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Prestationsbaserad självkänsla 
I förhållandet till välbefinnande hos 

musikstuderande 

Nadia Nilsson och Sara Paulander 
 

  
Självkänsla är ett mycket omtalat begrepp som forskats inom en 
längre tid. Människor har en tendens att alltid sträva efter självkänsla 
då god självkänsla leder till positiva känslor och välbefinnande 
(Crocker & Park, 2004). Studien fokuserar på hur självkänslan är hos 
musikstuderande i förhållande till välbefinnande. Den 
prestationsbaserade självkänslan sätts i förhållande till känsla av 
sammanhang, socioekonomisk status samt uppmanande från 
föräldrarna till vidare studier. Studien är en kvantitativ undersökning i 
form av enkäter. Deltagarna var 100 musikstuderande från tre olika 
högskolor i Mellansverige i åldrarna 19 till 45 år. Det var 59 kvinnor 
och 41 män som medverkade i studien. Resultatet visar ett positivt 
samband mellan prestationsbaserad självkänsla och välbefinnande 
samt mellan uppmanade till vidare studier och välbefinnande. Mellan 
KASAM och välbefinnande fanns det ett negativt samband. Vidare 
diskuteras studiens resultat.   
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Självkänsla - självkänsla relaterat till välbefinnande 

  
 

Självkänsla är ett begrepp som forskats inom en längre tid. Det finns forskning som rör 
alltifrån barns självkänsla till vuxnas självkänsla, självbilderna som individen har om sig själv 
etc. Det kan vara svårt att hålla isär självkänsla och självförtroende. Cullberg-Weston (2007) 
beskriver självkänslan som den du är, ditt inre. Självkänsla är något som ligger djupare inom 
människan. Självkänsla är en personlig känsla, som handlar om individens egna värderingar 
om sig själv. Självkänsla är något som kan förknippas med individens självbild, hur individen 
ser på sig själv påverkar individens självkänsla och välbefinnande då positiv självärdering är 
en central del av den självkänsla som individen har (Cullberg-Weston, 2005) Självförtroende 
handlar mer om att tro på sin egen kapacitet. Att tro på sin egen förmåga, att kunna prestera 
inom olika områden. Självförtroende är något som individen bygger upp och skapar själv 
(Cullberg-Weston, 2007). Ett exempel på ens självförtroende är hur mycket individen tror 
eller tvivlar på sig själv när en uppgift ska klaras av. Som t.ex. att vissa kan ha gott 
självförtroende när det handlar om att lära känna nya människor men sämre självförtroende 
när det handlar om att tala inför en större grupp människor. Människor har en tendens att 
alltid sträva efter självkänsla. Då självkänsla leder till positiva känslor, genom att individen
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 känner en trygghet och kontroll över händelsen. Vilket skapar motivation och minskar ångest. 
Men det kan också leda till negativa konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. 
Crocker och Park (2004) menar att misslyckas individen vid utförandet av självkänsla kan det 
leda till mer negativa konsekvenser för individens välbefinnande eftersom vissa 
misslyckanden väcker känslor som sorg, ilska, skam och värdelöshet, vilket har en negativ 
effekt på individens fysiska och psykiska hälsa men också på välbefinnandet (Crocker, 2002).  

Forskning från 2005 visar att tidigt tryck från barndomen om hur flickor och pojkar ”bör 
vara” för att passa in i den sociala normen har en inverkan på individens självkänsla. De män 
och kvinnor som investerar mycket för att vara som samhällets ideal "man" och "kvinna" 
löper större risk att ha lägre självkänsla eftersom de bygger sin självkänsla på godkännande 
från andra, vilket är en slags självuppskattning enligt Sanchez och Crocker (2005). Good och 
Sanchez (2010) fann att personer som strävar efter att leva upp till det samhällsmässiga 
könsidealet får negativ inverkan på självkänslan genom att personer lever under pressad 
motivation till att nå fram till det könsöverensstämmande beteendet. De personer som däremot 
har en mer självständig motivation till könsöverensstämmande beteende får en mer positiv 
inverkan på självkänslan.  
 
 
Hög grad respektive låg grad av självkänsla  
 

 

En individ med hög grad av självkänsla har en mer positiv syn till livet samt att individen har 
förmågan att kunna visa sina känslor öppet (Johnson, 2003). Enligt Cullberg-Weston (2005) 
har en person med god självkänsla en acceptans för sig själv och vågar stå upp för sig själv 
och för sina åsikter.  

En individ med låg grad av självkänsla är mer känslig för kritik från omvärlden än de 
personer med hög grad av självkänsla. Individer med låg grad av självkänsla är mer benägna 
att kritisera sig själva, vilket enligt Johnson (2003) kan vara en grund till psykiska problem 
som missbruk och självskadande beteende etc. (Cullberg-Weston, 2005 & Johnson, 2003).    

Enligt Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) leder hög grad av självkänsla 
oftare till yrkesmässigframgång. De individer med hög grad av självkänsla har oftare mer 
positiva känslor vilket kan vara en värdefull hantering av stressrelaterade situationer, samt att 
det ger ett ökat initiativ. Personer med låg grad av självkänsla är mer sårbara och har en 
avsaknad av positiva känslor vilket kan leda till negativa konsekvenser som bland annat 
depression. Crocker & Park (2004) menar på att personer med låg självkänsla har en tendens 
att söka godkännande från andra individer, vilket kan leda till fysiska hälsoproblem enligt 
Suinn (2001). Genom att ständigt vara på jakt efter självkänsla och godkännande från andra, 
skapas stress och ångest, vilket på långsikt kan leda till sämre livskvalité.   
 
 
Känsla av sammanhang 
 

 

Antonovsky är grundaren för begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Känsla av 
sammanhang är ett begrepp som grundas redan från tidig spädbarnsålder genom att barnet blir 
sedd och uppmärksammad utav vårdnadshavaren. Genom att barnet tidigt får en 
trygghetskänsla och ser upp till vårdnadshavaren, hur de reagerar och hanterar saker och ting 
lär sig barnet att göra detsamma. Har föräldrarna ett starkt KASAM blir det lättare för barnet 
att hantera sina motgångar genom att barnets livserfarenhet formas av föräldrarnas
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(Antonovsky, 2005). En trygg anknytning ger en bättre grund till att kunna skapa relationer 
till andra människor och gör att individen har lättare att kunna utforska sin omgivning, till 
skillnad från personer som fått en dålig anknytning under barndomen (Cullberg- Weston, 
2005). Sagy och Antonovsky (2000) har funnit stöd att upplevelser från barnsben följer med 
oss och har en inverkan på vår känsla av sammanhang även i vuxen ålder.  

