskar pressen”, ”jag medger att jag är frestad att 

rationalisera när jag misslyckas med att leva upp till andras förväntningar”, ”när jag är orolig 

och mån över att göra bra ifrån mig, så slutar det med att jag gör bättre ifrån mig”. Cronbachs 

Alpha visade sig vara låg, med a = .49.  

För att få fram ett index för hur deltagarna tyckte att det gick på uppgiften, att läsa en version 

av Anderssons (2009) artikel, skapades en ny variabel utifrån påståendena ”min 

sammanfattning av artikeln innehöll nästan allt”, ”jag kan ha missat viktiga detaljer i 

sammanfattningen”, ”det gick bra att lösa denna uppgift”, ”givetvis gör den komplicerade 

språkanvändningen och det varierande språket uppgiften svårare att lösa”. Deltagarnas 

upplevelse av deras prestation skattades på en skala som varierade från 1 (Stämmer inte alls) till 

5 (Stämmer helt). Cronbachs Alpha visade sig vara acceptabel, med  a  = .72. 

För att få fram ett index för deltagarnas self-handicapping, skapades en ny variabel utifrån 

dels vilken version av Anderssons (2009) artikel de valt att läsa, samt deras skattning av 

påståendet ”givetvis gör den komplicerade språkanvändningen och det varierande språket 

uppgiften svårare att lösa”. Samtliga deltagare som valt den lättare versionen av Anderssons 

(2009) artikel klassades som icke self-handicappers, oavsett deras skattning av påståendet. 

Deltagarna som däremot valt den svårare versionen av Anderssons artikel klassades som 

self-handicappers, under förutsättningen att de redogjorde för åtminstone en 2:a och upp till en 

5:a på påståendeskalan. Alltså klassades de deltagarna som valt den svårare versionen men inte 

ansåg att det hade någon betydelse för svårigheten att lösa uppgiften som icke 

self-handicappers, vilket likställdes med 1 (Stämmer inte alls) på skalan, som varierade upp till 

5 (Stämmer helt). 

 

 

Procedur 

 
Etiska ställningstaganden beaktades. De tilltänkta deltagarna kontaktades först av författaren  

personligen, där studiens syfte redogjordes för. Därtill garanterades deltagarna fullständig 

konfidentialitet och i samband med detta även sekretess i bearbetning av insamlat material i 

studien. En språklärare ur författarens bekantskapskrets kontaktades för hjälp med översättning 

av mätinstrumenten . 

Deltagarna ombads fylla i ett frågeformulär angående deras självkänsla och även frågor om 

self-handicapping. När enkäten blivit ifylld presenterades deltagarna inför en uppgift, att läsa 

en artikel angående ombyggnation på en kyrkogård i Stockholm, som valdes på grund av att 

ämnet förhoppningsvis kan anses vara lättförståeligt, men att sedan turerna kring 

ombyggnationerna kan anses svårförståeliga(om koncentrationen tappas). Artikeln fanns i två 

versioner, en lättare och en svårare, med avseende på språkanvändning och variation. 

Exempelvis omfattades den svårare versionen av ord som ansenlig, världsvid, grandios och 

sjusärdeles. Motsvarande ord i den lättare versionen var väldig, allomfattande, imponerande 

och unik. Deltagarna uppmanades att välja någon version av artikeln i anslutning till att de 

informerades om vad uppgiften skulle gå ut på, nämligen att sammanfatta den version av 

artikeln som de valt att läsa med minst 40 ord och högst 50 ord.  

Efter att deltagarna gjort färdigt uppgiften så skattades ytterligare ett frågeformulär av 

deltagarna. Frågor som togs upp i frågeformuläret var bland annat att deltagarna ombads skatta 

huruvida de ansåg att utfallet av uppgiften var beroende av tillfälliga faktorer hos sig själva, 

som t ex huvudvärk och stress, eller om deras förmåga att lösa uppgiften var knuten till deras 

färdighet att lösa denna uppgift. Därtill ombads deltagarna skatta huruvida de ansåg att 

uppgiften gick bra att lösa, om deras sammanfattning innehöll viktiga aspekter av artikeln, och 
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om de kan ha missat viktiga detaljer i sammanfattningen. Deltagarnas upplevda prestation på 

uppgiften avsåg att mätas med dessa frågor. 

Innan utdelandet av enkäterna i skolan påbörjades togs personlig kontakt med lärare som 

tillfrågades om villigheten att dela ut enkäterna i några av klasserna som undervisades av 

läraren i fråga. I anknytning till besvarandet av enkäterna klargjordes ännu en gång att 

deltagande i studien var frivilligt och att deltagarna har rätt att slutföra besvarandet av enkäten 

när helst de vill och lämna lokalen. Beträffande enkätinsamlandet på stora företaget följdes 

proceduren vid insamlandet av enkäter i skolan noggrant.    

Innan deltagarna besvarat enkäten och lämnat in svarsformuläret till författaren så gavs 

deltagarna information om hur versionerna av artikeln skiljdes åt. Alltså, att den svårare 

artikeln var svårare beroende på en mer komplicerad språkanvändning och ett mer varierat 

språk, som ansågs ha betydelse för artikelns svårighetsgrad .   