KASAM innehåller tre centrala delar - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet innebär i vilken utsträckning individen uppfattar inre och yttre stimuli. En 
människa som har hög känsla utav begriplighet hanterar stimuli som förutsägbara, och att de 
stimuli individen utsätts för kan ordna och förklaras med hjälp av sina tidigare erfarenheter. 
Den andra centrala delen i KASAM är hanterbarhet. Som innefattar hur individen hanterar 
motgångar och vilka verktyg den har med sig för att kunna förstå och hantera händelserna 
som individen utsätts för t.ex. ”olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man att 
reda sig och inte sörja för alltid ” (Antonovsky 2005, s.45). Meningsfullhet är en 
motivationskomponent som ger individen engagemang. Det är en drivkraft för individen att 
möta utmaningar och investera i viktiga sammanhang. Att utmaningarna kan ses som positivt 
istället för enbart negativt. (Antonovsky, 2005).  

Dessa tre centrala delar utav känsla av sammanhang har en betydelse för människans hälsa 
och välbefinnande. En person med starkt KASAM svarar högt på dessa tre komponenter, har 
lättare att handskas med t.ex. motgångar (Antonovsky, 2005).    

Johnsson (2004) har funnit att KASAM inte bara har en betydelse för människans hälsa 
och välbefinnande, utan att den har en effekt på människans struktur av självkänsla och dess 
självbestämmande, vilket påverkar individens hälsa (Johnson, 2004). Sagy och Antonovsky 
(2000) fann att kön och familjens utbildningsnivå var relaterad både direkt och indirekt till 
KASAM. Nielsen och Hansson (2007) kunde se ett samband att beroende på vilken grad av 
KASAM individen har påverkar det individens hälsa och stress. De fann att flickor med låg 
KASAM som utsattes för stress rapporterade dubbelt så hög ohälsa, men de flickor som hade 
hög KASAM som utsattes för stress vart varken påverkade positivt eller negativt. De fann 
ingen skillnad hos pojkar när det gäller vilken KASAM de hade, eller stress och hälsa. 
 
 
Socioekonomisk status 
 
 
En annan komponent som kan påverka välbefinnandet och självkänsla är den 
socioekonomiska statusen. Socioekonomisk status är ett samlingsbegrepp för individens 
levnadsstandard som inkomststatus, utbildningsnivå samt yrkesnivå. Beroende på vilken 
socioekonomisk status individen har medför det en påverkan på individen hälsa och 
välbefinnande. En studie av Shenquan, Lu och Kin-Kit (2011) handlar om den 
socioekonomiska statusen som individen har och dess betydelse för individen. De fann att 
socioekonomisk status har en påverkan på individens livstillfredsställelse. Undersökningen 
visar att kvinnors självkänsla blev starkt påverkat beroende på vilken socioekonomisk status 
de levde i.   

Som tidigare nämnt finns det forskning som tyder på att familjens utbildningsnivå har 
direkta och indirekta effekter på barnets KASAM (Sagy & Antonovsky, 2000). Det finns 
forskning som visar att föräldrarnas förväntningar på deras ungdomar har en betydelse för 
ungdomarnas prestationer, liksom självkänsla och kultur (Carranza, You, Chhuon & Hudley, 
2009). Studier har visat att självkänsla påverkas beroende på vilken inkomststatus individen 
har. Veselska, Gajdosova, Orosova, van Dijik, och Reijneveld (2010) har gjort en studie om 
ungdomars inkomststatus, självkänsla och mentala hälsa. De kom fram till att 
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ungdomar med lägre inkomststatus upplever sig som mindre värda och det påverkar den 
mentala hälsan negativt. 
 
 
Prestationsbaserade självkänslan 
 

 
En individ kan både ha grundläggande självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Den 

grundläggande självkänslan grundas av de emotionella processerna. Det är den självkänsla 
som barnet får genom vårdnadshavarens ovillkorliga kärlek och lyhördhet. Genom att barnet 
får respons på sina behov bildas jaget och självet. Vilket ligger som grund till vår självkänsla i 
vuxen ålder. Den grundläggande självkänslan är en inre trygghet som barnet får genom 
vårdnadshavaren. De individer som fått en inre trygghet i form av bekräftelse från tidig 
barndom har mer positiva tankar om sig själv och har en högre "dos" av lycka, hopp och 
optimism till sina relationer och åtaganden (Johnson, 2003). Har individen inte fått en bra 
grundläggande självkänsla, kan det leda till negativa upplevelser genom att individen söker 
godkännande från andra personer vilket kan påverka välbefinnande negativt (Johnson, 1998).   

Den prestationsbaserade självkänslan - skiljer sig från den grundläggande självkänslan 
genom att det är en självkänsla som skapas av att individen vill visa sig ”duktig” inför sig 
själv, men även för andra. Detta kan skapa en stor press på individen och leda till negativa 
konsekvenser (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 2002). Dahlin, Joneborg och Runeson 
(2007) har funnit att ohälsa och utmattning har ett positivt samband till individer med 
prestationsbaserad självkänsla. Enligt Persson, Albertsen, Garde och Rugulies (2012) har 
prestationsbaserad självkänsla en mer positiv inverkan på "Self-management", att de individer 
som har prestationsbaserad självkänsla lättare kan fokusera och drivkraften till att vilja lyckas, 
samtidigt som det är lätt att det "slår över" och ger negativa konsekvenser för individens hälsa 
som t.ex. utbrändhet. Det är viktigt att individen finner en balans mellan den grundläggande 
självkänsla och den prestationsbaserad självkänsla för att nå ett gott välbefinnande.  
 
Att hitta balansen mellan den grundläggande självkänslan och den prestationsbaserade 
självkänslan kan vara svårt eftersom det "nya" samhället ställer mer krav på individen, t.ex. 
kulturella normer. Som tidigare nämnt finns det individer som försöker leva upp till 
samhällsidealet dvs. hur pojkar och flickor ”bör” vara (Good & Sanchez, 2010), vilket skapar 
en slags prestationsbaserad självkänsla genom att individen känner press till att leva upp till 
förväntningarna som finns. En annan viktig del som kan påverkan den prestationsbaserade 
självkänsla är vad individen har med sig "i bagaget" från barndomen, som ens uppfostran. 
Detta är något som kan sättas i relation till KASAM, känsla av sammanhang.   

Hallsten, Rudman och Gustavsson (2012) fann att prestationsbaserad självkänsla kan ha en 
påverkan på individens utbildningsnivå. Desto högre utbildning individen har desto större är 
uppvisande av den prestationsbaserade självkänslan.  
 
 
Musikens betydelse för individens självkänsla och välbefinnande 
 
 
Målgruppen för studien är musikstuderande. Tidigare forskning visar att musik fungera som 
ett hjälpmedel till att känna välbefinnande.  

Bratt-Rawden (2010) menar att musik kan vara ett verktyg som alternativ till medicin, 
genom att hjälpa individen att känna en personlig helande känsla både i kropp och sinne.
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Resultatet från Bratt-Rawden (2010) studie visar att genom att använda sig av musik blev 
deltagarna mer medvetna och uppvisade mer känsla av sammanhang och logiskt tänkande. En 
senare forskning visar att musik i form av terapi, har en positiv inverkan på individers 
självkänsla, samt att det har en förebyggande effekt på känslomässiga symtom som t.ex. 
utbrändhet (Kim, 2012). Studier har funnit att musik har en inverkan på individers humör 
genom att den rör inre djupare känslor och skapar starka känslomässiga upplevelser. 
Saarikallio och Erkkilä (2007) gjorde en studie där syftet var att studera vad musik har för 
inverkan på ungdomars humör. De fann att musiken hjälpte ungdomarna att få sina känslor 
mer begripliga och att de kunde klargöra sina tankar lättare. Musiken hade en positiv inverkan 
på ungdomarna genom att deras humör fick en mer positiv riktning, att ungdomarna mår 
bättre av musiken.  

Enligt Portowitz, Lichtenstein, Egrova och Brand (2009) har musik en positiv inverkan hos 
barn med särskilda behov. Musiken hjälpte barnen att öka känslan av sammanhang och att 
deras självkänsla höjdes under musiklektionerna. Vad man dock märkte var att självkänslan 
enbart stärktes under musiklektionerna och inte vid andra situationer. De kom fram till att det 
kunde bero på andra variabler, som att barnen hade sämre socioekonomisk status och att de 
inte alltid hade trygghet och stabila känslomässiga miljöer runt omkring sig. Både hemifrån 
och hur samhället såg ut där de bodde kunde påverka barnen. Likaså den rådande kulturen. 
Vad författaren menar är att dessa olika variabler kan haft påverkan på barnens låga 
självkänsla.    
 
 

Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med föreliggande studie är att studera vad självkänsla, föräldrarnas uppmanande till 
vidare studier, socioekonomisk status och känsla av sammanhang har för betydelse för 
välbefinnandet hos musikstuderande. Den prestationsbaserade självkänslan ligger i fokus i 
den här studien då självkänsla i sig är väldigt stort.   
 

• Finns det ett samband mellan prestationsbaserad självkänsla och välbefinnande hos 
musikstudenterna? 

• Har den socioekonomiska statusen någon påverkan på musikstudenternas 
välbefinnande? 

• Finns det ett samband mellan musikstudenternas KASAM och välbefinnande? 
• Finns det ett samband mellan föräldrarnas uppmanande till vidare studier efter 

gymnasiet på musikstudenternas självkänsla och välbefinnande?  
 
Hypotesen i den föreliggande studien är (1) att det finns ett samband mellan 
prestationsbaserad självkänsla och välbefinnandet hos musikstudenterna. (2) Att de finns en 
skillnad på hur musikstudenternas självkänsla och välbefinnande ser ut genom att den 
påverkas av den socioekonomiska statusen. (3) Att det finns ett samband mellan föräldrarnas 
uppmanande till vidare studier och att det påverkar studenternas välbefinnande negativt.  
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Metod 
 
 
Deltagare 
  
 

Urvalet av deltagare var musikstuderande från tre olika högskolor i Mellansverige. Det var 
100 stycken studenter som deltog i studien, 59 kvinnor och 41 män (M= 1.59, SD= .49).  

Åldern bland deltagarna var mellan 19 till 45 år. Sammanlagt delades 118enkäter ut till de 
olika högskolorna. Det skedde ett bortfall på 18 personer. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval genom att författarna valde ut de högskolor och 
deltagare som fanns i närheten och som författarna visste besatt den kompetens som behövdes 
för att kunna genomföra studien. Deltagarna valdes ut genom att författarna skickade 
missivbrev till de ”ansvariga” på de tre olika musikhögskolorna som i sin tur frågade 
föreläsarna om det gick bra att författarna kom och samlande in datamaterial till 
examinationsuppsatsen. I något fall skickades missivbrevet direkt till den ansvarige 
föreläsaren. Det utgick ingen ersättning för att medverka i studien. 
 
 
Material 
 

 

Studien utfördes genom en kvantitativ forsknings ansats i form av enkäter. Enkäterna som 
deltagarna fick besvara innehöll 40 stycken frågor. Enkäterna innehöll frågor om 
prestationsbaserad självkänsla (PBS), känsla av sammanhang (KASAM), socioekonomisk 
status, föräldrarnas uppmanande till vidareutbildning och välbefinnande. Den beroende 

variabeln i studien är välbefinnande. De oberoende variablerna är föräldrarnas uppmanande 
till vidare utbildning, socioekonomisk status, prestationsbaserad självkänsla och KASAM. 

Frågorna som enkäten är baserad på är frågor och mätinstrument som redan har används 
och testats i ett flertal undersökningar och studier och kan därför anses ha god kvalitet. 
De frågor som rör prestationsbaserade självkänsla är fem stycken skalfrågor som är baserade 
på Lennart Hallstens skala (Rose & Perski, 2008). På dessa fem frågor användes en femgradig 
skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 

 
Några frågor om prestationsbaserad självkänsla (två av fem frågor) 

• Jag känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv 
• Min självkänsla är alltför mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga 

studier 
 
Frågorna som rör KASAM är hämtande från Antonovskys Orientation of Life Questionnaire, 
Sense of Coherens-scale.  I enkäten användes de 13 olika KASAM frågorna som är mest 
lämpade för att kunna mäta detta. Frågorna var baserad på en sjugradig skala från 1 (mycket 

sällan/aldrig) till 7 (mycket ofta), 1 (har aldrig hänt) till 7 (har hänt ofta) osv. De 13 olika 
frågorna rör de tre centra komponenterna i KASAM, som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Svarar deltagarna med höga poäng på KASAM frågorna så betyder det att 
deltagaren har ett starkt KASAM (Antonovsky, 2005).  Det var fem frågor som spegelvändes  
i SPSS så att svarsalternativen blev vända i rätt riktning, dessa frågor var 1-3, 7 och 10.
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Några frågor som rör KASAM 

• Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
• Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel” 

hur ofta har du känt det så? 
• Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker som du gör i ditt dagliga 

liv?  
 