 

 

 

Resultat 

 
Resultaten som redovisas nedan är: Utfallet av kön- och ålderseffekten på den hävdade och den 

rapporterade beteendemässiga self-handicappingen. De starkaste prediktorerna för den hävdade 

och den rapporterade beteendemässiga self-handicappingen åskådliggörs. Vidare visar 

resultatet huruvida de indexerade oberoende variablerna, såsom global självkänsla, hävdad 

self-handicapping, rapporterad beteendemässig self-handicapping , self-handcapping skalan 

och ålder, korrelerar med varandra.  

  En översikt över Pearsonkorrelationer mellan de indexerade oberoende variablerna (global 

självkänsla, hävdad self-handicapping, rapporterad beteendemässig self-handicapping,  

upplevelse, self-handicapping skala och ålder)  och deskriptiv statistik  återfinns i Tabell 1. 
 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan indexerade oberoende variabler och deskriptiv statistik 

 

Index 1 2 3 4 5 6 M SD 

         

1.Global självkänsla       3.13 0.57 

2.Hävdad self-handicapping 32**      3.01 0.59 

3.Rapp.beteendemässig 

self-handicapping 

35** .33**     2.87 0.64 

4.Upplevelse .01 .18 .06    3.13 0.49 

5.Self-handicapping skala 46** .76** .74** .13   2.86 0.45 

6.Ålder .27* -.07 .16 .00 .08  24.88 6.44 

__________________________________________________________________________________________ 

Not. 
 
2 och 3 ingår i 5. 2 är självrapporteringar av hävdad self- handicapping, 3 är självrapporteringar av 

beteendemässig self-handicapping   
*p, <.05, **p<.01    

 

 

 Hypoteser (rapp. beteendemässig self-handicapping) 
 

 Hypoteser 1 och 2.  En 2 (kön: man, kvinna) x 2 (global självkänsla: låg, hög) ANOVA 

utfördes med den rapporterade beteendemässiga self-handicappingen som beroende variabel. 

Mdn Split användes för att dela in deltagarnas nivå av globala självkänsla i en låg och en hög 

nivå. Analysen visade på en signifikant huvudeffekt av kön, F(1,64) = 6.90, p =.011,  
2 

=.10. 

Huvudeffekten tog sig uttryck i att kvinnorna (M = 3.04, SD = 0.63) använde rapporterad 
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beteendemässig self-handicapping signifikant mer än männen(M  = 2.58, SD = 0.57). Det 

fanns en huvudeffekt av global självkänslan då deltagarna med hög nivå av global självkänsla 

(M = 3.12, SD = 0.64) använde rapporterad beteendemässig self-handicapping signifikant mer 

än deltagarna med låg nivå av global självkänsla (M  =  2.67, SD = 0.57),  F(1, 64) = 5.31, p= 

.025, 2 
= .08. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och global självkänsla kunde 

upptäckas. Därmed gav resultatet stöd åt hypotes 1 och 2 gällande den rapporterade 

self-handicappingen. 

 

  Hypotes 3A. En 2 (kön: man, kvinna) x 3 (ålder: yngre, medel, äldre) ANOVA utfördes med 

den rapporterande beteendemässiga self-handicappingen som beroende variabel (se Figur 1). 

Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan könen i den rapporterade beteendemässiga 

self-handicappingen, F(1,56) = 12.08, p = .001, 2 
= .18. Ingen signifikant huvudeffekt av 

ålderskategorierna fanns. Däremot kunde en signifikant interaktionseffekt mellan kön och 

ålderskategorier upptäckas här, F(2,56) = 3.94, p =  .025, 2 
=.12. Enkeleffektanalyser av kön 

genomfördes separat för de olika ålderskategorierna. Dessa analyser visade att endast en  

signifikant skillnad i den rapporterade beteendemässiga self-handicappingen fanns i den 

mittersta ålderskategorin, 27-38 år, med kvinnor (M = 3.24, SD = 0.59) som signifikant 

frekventare användare än männen (M = 2.23, SD = 0.34), t(12) = -3.50, p = .004, CI[ -1.65, 

-.38]. Därmed fick hypotes 3A stöd av resultatet.   

 

 

 
 
Figur 1. Interaktionseffekten mellan kön och ålderskategorier beträffande rapporterad beteendemässig 
self-handicapping utifrån Rhodewalts self-handicapping scale. Skalan varierade från 1 (Stämmer inte 
alls) till 5 (Stämmer helt). 

 

 

Hypoteser (hävdad self-handicapping) 
 

  Hypoteser 1 och 2. En 2 (kön: man, kvinna) x 2 (global självkänsla: låg, hög) ANOVA med 

den hävdade self-handicappingen som beroende variabel. Resultatet visade då en huvudeffekt 

av kön, F(1,64 )  = 4.12 , p = ,047, 2 
= .06). Huvudeffekten visade sig genom att kvinnorna (M 

= 3.14, SD = 0.57) använde hävdad self-handicapping signifikant mer än männen (M = 2,81, SD 

= 0,58). En huvudeffekt av global självkänsla fanns också, F(1, 64) = 4.18, p = .045, 2 
= .06. 