För att mäta socioekonomisk status, föräldrarnas utbildnings nivå samt välbefinnandet hos de 
musikstuderande tog författarna hjälp av bland annat WHO:s välbefinnande skala (Bech, 
Gudex, Staehr Johansen, 1996) och en enkät från "hållbar arbetshälsa i kommuner och 
landsting inför 2000-talet"( www.ammuppsala.se). WHO:s välbefinnande skala består av 10 
frågor som rör välbefinnandet. Det är en fyragradig skala från 1 (hela tiden) till 4 (aldrig). 
Första frågan i WHO:s välbefinnande skala spegelvändes till rätt riktning innan datamaterialet 
analyserades i SPSS.  
 
Frågor som rör Socioekonomisk status (två av 11 frågor) 

• Hur ser din ekonomi ut? (fem olika svarsalternativ där (1) mycket god, (2) god, (3) 
Varken god eller dålig, (4) ansträngd, (5) mycket ansträngd) 

• Hur ser ditt boende ut? (fyra olika svaralernativ där (1) hyresrätt, (2) bostadsrätt, (3) 
egenfastighet, (4) andra handskontrakt) 

 
Frågan som rör föräldrarnas uppmanande till vidare studier i förhållande till välbefinnande 

• Uppmanande dina föräldrar dig till vidare studier efter gymnasiet? (tre olika 
svarsalternativ där (1) ja, (2) nej, (3) vet ej) 
 

Några frågor som rör välbefinnande (tre av tio frågor) 
• Jag har känt mig ledsen och nere  
• Jag känner mig tillfredställd med min livssituation 
• I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? 

 

 

 

Procedur 
 

 

För att kunna utföra undersökningen tog författarna kontakt med de olika högskolorna som 
var representativa för studien. Skolorna valdes ut genom att författarna kände till att de var 
musikinriktade högskolor. Författarna skickade ut ett missivbrev till rektorerna på de olika 
skolorna, men även till prefekt, bitr. prefekt och studierektorn på de olika institutionerna. Vid 
ett tillfälle kontaktades även en lektor för att få möjlighet att komma och besöka dennes klass.  

I missivbrevet medföljde information om bland annat syftet med studien, vilka författarna 
var och att de kom från det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola (se 
bilaga 1). I missivbrevet förklarade författarna att de ville komma och besöka studenterna i 
skolorna för att kunna dela ut och samla in enkäterna på plats. De etiska reglerna tog 
författarna hänsyn till och förklarade de muntligt och skriftligt för studenterna. De etiska 
reglerna handlar om att det är frivilligt och anonymt att medverka i studien och att personen i 
fråga när som helst kan avbryta sin medverkan. Att informationen som samlas in enbart får 
användas till forskningens ändamål och att informationen bevaras på ett sådant sätt att ingen 
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utanför studien kan ta del utav den (www.vr.se). När missivbreven hade skickats ut till de 
olika "ansvarspersonerna" fick de en vecka på sig att svara. Författarna tog kontakt via telefon 
med de skolor som inte hade gett svar via e-post och försäkrade sig om att de hade fått 
missivbreven.   

Efter att ha fått svar från tre musikinriktade högskoleprogram, besökte författarna de olika 
skolorna för att samla in datamaterialet. Författarna samlade in materialet genom att träffa 
studenterna under lektions tid. Författarna började med att presentera sig och sin studie för 
studenterna som sedan fick ett missivbrev (se bilaga 2) där det stod mer information om 
studien samt kontaktuppgifter (liknade de missivbrev som de "ansvariga" personerna fick). 
Föreläsarna hade fått information om att det skulle ta ca 15-20 minuter att fylla i enkäten, men 
detta tog de inte hänsyn till då studenterna fick den tid som de behövde för att fylla i den.   
 

 

Databearbetning  
 
 
Data analyserades och bearbetades i dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences version 19). Författarna använde deskriptiv statistik, envägs-ANOVA, Chi-Square 
test, Pearsons korrelation och multipel regressionsanalys. En simultan multipel 
regressionsanalys utfördes där den beroende variabeln var välbefinnande och de oberoende 
variablerna var uppmanande, KASAM och prestationsbaserad självkänsla.  

Det skapades fyra olika index. (1) index för de 10 frågorna som rör välbefinnande, med ett 
Cronbach´s alpha på .770, (2) index för de fem frågorna som rör prestationsbaserad 
självkänsla, med ett Cronbach´s alpha värde på .803, (3) index för KASAM bestående av de 
13 olika frågorna, med ett Cronbach´s alpha på .817 (4) ett index för socioekonomiska status, 
bestående av 11 frågor. Cronbach´s alpha räknades inte ut på den här indexen då frågorna som 
rör socioekonomisk status uteblev senare i studien. 
 
 

Resultat 
 
 
I Tabell 1 beskrivs deskriptiv statistik över de grundläggandefaktorerna i studien.  Variabeln 
socioekonomisk status uteblev då det uppkom svårigheter i rangordningen på de olika 
svaralternativen. I studien användes därför enbart ekonomi som en del av socioekonomisk 
status.   
 
Tabell 1 
Deskriptiv statistik på de grundläggandefaktorerna      

Grundläggandefaktorer N M SD 
Ekonomi 100 2.88 0.71 
Uppmanande  100 1.40 1.005 
KASAM 97 58.97 10.65 
PBS  99 17.58 4.38 
Välbefinnande  98 24.18 5.74 
Not. KASAM= känsla av sammanhang, PBS= prestationsbaserad självkänsla.
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Korrelationsanalys  
 
 
En korrelationsanalys (Pearsons korrelation) genomfördes (se Tabell 2) för att kunna se om 
det fanns något samband mellan välbefinnande och KASAM, välbefinnande och uppmanade, 
samt välbefinnande och prestationsbaserad självkänsla (PBS). Korrelationen visade ett 
signifikant samband mellan välbefinnande och KASAM, rxy= -.57, p< .01. Sambandet var ett 
negativt samband som innebär att när värdena på en variabeln öka så minskar värdena på den 
andra variabeln (Byström, 2005). Detta innebär teroetiskt att när värdena på KASAM ökar så 
minskar värdena på välbefinnande, eller tvärtom att när värdena på välbefinnande ökar så 
minskar värdena på KASAM.  

Korrelationsanalysen visade ett samband mellan välbefinnande och prestationsbaserad 
självkänsla (PBS). rxy= .37, p< .01. Sambandet mellan välbefinnande och PBS var ett positivt 
samband vilket innebär när värdena stiger på ena variabeln så stiger värdena även på den 
andra variabeln (Byström, 2005). Teoretiskt när värdena på välbefinnande stiger, stiger 
värdena på PBS eller när värdena på PBS stiger, stiger värdena på välbefinnande. 
Korrelationen visade även ett positivt samband mellan välbefinnande och uppmanande rxy= 
.44, p < .01. Uppmanande är en utav bakgrundvariablerna som handlar om att föräldrarna 
uppmanande sina barn till vidare studier efter gymnasiet i form av högskola/universitet. Detta 
innebär att desto mer studenter blir uppmanade utav sina föräldrar till vidare studier desto mer 
stiger deras välbefinnande. Eller så kan det vara att när välbefinnandet stiger, stiger även 
uppmanandet från föräldrarna.     
 
Som tidigare nämnt i metoden uteblev socioekonomisk status. Därför utfördes en korrelation 
enbart på studenternas ekonomi som är en av de tre centrala delarna i socioekonomisk status. 
Korrelationen visade inget signifikant samband mellan välbefinnande och ekonomi, rxy= .11, 
p >.05. Däremot visade korrelationen ett signifikant samband mellan ekonomi och ålder på 
rxy= .23, p<.05 
 
Tabell 2  
Pearson korrelation mellan samtliga ingående variabler  

Variabler  1 2 3 4 5 6 
1. Ålder  -      
2. Ekonomi  .23* -     
3. Uppmanande  .01 - .003 -    
4. KASAM .14 - .002 - .17 -   
5. PBS - .11 .05 .008 - .54** -  
6. Välbefinnande  - .07 .11 .44** - .57**  .37** - 
Not. KASAM (känsla av sammanhang) PBS (prestationsbaserad självkänsla) 
*p < 0.05,**p < 0.01  

 
 
Uppmanande 
 
 
Vidare utfördes ett Chi-Square test för att studera variablerna uppmanande och kön. Det 
visade ingen signifikant skillnad mellan uppmanande från föräldrarna och kön χ 2 /2 = 1,91, p 
> .05. Däremot fann man att 73 % av männen vart uppmanande till vidare studier av 
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föräldrarna och 81 % av kvinnorna svarade att de hade blivit uppmanande till vidare studier 
av föräldrarna.  

Vidare jämfördes medelvärdena för uppmanande och välbefinnande. De personer som 
svarade Ja på uppmuntran i förhållandet till välbefinnande (M=23,47) de personer som 
svarade nej på uppmuntran i förhållandet till välbefinnande (M=27.66) och de personer som 
svarade vet ej (M=25.40) Detta tyder på att uppmanade från föräldrarna har en negativ 
påverkan på studenternas välbefinnande.   
 
 
Ekonomi 
 
 
Tidigare i Tabell 2, visade det att de inte fanns något samband mellan ekonomi och 
välbefinnande.  En faktoriell envägs-ANOVA genomfördes för att ta reda på om de olika 
svarsalternativen skilde sig på välbefinnandet. Välbefinnande var den beroende variabeln och 
ekonomi den oberoende variabeln.  Frågan om ekonomi hade fem olika svars alternativ som 
delades upp i fyra nivåer. (1) mycket god, (2) god, (3) varken god eller dålig, (4) ansträngd 
och (5) mycket ansträngd. Det visade sig att en person hade svarat att ekonomin var mycket 
god, 29 personer svarade att det var god, 51 personer svarade varken god eller dålig, 19 
personer svarade ansträngd och ingen person svarade att ekonomin var mycket ansträngd. 
Personen som svarade att ekonomin var mycket god plockades bort innan ANOVA 
genomfördes då den inte har någon påverkan på resultatet.  Resultatet från envägs-ANOVA 
F(2)=.90, p>.05. Detta tyder på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de olika 
svarsalternativen på ekonomi och välbefinnande hos de musikstuderande.  
 
 

Regressionsanalys  
 
 
Vidare genomfördes en regressionsanalys i form av en simultan multipel regression för att se 
om den beroende variabeln välbefinnande blir påverkad av de oberoende variablerna 
KASAM, prestationsbaserade självkänslan och uppmanande till vidare studier.   

Regressionsanalysen visade att variansen i välbefinnande var på 47 %, R2 .47. Detta tyder 
på att det finns andra faktorer som har en påverkan på studenternas välbefinnande.   
 
Tabell 3   
Variablernas samband på välbefinnande, simultan multipel regressionsanalys (N=100) 

Välbefinnande B SE B β 

Uppmanande  2.07 .44 .36* 
KASAM -.24 .05 -.45* 
PBS .16 .12 .12 
Not. Adj. R2 = .47 
 * p < .01   

 

I tabell 3 kan utläsas att uppmanande har en statistisk signifikant positivt korrelation till 
välbefinnande (B = 2.05, p < .01). Vilket styrker tidigare resultat i tabell 2. KASAM och 
välbefinnande visar en statistisk signifikant negativ korrelation (B = -.24, p < .01) Vilket
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 innebär att det finns ett samband mellan KASAM och välbefinnande, men att detta samband  
även kan vara mellan välbefinnande och KASAM. Mellan prestationsbaserad självkänsla 
(PBS) finns ingen signifikant korrelation (B = .16, p < .01) 

 

 

Diskussion 
 
 
Syftet med studien var att se om det finns ett samband mellan (1) prestationsbaserad 
självkänsla och välbefinnande, (2) föräldrarnas uppmanande till vidare studier och 
välbefinnande, (3) socioekonomisk status och välbefinnande, (4) KASAM och välbefinnande. 
Författarna har valt att dela upp resultatet i de olika variablerna för att underlätta läsningen. 
 