Huvudeffekten tog sig uttryck i att deltagarna med högre nivå av global självkänsla (M = 3.23, 

SD = 0.56) använde hävdad self-handicapping signifikant mer än deltagare med lägre nivå av 

global självkänsla (M = 2.85, SD = 0.57). Ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och 

nivå av den globala självkänslan kunde upptäckas. Resultatet gav stöd åt hypotes 1 och 2 

beträffande den hävdade self-handicappingen 
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  Hypotes 3B. En 2 (kön: man, kvinna) x 3 (ålder: yngre, medel, äldre) ANOVA utfördes med 

den hävdade self-handicappingen som beroende variabel (se Figur 2). Den yngre 

ålderskategorin bestod av deltagare i åldrarna 17-26 år. Den mellersta ålderkategorin bestod av 

deltagare i åldrarna 27-38 år. Den äldsta ålderskategorin bestod av deltagare i åldrarna 39-62 år. 

Resultatet visade att huvudeffekten av kön var signifikant, F(1,56) = 13.59, p =  .001, 2 
=.20. 

Ingen signifikant huvudeffekt av åldern kunde upptäckas.  Däremot kunde en 

interaktionseffekt av kön och ålderskategorierna upptäckas, F(2,56) = 3.36, p  =  .042, 2 
= 

.11. Enkeleffektsanalyser av kön separat för de olika ålderskategorierna var signifikant endast i  

den äldsta ålderskategorin, 39-62 år, med kvinnorna (M = 3.50, SD = 1.11) som användare av 

hävdad self-handicapping i signifikant större utsträckning än männen (M = 2.14, SD = 0.25), 

t(1) = -1.7, p = .002, CI[-3.31, .60]. Därmed fick hypotes 3B stöd av resultatet. 

 

 
 

Figur 2. Interaktionseffekten mellan kön och ålderskategorier beträffande hävdad self-handicapping 
utifrån Rhodewalts self-handicapping scale.. Skalan varierade från 1 (Stämmer inte alls) till 5 ( Stämmer 
helt) .  
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Hypoteser(global självkänsla) 
 

  Hypotes 3C. En 2 (kön: man, kvinna) x 2 (ålder: yngre, äldre) ANOVA utfördes med global 

självkänsla som beroende variabel (se Figur 3). Mdn Split användes för att dela in deltagarna i 

en yngre respektive äldre kategori. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan 

ålderskategorierna i den globala självkänslan, F(1,58) = 7.36, p =  .009, 2 
=.12. 

Huvudeffekten visade sig i att deltagarna i den äldre ålderskategorin (M = 3.38, SD =0.45) 

signifikant hade en högre nivå av global självkänsla än deltagarna i den yngre ålderskategorin 

(M = 2.96, SD = 0.51). Ingen signifikant huvudeffekt av kön fanns. Därtill kunde en 

interaktionseffekt mellan kön och de två ålderskategorierna upptäckas i den globala 

självkänslan, F(1,58) = 6.38, p =  .014, 2 
= .10. Enkeleffektsanalyser visade att skillnaden 

mellan könen i den yngre ålderskategorin var signifikant, 17 -21 år, med männen (M =3.15, SD 

= 0.30) som signifikant innehavare av högre global självkänsla jämfört med kvinnorna (M = 

2.85, SD = 0.59), t(30) = 1.90, p =  .009, CI [ .02, .62]. I den äldre ålderskategorin var alltså 

inte skillnaden signifikant. Därmed fick hypotes 3C inte stöd av resultatet. 

 

 
 
Figur 3. Interaktionseffekten mellan kön och två ålderskategorier beträffande global självkänsla utifrån 
Rosenbergs selfesteem scale. Skalan varierade från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). 
  
 
 

Övrigt(global självkänsla) 

 
En 2 (kön: man, kvinna) x 2 (self-handicapping: icke self-handicappers, self-handicappers) 

ANCOVA med global självkänsla som beroende variabel och ålder som kovariat. Resultatet 

visade att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt av kön Resultatet gjorde gällande att det 

inte fanns någon signifikant effekt av self-handicapping i den globala självkänslan. Ingen 

signifikant interaktionseffekt av kön och self-handicapping fanns.  

  

  

Övrigt 
 

En 2 (kön: man, kvinna) x 2 (global självkänsla:  låg global självkänsla, hög global 

självkänsla) ANOVA utfördes med self- handicapping som beroende variabel. Den globala 

självkänslan delades in i två nivåer genom en Mdn Split. Resultatet visade på en signifikant 

huvudeffekt av kön i self-handicapping F(1,53) = 6.87, p =.011, 2 
= .12. Huvudeffekten tog sig 
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uttryck genom att männen (M = 1.46, SD = 0.51) använde self-handicapping och var self- 

handicappers signifikant mer än kvinnorna (M = 1.15, SD = 0.36). Ingen signifikant 

huvudeffekt av global självkänsla i self-handicapping kunde påvisas. Därtill fanns ingen 

signifikant interaktionseffekt av kön och nivå av global självkänsla i self-handicapping.  