 
Prestationsbaserad självkänsla och välbefinnande 
 

 

Enligt Pearsons korrelationsanalys fanns det ett samband mellan prestationsbaserad 
självkänsla och välbefinnande. Sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och 
välbefinnande var ett positivt samband vilket innebär att när värdena på den ena variabeln 
ökar så ökar värdena på den andra variabeln eller när värdena sjunker på den ena variabeln så 
sjunker värdena även på den andra variabeln. I den här studien innebär det att när värdena 
ökar eller sjunker på den prestationsbaserade självkänslan så ökar/sjunker värdena på 
välbefinnande eller tvärtom att när värdena ökar/sjunker på välbefinnande så öka/sjunker 
värdena även på den prestationsbaserade självkänslan. Tidigare studier har funnit att om en 
individ har prestationsbaserad självkänsla så leder det oftast till en negativ påverkan på 
individens välbefinnande och hälsa (Dahlin et al. 2007). Hur den prestationsbaserade 
självkänslan kan ha en negativ påverkan på välbefinnandet hos musikstudenterna kan vara 
tidsperioden. Det var många deltagare som berättade att de var väldigt stressade just för 
tillfället. Det var bland annat en student som sa ”att hade ni kommit för någon månad sen så 

hade svaren sett annorlunda ut” osv. Att vara musiker handlar mycket om att ständigt 
leverera och beröra andra människor, vilket kan skapa en form av prestation för individen 
vilket kan ge en negativ påverkan på välbefinnandet. Persson et al (2012) skriver att den 
prestationsbaserade självkänslan inte enbart behöver innebära negativa konsekvenser för ens 
välbefinnande utan att prestationsbaserad självkänsla kan vara en fördel för ”Self-
management”. Self-management innebär att individen själv har förmågan att kunna styra över 
sina färdigheter som arbetsuppgifter och tidsplanering. Hur välbefinnandet kan relateras till 
den prestationsbaserade självkänslan kan vara en del av detta. Om den musikstuderade har ett 
gott välbefinnande kan den ha lättare att kunna handskas med den prestationsbaserade 
självkänslan genom att individen har en mer tro på sin egen förmåga och känner inte av 
samma press på att vilja visa sig duktig som andra individer med ett lägre välbefinnande.  

Vidare visade den simultana multipla regressionsanalysen att det inte fanns någon statistisk 
signifikant samband mellan den prestationsbaserade självkänslan och välbefinnande. Detta 
kan bero på att sambandet mellan den prestationsbaserade självkänslan och välbefinnandet i 
Pearsons korrelation var ett svagt samband och gav inget utslag i den multipla 
regressionsanalysen.
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Uppmanande och välbefinnande 

 

 
Tanken med frågan som rör uppmanande var att se om föräldrarna lägger sig i om barnen 
studerar vidare eller inte. Hypotesen var att det skulle finnas ett samband mellan uppmanade 
från föräldrarna och studenternas välbefinnande. Denna hypotes behölls, eftersom både 
Pearsons korrelation och den simultana multipla regressionsanalysen visade ett signifikant 
samband mellan uppmanande och välbefinnande. Sambandet mellan uppmanande och 
välbefinnande var ett positivt samband. Vilket även här resulterar att när värdena ökar/ 
sjunker på välbefinnande så stiger/sjunker värdena på uppmanande och tvärtom. Uppmanande 
från föräldrarna till vidare studier efter gymnasiet kan leda till negativa konsekvenser för 
välbefinnandet då barnet kan få en känsla av pressad motivation genom att bli uppmanad till 
vidare studier. Barnet kanske inte är säker/redo på att vilja studera vidare och på så sätt kan 
det leda till ett negativt välbefinnande i form av en känsla av press. Enligt Carranza et al. 
(2009) har föräldrarnas förväntningar på sina ungdomar en betydelse för ungdomarnas 
prestationer och självkänsla. Men att bli uppmanad behöver inte bara leda till negativa 
konsekvenser för välbefinnandet. Genom att bli uppmanad från föräldrarna kan barnet känna 
sig uppmärksammad och få hjälp med vägledning i livet, vilket snarare kan höja 
välbefinnandet.      

Via Chi-Square-testet visade det ingen signifikant skillnad mellan kön och uppmanande. 
Däremot var det 73 % av männen som hade blivit uppmanad av sina föräldrar till vidare 
studier och 81 % av kvinnorna hade blivit uppmanande.  Vid jämförelse av medelvärdet för 
uppmanande och välbefinnande visade det att de föräldrar som uppmanat sina barn till att 
studera vidare, hade sämre välbefinnande än de studenterna som inte hade blivit uppmanande 
till vidare studier.  Kortfattat visar det i stickprovet i den här populationen leder uppmanande 
till vidare studier från föräldrarna till ett mer negativt välbefinnande.  

I och med att de studenter som blivit uppmanande av sina föräldrar till vidare studenter 
visar en tendens till sämre välbefinnande och att det finns ett samband mellan 
prestationsbaserad självkänsla och välbefinnande kan det finnas en misstanke att den 
prestationsbaserade självkänsla påverkas av föräldrarnas uppmanade och att de kan påverka 
välbefinnandet negativ. Men det är svårt att sia om det verkligen är så.   
 
 
KASAM och välbefinnande 
 

 

Både korrelationsanalysen och regressionsanalysen visade att det fanns ett samband mellan 
KASAM och välbefinnande. Detta samband var ett negativt samband, vilket egentligen borde 
vara positivt. Negativt samband handlar om att när värdena på ena variabeln ökar så minskar 
värdena på den andra variabeln och tvärtom när värdena på ena variabeln minskar så ökar 
värdena på den andra variabeln. Detta innebär att antingen är värdena på KASAM högt och 
värdena på välbefinnande lågt, eller värdena på välbefinnande högt och värdena på KASAM 
lågt.  Att sambandet mellan KASAM och välbefinnande har blivit ett negativt samband kan 
bero på att det är musikstuderande som målgrupp. Att vara musiker kan vara en livsstil, några 
studenter nämnde att de hade svårt att sätta gränser när deras fritid började och slutade, att 
musiken var en så stor del av deras vardag vilket kan ha en påverkan de tre centrala delarna i 
KASAM. Det var även många studenter som hade svårt att fylla i frågorna som rör KASAM 
då de tyckte att de var svåra att förstå. Detta är något som kan ha påverkat resultatet. I vidare 
studier skulle det vara intressant att jämföra de tre centrala delarna i KASAM - begriplighet,
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 hanterbarhet och meningsfullhet, för att se hur dessa tre delarna skiljer sig från varandra hos 
de musikstuderande samt hur de tre olika delarna påverkar välbefinnandet. 
 