 För att undersöka vilka av de oberoende variablerna som var starkast prediktor (global 

självkänsla, kön, ålder eller hävdad self-handicapping), av rapporterad beteendemässig 

self-handicapping utfördes en multipel regressionsanalys. Metoden som användes var 

Stepwise, och resultatet visade att hävdad self-handicapping var starkast prediktor av 

rapporterad beteendemässig self-handicapping, med Adjusted R
2 

=  .14,  F(1,51) = 10.72, b = 

.39, p = .002, 95% CI[ .17, .70] Näst starkast prediktor av rapporterad beteendemässig 

self-handicapping var global självkänsla med b  = .20, p  = .122 . 

 

En översikt över två modeller för prediktion av den hävdade self-handicappingen återfinns i 

Tabell 2 

 
Tabell 2 

Två modeller för prediktion av hävdad self-handicapping 

 

 

 

 

Diskussion 

 
 Resultaten i denna studie visar att kvinnor använder både hävdad self-handicapping och 

rapporterad beteendemässig self-handicapping signifikant mer än männen, alltså får studiens 

hypotes stöd Därtill visar denna studie att deltagare med högre global självkänsla använder 

hävdad och rapporterad beteendemässig self-handicapping i större utsträckning än de med lägre 

global självkänsla, även här får studiens hypotes stöd. Studiens hypoteser gällande att 

ålderseffekten i både rapporterad beteendemässig self-handicapping och hävdad 

self-handicapping hos könen blir tydligast i de äldre ålderskategorierna får stöd. Skillnaden 

mellan könen i den globala självkänslan blir tydligast i den yngre ålderskategorin, studiens 

hypotes får därmed inte stöd.  
   Resultatet blir inte signifikant när kön, self-handicappers och icke self-handicappers och 

födelseårets betydelse i form av kovariat, för den globala självkänslan analyserats. Resultaten i 

denna studie tyder på att det finns en interaktionseffekt mellan kön och födelseår i den hävdade 

och rapporterade beteendemässiga self-handicappingen. Största prediktorn av hävdad 

self-handicapping är global självkänsla och kön, medan den största prediktorn av rapporterad 

beteendemässig self-handicapping är den hävdade self-handicappingen.    

    

 Hävdad self- handicapping  

    

  Modell 2  

    

Variabel Modell 1b* b* 95%CI 

    

Global självkänsla .43** .43** [.19, .70] 

Ålder .20 .18 [-.04, .00] 

Rapp. beteendemässig self-handicapping .28* .19 [-.03, .40] 

Kön .33** .33** [.04, .56] 

R
2
 .18 .29  

F 13.49 12.21  

R  .11  

F  9.11  
*p<.05, ** p<.01    
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Validitet och reliabilitet 
    

Beträffande studiens reliabilitet, så sänks denna på grund av de låga Cronbachs Alpha -värden, 

.49 och .40, för de indexerade variablerna hävdad self-handicapping och rapporterad 

beteendemässig self-handicapping. De låga värdena för Cronbachs Alpha vad gäller dessa 

variabler kan möjligtvis ha något att göra med de relativt få variabler som ingick i respektive 

index. Emellertid förtjänar det att påpekas att Cronbachs Alpha-värdet för hela 

self-handicapping skalan var acceptabel, med ett värde på .68. I och med att studiens 

svarsfrekvens var tämligen låg så kan sannolikt både studiens interna och extern validitet 

ifrågasättas. Detta på grund av med fler deltagare i studien hade förmodligen spektrumet på 

individer utvidgats, vilket sedan i sin tur förhoppningsvis skulle borga för en större 

representativ bild över hur förhållandet mellan kön, global självkänsla, ålder och 

self-handicapping ser ut i populationen. Med andra ord, att ett större deltagarantal skulle bereda 

väg för utökad generaliserbarhet till andra miljöer och grupper (den externa validiteten). Ett 

potentiellt hot mot den interna validiteten i studien kan därtill vara att det finns så kallade 

samvarierande variabler som inte kontrollerats fullt ut. Närmast till hands ligger då variabler 

som social önskvärdhet och den goda subjekts tendensen, det vill säga att deltagarna dels vill 

framställa sig själva och sina beteenden i en god dager och att deras beteende och i denna 

undersökning deras föreställningar och känsla för sig själva är accepterad i sociala 

sammanhang. Eftersom att denna studie inte har tagit med något mått på detta fenomen, så kan 

det vara rimligt att anta att det kan ha påverkat deltagarnas svar, vilket gör att det blir svårare att 

avgöra vilken effekt som könet och självkänslan hade på self-handicapping strategi. I nästa led 

kan detta innebära att den interna validiteten inte till punkt och pricka uteslutande kan hänföras 

till faktorer som den globala självkänslan och kön. Ytterligare minskning av den externa 

validiteten kan således vara att könen är ojämnt representerade i urvalet, vilket i en förlängning 

försvårar möjligheten för studiens resultat att även gälla för andra miljöer och grupper. Alltså, 

det är inte nödvändigtvis så att resultaten utifrån den population som studien grundar sig på 

skulle generera samma resultat om populationen till exempel var hälften av varje kön. Med 

anledning av vad tidigare forskning redovisat vad gäller könsskillnader i self-handicapping 

strategier, nämligen att man har en tendens till att använda sig av beteendemässig 

self-handicapping medan kvinnor använder sig av hävdad self-handicapping (Smith, Snyder & 

Handelsman, 1982), så kan det dessutom vara på sin plats att reflektera kring hur skillnaden 

mellan män och kvinnor inom respektive self-handicapping strategi sett ut och ser ut om 

könsrepresentationen inte varit och är så ojämnt fördelad som i denna studie. 

 

 

Bakomliggande faktorer 
 

I och med att denna studie också visar på att deltagarna med hög global självkänsla använder 

sig av både hävdad self-handicapping och rapporterad beteendemässig self-handicapping i 

större omfattning än de med låg självkänsla. Något som Baumeister (1989) bland annat redogör 

för i skildringen av hur self-handicapping i form av att inte förbereda sig för ett test eller ett 

prov är vanligast hos personer med hög självkänsla. Ett alternativ till och tänkbar förklaring till 

att nivå av global självkänsla förefaller ha betydelse för hur mycket beteendemässig 

self-handicapping en person ägnar sig åt kan vara att personer med hög global 

self-handicapping anser vara så duktiga att de inte i lika stor utsträckning behöver engagera sig 

för att nå goda resultat utan kan då till exempel inte förbereda sig grundligt för en uppgift eller 
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ett prov och ägna sig åt andra aktiviteter, medan personer med låg nivå av global självkänsla 

istället anser att deras möjligheter till att klara av uppgiften ytterligare skulle minskas om de 

inte såg till att förbereda sig ordentligt. Beträffande den hävdade self-handicappingen så kan 

resultatet hänföras till att personer med en hög nivå av global självkänsla letar efter potentiella 

förklaringar till sitt eventuella lyckande på uppgiften, så att de i sin tur kan redogöra för att trots 

att de var nervösa klarade de ändå av uppgiften, medan de med låg nivå av global självkänsla 

inte anstränger för att etablera förklaringar till sitt eventuella lyckande/misslyckande eftersom 

att de i stor utsträckning ändå anser att deras prestation inte var så lyckad och sannolikt inte 

heller skulle ha påverkats av faktorer som hur nervösa de var inför uppgiften. Med andra ord, 

deras känsla för sig själva och förmåga utrycks i att deras upplevelse av att prestationen på 

uppgiften inte kunde hänröras till faktorer som inbegrep huruvida de var nervösa eller krassliga 

vid tillfället då de skulle utföra uppgiften. Således föranleder resultatet i denna studie att 

undersöka om det kan finas underliggande motivationsfaktorer som spelar in på respektive nivå 

av global självkänsla och nivån av både hävdad och hävdad beteendemässig self- handicapping. 

Detta resultat kan förmodligen knytas till Crocker och Parks (2004) redogörelse av att det inte 

är hög respektive låg självkänsla som är väsentligt för self-handicapping, utan istället den 

varierande motivationen till att bevara självkänslan, beroende på situationen. Det vill säga att 

kommande studier inom detta område följaktligen ska fokusera på hur personer med varierande 

nivå av global självkänsla skiljer sig åt i dels hävdad och Rapporterad beteendemässig 

self-handicapping beroende på att de med en hög nivå av global självkänsla har en motivation 

och drivkraft mot att kunna behålla sin positiva attityd till sig själv genom att ta till förklaringar 

av prestationen på uppgiften som kan bero på beteendemässiga och hävdade orsaker, som att 

inte förbereda sig tillräckligt och att känna sig lite krasslig.  Å andra sidan har då personer med 

låg nivå av global självkänsla en motivation till att behålla sin förmodade negativa attityd till 

sig själv genom att nonchalera de eventuella förklaringarna till deras prestation på uppgiften 

som kan tänkas finnas, som att vara nervös eller att inte förbereda sig tillräckligt. 

  En eventuell förklaring till att personer med hög nivå av global självkänsla förefaller 

rapportera beteendemässig och hävdad self-handicapping i större utsträckning är att de 

möjligtvis har en tendens till att vara mer reflekterande till vad deras prestation kan tänkas bero 

på i självrapporterande sammanhang eftersom att deras nivå och attityd till sig själva inte tar 

lika stor skada av att göra detta. Reflektera över och skatta sannolikheten av förklaringar till vad 

prestationen på en uppgift kan härledas till kan i slutändan få förödande konsekvenser för den 

globala självkänslan, att jag inte klarade av uppgiften på ett lyckat sätt berodde på att jag var 

nervös eller att jag inte förberedde mig tillräckligt. Rimligtvis kan dessa reflektioiner påverka 

personens redan låga nivå av den globala självkänslan i den riktningen att deras globala 

självkänsla blir ännu lägre, i och med att de troligtvis anser att de trots omständigheterna inte 

lyckades på uppgiften och därför får ytterligare negativ attityd till sig själv. 