 
Socioekonomisk status 
 

 

En annan hypotes var att den socioekonomiska statusen skulle ha ett samband med 
välbefinnande. Eftersom det blev problem med de olika frågorna som är relaterat till den 
socioekonomiska statusen blev författarna uppmanade om att begränsa sig och jämföra enbart 
ekonomi med välbefinnande. Via Pearsons korrelation fann författarna inget signifikant 
samband mellan ekonomi och välbefinnande. Via envägs-ANOVAN fanns ingen signifikant 
skillnad mellan de olika svarsfrekvenserna av ekonomi och välbefinnande. Enligt Veselska et 
al (2010) visar ungdomar med lägre inkomststatus sämre självkänsla och välbefinnande.  I 
denna studie visade det sig att 51 personer hade svarat att deras ekonomi varken var god eller 
dålig vilket inte gav något utslag på deras välbefinnande. Eftersom deltagarna var 
musikstuderande och som författarna nämnt tidigare att deras fritid och vardag går ihop med 
varandra så kanske de inte spenderar sina pengar lika mycket på fritidsaktiviteter som andra 
studenter gör från andra program. I och med det kan musikstudenterna uppleva att deras 
ekonomi varken är positiv eller negativ.   
 
 
 
Vad som kan ha påverkat resultatet 
 

 
Regressionsanalysen visade ett R2 = .47, vilket innebär att variansen i den beroende variabeln 
välbefinnande är på 47% när uppmanande, KASAM och prestationsbaserad självkänsla är 
inräknade. Detta tyder på att det finns andra faktorer som kan ha en betydelse för 
musikstudenternas välbefinnande. Det var en del studenter som exempelvis skrev 
kommentarer i enkäten som ”har dålig situation i privatlivet = stressigt” ”konsertperiod just 

nu som innebär mycket stress” osv. Det var även svårt att få deltagare till studien på grund av 
terminsperioden och eftersom att det var musikstuderande som målgrupp hade de flesta 
klasserna många uppträdanden och konserter innan jul. Vilket kan ha påverkat resultatet, då 
några studenter har kommenterat att de var väldigt stressande just då. 

De skolorna som författarna besökte visade ett stort intresse och bra bemötande. Både från 
ledningen samt från studenterna på skolorna. En del studenter tyckte att frågorna var svåra att 
besvara i enkäten speciellt KASAM-delen, vilket kan ha påverkat svaren och validiteten i 
studien. En orsak till detta kan vara att de flesta studenterna brukade enligt en lektor på en av 
musikhögskolorna, vanligtvis göra kvalitativa studier istället för kvantitativa studier. 

Eftersom det var musikstudenternas egen självuppskattning, att de skulle utgå från sig 
själva när de besvarade enkäten finns det anledning till att datamaterialet inte är helt 
tillförlitligt. Författarna är medvetna om att vid ifyllandet av enkäten kan socialt önskvärda 
svar förekomma, dvs. att deltagarna kan ha uppgett svar de trodde förväntades utav dem. 

Reliabiliteten i studien kan anses vara hög i och med att alla studenterna fick samma 
information och fick besvara samma enkät och därutav samma förutsättningar. Enkätfrågorna 
är utformade för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning.  

Mätinstrumenten som enkäten bestod av var hämtade dels från Antonovsky 13 frågor för 
att mäta KASAM och WHO: välbefinnande skala (Bech, Gudex & Staehr Johansen, 1996 & 
Antonovsky, 2005). Dessa mätinstrument har används i flera tidigare studier. Frågorna som
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 rör KASAM, prestationsbaserad självkänsla och välbefinnande hade alla höga Cronbach’s  
alpha värden och det stärker reliabiliteten i studien.  

Om författarna däremot hade haft möjligheten och mer tid hade de genomfört en 
pilotstudie innan utskick av enkäter för att öka reliabiliteten och validiteten. Resultatet i denna 
undersökning kan inte generaliseras till övriga musikstuderande i hela Sverige utan gäller 
enbart för de deltagande i just denna undersökningsgrupp.     
 
 
Kritisk granskning 
 

 

Det skedde ett missförstånd när det gällde enkäten, därför ändrade författarna studiens syfte 
och frågeställning när det upptäcktes. Det gamla syftet och frågeställning fanns dock med i 
det missivbrev till lektorerna men detta påverkande inte musikstudenterna eftersom de fick 
det rätta syftet och frågeställningen i sitt missivbrev.  

Eftersom författarna var närvarande när studenterna fyllde i enkäten kunde datamaterialet 
samlas in på en gång, samt om studenterna hade frågor kunde de ställa frågorna direkt till 
författarna och att författarna kunde hålla den muntliga presentationen själva. Detta var en 
fördel för att kunna undvika missförstånd med enkäten och missivbrevet.  

I vidare forskning hade författarna tittat mer kring området självkänsla. Hade då bland 
annat kunnat jämföra olika sorters självkänsla exempelvis kompetensbaserad självkänsla och 
relationsbaserad självkänsla med prestationsbaserad självkänsla för att se vilken av de som 
hade mest betydelse för musikstudenternas välbefinnande. Framtida forskning skulle också 
kunna använda sig av en kvalitativ ansats som t.ex. att genomföra några djupgående intervjuer 
med musikstudenterna för att få större inblick inom området. I vidare forskning hade också en 
jämförelse mellan musikstudenter och andra likvärdiga studenter t.ex. hur idrottsstudenterna 
skiljer sig från musikstudenterna i förhållande till den prestationsbaserade självkänslan och 
välbefinnande.
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Bilaga 1  

 

Vi är två studenter som läser inom det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens 
högskola, med inriktning socialpsykologi. Inom det beteendevetenskapliga programmet ingår 
en avslutande 15 poäng examinationsuppsats, som vi nyligen har börjat arbeta med.  
Frågeställningen med vår studie är vad självkänsla, familjebakgrund och känsla av 
sammanhang har för betydelse för välbefinnande hos musikstuderande. Vi kollar bland annat 
balansen mellan grundläggande självkänsla och prestationsbaserad självkänsla.   
Vi har valt att riktiga in oss på musikstudenter då vi inte funnit mycket forskning inom detta 
område och vi tycker att det ska bli väldigt intressant att genomföra studien. Vår studie 
kommer att vara baserad på enkäter som rör frågor om självkänsla, samt frågor om 
socioekonomisk status och känsla av sammanhang. Om det är möjligt så skulle vi vilja besöka 
era studenter under någon form utav förläsning då de är samlade, och dela ut enkäterna. Vi 
uppskattar att tiden för detta kommer att ta mellan 15-20 minuter. 

Vi kommer att ta hänsyn till de fyra etiska forskningsregler och det är följande:  

1. Informationskravet: Vi informerar studiens syfte för studenterna, de är anonyma och 
det är frivilligt att delta i studien. De kan när som helst avbryta sin medverkan i 
studien.  