  Gällande utfallet av self-handicappers/ icke self-handicappers, att männen i större 

utsträckning valde att läsa den svårare versionen av Anderssons (2009) artikel och dessutom 

ansåg att den svårare versionen i form av den mer komplicerade och varierade 

språkanvändningen kan möjligtvis bero på könsrollerna. Det vill säga, att kvinnor inte ska 

skryta om sina förmågor utan istället ha en blygsam tillförsikt inför vad de möjligtvis kommer 

klara av prestera på en uppgift, i det här fallet att läsa igenom en artikel och sammanfatta den så 

innehållsrikt som möjligt. För männen fick då uppgiften möjligtvis exakt motsatt effekt, 

nämligen att de får tillfälle till att ge uttryck för sin skattade förmåga att klara av att lösa 

uppgiften (ansågs mycket bra), trots att den svårare och den mer varierade språkanvändningen 

givetvis försvårar läsningen och sammanfattningen av artikeln. Eventuellt är således männens 

skattningar en följd av att männen i större omfattning än kvinnorna blivit inlärda och till och 

med genom egna erfarenheter registrerat att män förväntas vara självsäkra och kunniga inom 

flertalet områden, även om diverse hinder kan dyka upp längs med vägen mot lösandet av 
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uppgiften. I det här fallet skulle ett sådant hinder kunna vara den mer och varierade 

språkanvändningen i den svårare versionen, (som männen anser kommer har betydelse för hur 

det kommer att gå att lösa uppgiften), men att männen ändå till stor del var självsäkra nog att 

anse att det kommer att gå bra att lösa uppgiften. 

 

 

Förtjänster och brister i denna studie  
 

Resultatet lutar åt att det inte finns någon signifikant effekt av kön eller self-handicappers/ icke 

self-handicappers i den globala självkänslan, vilket generar ett resonemang kring hur det 

metodologiska tillvägagångssättet för att mäta den globala självkänslan och kön i förhållande 

till self- handicappers och icke self-handicappes i denna studie verkligen är den bäst lämpade 

metoden för att komma åt denna relation mellan dessa variabler. Med hänvisning till bland 

annat Nussbaums och Dweck (2008) förefaller det möjligtvis vara lämpligare att få fram en 

relation mellan dessa variabler om enbart en experimentell design används. Dessa frågor 

brottades till en början även denna studie med, men till sist gavs de forskningsetiska principerna 

företräde forskningsintresset. Därför valde denna studie att istället använda den utarbetade 

skalan för self-handicapping. Valet av en self-handicapping skala istället för enbart en 

experimentell design har medfört åskådliggörande av att den globala självkänslan i alla former 

inte starkast predicerar self-handicapping, medan hänvisning till att global självkänsla var 

starkast förutsägare av hävdad self-handicapping, men inte gällande den rapporterade 

beteendemässiga self-handicappingen. Upptäckten visar därmed också på betydelsen av att 

studera olika former av självkänsla separat. Det vill säga, att denna studie föranleder ett 

resonemang kring hur den globala självkänslan och den förvärvade självkänslan, som Johnson 

(2003) redogör för, kan ha skilda implikationer för vilken self-handicappimg strategi som 

används.   

  Denna studie generar i form av resultatet, att self-handicappers och icke self-handicappes, 

könet och med ålder som kovariat inte har någon betydelse för den globala självkänslan, en 

inriktning på fortsatt forskning mot att utreda huruvida olika uttryck för självkänslan, till 

exempel på ett självrapporterande eller implicit sätt, kan variera i betydelse beroende på t ex i 

vilket sammanhang som är aktuellt. För att dra paralleller till tidigare forskning, så understryker 

alltså denna studies resultat Backs et al. (2009) betraktelse av vikten att på ett förtjänstfullt sätt 

skilja mellan självkänslans aspekter och former samt dess betydelse för hur människor känner 

för sig själva i skilda sammanhang. Vidare kan studiens resultat, att det finns någon signifikant 

skillnad mellan könen med avseende på både den hävdade och den rapporterade 

beteendemässiga self-handicappingen och att den globala självkänslan predicerar hävdad 

self-handicapping , på sätt och vis knytas till Learys et al. (2009) slutsats kring att det måste till 

en tydlig definition av de olika underliggande aspekterna av jag- begreppet och hot mot jaget, 

för att sedan och på sikt kunna undersöka hur de olika aspekterna av självkänslan har varierande 

betydelse för personer med hänvisning till sammanhang.    

  Med hänvisning till studiens resultat skulle den kunna fungera som språngbräda för 

uppföljande studier om huruvida yrkeskategorier skiljer sig i self-handicapping strategi, då 

hävdad mot beteendemässig self-handicapping, och inte hävdad self-handicapping mot den 

rapporterade beteendemässiga self-handicappingen. Antingen så kan då denna studies resultat 

verifieras eller inte ges stöd av kommande studier på detta område.  Därför kan det således 

vara önskvärt att fortsatta studier inom detta område vidareutvecklar slutsatserna som bland 

annat denna studie har kommit fram till, genom att i större utsträckning även inbegripa aspekter 

som inte enbart har med självkänslan att göra, som till exempel människors självkoncept. 

Schubert och Kooles studie (2009) kan då fungera som ytterligare vägvisare för framtida 

forskning tack vare det intressanta beaktandet av relationen mellan självkänslan och 
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självkonceptet. Innebörden blir då i ett längre perspektiv en möjlighet till att hur relationen 

mellan kön, självkonceptet och olika aspekter av självkänslan i förhållande till 

self-handicapping strategi och nivå. I och med att Baumeister (1995) beskriver självkonceptet 

föränderlighet i yngre ålder jämfört med i äldre ålder, kan det därför vara lämpligt att ta dessa 

faktorer i beaktande och undersöka huruvida åldern har någon betydelse för relationen mellan i 

första hand självkonceptet, de olika formerna av självkänsla och self-handicapping strategi.  

  Sammanfattningsvis är då den/de möjliga förtjänsterna med denna studie av både praktisk 

och teoretisk karaktär. Redogörelsen för hur vidare forskning ska tackla denna studies resultat 

är pratisk så till vida att det är viktigt att vid tillvägagångssättet i undersökningar göra en 

skillnad mellan de olika formerna av självkänslan, samtidigt som just vikten av att göra en 

åtskillnad mellan de olika formerna av självkänslan genom klargörande definitioner genererar 

en teoretisk viktig komponent i och av denna studie. 

  Den praktiska vikten av denna studie kan därtill knytas till betydelsen av att studera de olika 

formerna av självkänslan på skilda sätt (självrapporterande och på implicit sätt), (Backs et alt, 

2009), vilket förhoppningsvis skapar en motivation hos framtida studier att fokusera på att hur 

självkänslan uttrycks möjligtvis kan härledas till sammanhanget som är aktuellt, vilket i sin tur 

fodrar en praktisk kunskap om hur de olika formerna av självkänslan uttrycks beroende på 

situation och sammanhang, vilket denna studie förhoppningsvis kan bidra med på grund av 

resultatet att nivån av den globala självkänslan på ett självrapporterande sätt och signifikant sätt 

hade betydelse för både den hävdade self-handicappingen och den rapporterade 

beteendemässiga self-handicappingen. 

 

 

Förslag på vidare forskning 
 

Värt att nämna är att self-handicapping kan operationaliseras på skilda sätt, och att fortsatta 

studier borde ta hänsyn till vad föregående studier (respektive denna studie) har kommit fram 

till beroende på hur self-handicapping har mätts. Följaktligen skulle det vara ett alternativ att 

studier i framtiden tar upp möjligheten att operationalisera self-handicapping på ett sätt som 

bereder väg för undersökning av huruvida till exempel människors self-handicapping blir 

annorlunda med hänvisning till hur self-handicapping rapporteras och mäts (via 

självrapporterande svar eller en omedelbar reaktion hos deltagarna i fråga när negativ respons 

på utförandet av en uppgift kommer på tal). Nussbaum och Dwecks (2008) studie gör just 

gällande att self-handicapping har funktionen som återförande processer av självkänslan i form 

av en nästintill omedelbar reaktion från deltagarnas sida i händelse av negativ respons på en 

uppgift. Två parallella studier, en studie som liknar denna studie i designen med 

självrapporterande frågor kring self-handicapping och en studie där self-handicapping 

framkallas via till exempel negativ respons på utförandet av en uppgift skulle därför kunna följa 

upp denna studies resultat. 

  Därtill kan denna studies resultat, att t ex kvinnor faktiskt i detta urval i högre utsträckning 

använder rapporterad beteendemässig self-handicapping än män förhoppningsvis generera en 

strävan mot att fastställa huruvida kvinnor uppvisar denna tendens vad gäller alla 

ålderskategorier (det vill säga, yngre än 17 år och äldre än 62 år), eller om rapporterad 

beteendemässig self-handicapping är vanligast bland kvinnor i vissa åldrar. En annan 

vidareutveckling av denna studie skulle kunna vara att undersöka om resultatet skulle bli 

detsamma om deltagarna i större utsträckning är någorlunda jämnt fördelade på skilda 

yrkeskategorier. Med andra ord, om kvinnor i skilda yrkeskategorier uppvisar liknande tendens 

till rapporterad beteendemässig self-handicapping. Därtill kan möjligtvis denna studies resultat 

skapa ett ökat intresse för beaktande av hur det är vilken miljö som kvinnorna växt upp i , t ex 

med bakgrund av socio- ekonomisk status, som kan ha spelat in på detta resultat i form av en 
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omgivning som uppmanar kvinnor till att  under vissa omständigheter inte anstränga sig fullt 

ut eftersom att det troligtvis inte leder till något lyckat utfall. Lämpligtvis kan också fortsatta 

studier försöka att knyta könet och rapporterad beteendemässig self-handicapping till 

undvikande eller närmande orientering på arbetsplatsen, för att se om rapporterad 

beteendemässig self-handicapping kan hänföras till faktorer som har att göra med hur 

tacklingen och hanteringen av ett problem eller en situation ser ut på arbetet. Parallellt med 

detta blir det viktigt att även inbegripa aspekter och sammanhang av rapporterade 

beteendemässig self-handicapping som inte har koppling till arbetet, utan istället är kopplade 

till aspekter och sammanhang där deltagarnas beteendemässiga self-handicapping undersöks i 

diverse fritidsaktiviteter. För att ytterligare utveckla och validera denna studies resultat skulle 

det vara rekommendabelt att kommande studier följer samma individer och vid upprepade 

tillfällen mäter den rapporterade beteendemässiga self-handicapping. Förhoppningsvis skulle 

då ändamålet med de upprepade mätningarna då uppnås, bland annat genom att visa på om den 

beteendemässiga self-handicapping nivå är beständig och stabil över tid eller ej. 

  Beträffande den ömsesidiga påverkan av könet och åldern kan det dessutom vara hög tid för 

diverse nya tilltänkta studier att inbegripa åldern som en betydelsefull faktor i hur 

self-handicappingen strategin ser ut. Alltså, undersöka huruvida åldern har en modierande roll i 

kombination med könet, vilket naturligtvis öppnar upp dörrarna för att sätta in förebyggande 

insatser för de varierande åldrarna och könen och att vara uppmärksamma på att kvinnor och 

män i särskilda åldrar är mer benägna att ägna sig åt att i förväg upprätta ursäkter för sin 

prestation på en uppgift. Intressant skulle det därtill vara att försöka koppla denna olikhet i 

hävdad self-handicapping beroende på ålder och kön till om det finns några 

motivationsskillnader hos deltagarna beroende på ålder och kön. Med andra ord, inbegripa 

aspekter av vad Midgley och Urdan (2001) och Baumeister (1995) gör gällande, att se om nivå 

av hävdad self-handicapping kan hänföras till närmande eller undvikande orientering i händelse 

av ställas inför en prestation. Ett eventuellt åskådliggörande av skillnader i motivation att t ex ta 

sig an en utmanande uppgift som prediktorer av kön och ålder kan generera information om hur 

t ex skolbarn och arbetare på privata företag eller i offentliga miljöer i vitt skilda åldrar och med 

olika kön fungerar och är engagerade i skolarbetet och kontorsarbetet. På sikt skulle lärarna 

inom skolan och ledarna inom förtaget där personerna arbetar få kunskap om och därigenom 

förhoppningsvis vid vissa bestämda åldrar för män eller kvinnor kanske med hänvisning till 

studiernas resultat försöka att upptäcka och komma på så varierande och flexibla 

arbetstuppgifter som möjligt. Angående studiens resultat gällande kvinnornas användning av 

rapporterad beteendemässig self-handicapping i större utsträckning än männen så öppnar denna 

upptäckt möjligtvis upp dörrarna för en vidare analys av hur kvinnornas beteendemässiga 

self-handicapping ser ut i förhållande till männen med avseende på ålder, yrkestillhörighet och 

global självkänsla.  

  Därtill kan denna skillnad mellan kvinnor och män i främst den rapporterade 

beteendemässiga self-handicappingen leda fram till nya studier om hur könen skiljer i form av t 

ex alkoholanvändning eller droganvändning ser ut och i anslutning till detta också studera hur 

aspekter som hur föräldrarna på skilda sätt ger uttryck för uppskattning av barnets prestation i 

händelse av lyckat resultat och icke-lyckat resultat. Berglas och Jones (1978a) har tidigare 

poängterat vikten av att studera dessa faktorer i hur kvinnor och män bland annat använder 

alkohol som ett sätt att till exempel i förväg ursäkta ett eventuellt misslyckat resultat för att de 

hade druckit alkohol och var i sin bästa form. Inbegripandet av föräldrarnas roll i denna 

ekvation skulle med största sannolikhet därför bidra med en mer heltäckande genomgång av 

vad bland annat skilda rapporterade nivåer beteendemässiga self-handicapping kan tänkas bero 

på. 

  Resultatet i denna studie gällande att starkast förutsägare av hävdad self-handicapping var 

kön och global självkänsla, medan starkast förutsägare av rapporterad beteendemässig 
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self-handicapping är hävdad self-handicapping kan bero på att det i grund och botten är två 

aspekter av samma mynt och därför borde vara korrelerade med varandra. Det som kan tyckas 

vara förvånande är dock att den globala självkänslan och kön samvarierade mer med hävdad 

self-handicapping än de gjorde med den hävdade beteendemässiga, vilket medför att denna 

studie till viss del öppnar upp möjligheter för en uppfräschning av definitionen av den globala 

självkänslan, eftersom att den enligt resultatet här har varierande betydelse och påverkan, och 

alltså inte förefaller vara en relativt beständig inställning eller föreställning, som Rosenberg 

(1989) skildrar. Därtill kan detta resultat bereda väg för en ansats om att den hävdade och den 

rapporterade beteendemässiga self-handicappingen inte heller förefaller vara beständiga över 

tid, utan varierar med hänvisning till global självkänsla, kön och ålder, kan det således vara 

dags för en uppfräschning av dels den hävdade self-handicappingen och den  rapporterade 

beteendemässiga self-handicappingen, för att kunna se skilda self-handicapping strategier som 

två separata strategier och taktiker, utan att det finns variation även inom respektive strategi. 

Med andra ord, den hävdade self-handicappingen varierar med hänvisning till kön, precis som 

tidigare studier gör gällande att den hävdade och den beteendemässiga self-handicappingen 

gör. ( Harris & Snyder, 1986; Smith, Snyder & Handelsman, 1982). Pekandet på skillnader 

även inom till exempel den hävdade self-handicappingen kan därför fungera som en 

språngbräda för att lägga fokus på vilka faktorer som är betydelsefulla specifikt för en viss form 

av self-handicapping, till exempel för hävdad self-handicapping, vilket möjligtvis skapar ett 

inbegripande av omgivningsfaktorer och personlighetsvariabler i respektive self-handicapping 

form, som till exempel hur en narcissistisk eller en antisocial personlighet i samvariation med 

familjesituationen spelar in på self-handicapping form.  
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