2. Samtyckeskravet: Studenterna bestämmer själva om de vill medverka i studien eller 
inte.   

3. Konfidentialitetskravet: Vi garanterar anonymitet genom att vi förvarar insamlat 
material på ett USB-minne som vi förvarar på säker plats på grund av att andra 
oberörda inte ska få kunna ta del utav de.  

4. Nyttjandekravet: Vi garanterar att all information som vi får in från studenterna endast 
kommer att använda till forskningens ändamål, vårt examensarbete.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller enkäten så får du gärna 
höra av dig till någon av oss uppsatsskrivare på telefon eller mejl. 

Nadia Nilsson/ Sara Paulander  
xxx-xxxxxxx/ xxx-xxxxxxx/ 
xxxxxxx@student.mdh.se / xxxxxxx@student.mdh.se 

Handledare: Gunnel Ahlberg 
xxxxxx.xxxxxxx@mdh.se 
 
Vi vill ha svar via mail eller telefon om studenternas deltagande senast den 6 december. Tack 
på förhand! Med vänliga hälsningar: Nadia Nilsson och Sara Paulander
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Bilaga 2                                                                                                             

 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola med inriktning beteendevetenskap. Vi är nu 
inne på vår sista termin och arbetar med vår C-uppsats inom personlighetspsykologi.  Vår 
uppsats handlar om vad självkänsla, familjebakgrund och känsla av sammanhang har för 
betydelse för välbefinnande hos musikstuderande.  

Att medverka i studien är frivilligt och anonymt, det är du själv som bestämmer din medverka 
och du kan när som helst avbryta den. De insamlande uppgifterna kommer enbart användas 
till forskningens ändamål samt att personlighetsuppgifterna kommer att bevaras på så sätt att 
oberörda inte kommer att få ta del utav dem.     

Om ni har några funderingar över uppsatsen så får ni gärna kontakta oss via mail  
Nadia Nilsson: xxxxxxx@student.mdh.se 
Sara Paulander: xxxxxxx@student.mdh.se
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Bilaga 3 
 

Kryssa i de svar som passar dig bäst.  

 
Kön:  
Man        Kvinna 
 
 
Vilket år är du född? 
 
 
Civilstånd:  
Gift/sambo      Särbo      Singel              
 
 
 
Hur ser ditt hushåll ut? 
Jag bor ensam 
Jag bor som ensam vuxen med barn  
Jag bor tillsammans med annan vuxen  
Jag bor tillsammans med annan vuxen och barn  
 
Hur ser ditt boende ut? 
Hyresrätt 
Bostadsrätt 
Egen fastighet  
Andra handskontrakt  
 
Hur många bor i ditt hushåll? 

Svar: _________________________ 

 
Hur är din ekonomi?  
Mycket god  
God 
Varken god eller dålig 
Ansträngd 
Mycket ansträngd 
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Ringa in de svar som passar dig bäst.  

 

Vad har dina föräldrar för typ av utbildning?  

Förälder 1:  Grundskola         Högskola/Universitet         Yrkesutbildning (ca 2 år)         Vet ej 
 

Förälder 2:  Grundskola         Högskola/Universitet         Yrkesutbildning (ca 2 år)         Vet ej 
 
 
Uppmanade din/dina föräldrar dig till vidare studier efter gymnasiet?  
 
Ja         Nej         Vet ej 
 

I vilken yrkeskategori skulle du klassa dina föräldrar? 

Förälder 1:  Arbetare         Tjänsteman         Företagare         Vet ej  

Förälder 2:  Arbetare         Tjänsteman         Företagare         Vet ej  

Vilket yrke har dina föräldrar?  

Svar: _________________________/___________________________ 

 

Uppmanar/uppmanade din/dina föräldrar dig till att i framtiden välja ett yrke som 
kräver högre studier t.ex. högskola/universitet eller yrkesutbildning (ca 2 år)?  

Ja         Nej         Vet ej  

 

Om Ja, vilken typ utav utbildning?  

(Högskola/universitet)          (Yrkesutbildning) 

Försök att värdera följande påståenden kring hur du betraktar dig själv, genom att ringa in 

den siffran som passar dig bäst.   

Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig  
Stämmer inte alls                                                                        Stämmer helt  
            1                       2                      3                       4                       5  
 
 
Jag känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv   
Stämmer inte alls                                                                        Stämmer helt



21 
 

  

 

 
            1                       2                      3                       4                       5  
Min självkänsla är alltför mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga 
studier 
Stämmer inte alls                                                                        Stämmer helt  
            1                       2                      3                       4                       5  
 
 
Jag känner ibland ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt här i livet   
Stämmer inte alls                                                                        Stämmer helt  
            1                       2                      3                       4                       5  
 
 
Jag känner ibland ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt med mina studier  
Stämmer inte alls                                                                        Stämmer helt  
            1                       2                      3                       4                       5  
 

 

Frågor som rör känsla av sammanhang, ringa in den siffran som passar dig bäst.  

 
Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 
Mycket sällan eller aldrig                                                                                     Mycket ofta  
            1                  2                   3                  4                   5                   6                   7  
 
Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände 
väl? 
Har aldrig hänt                                                                                                         Har hänt ofta  
            1                 2                   3                  4                   5                   6                    7  
 

Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
Har aldrig hänt                                                                                                         Har ofta hänt  
            1                 2                   3                  4                   5                   6                    7  
 
Hittills har ditt liv: 
Helt saknar mål och mening                                                 Genomgående haft mål och mening  
            1                  2                  3                  4                  5                  6                  7  
 
 
Känner du dig orättvist behandlad? 
Mycket ofta                                                                                                  Mycket sällan/aldrig  
        1                   2                   3                   4                   5                   6                    7 
Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska 
göra?  
Mycket ofta                                                                                                  Mycket sällan/aldrig
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        1                   2                   3                   4                   5                   6                    7 
   
 
Är dina dagliga sysslor en källa till? 
Glädje och djup tillfredställelse                                                                           Smärta och leda  
           1                   2                   3                   4                   5                   6                    7 
 
 
Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
Mycket ofta                                                                                                             Mycket sällan  
         1                   2                   3                    4                   5                    6                     7 
 
 
Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
Mycket ofta                                                                                                             Mycket sällan  
        1                   2                   3                    4                   5                    6                     7 
 
 
Även en människa med stark självkänsla kan bland känna sig som en ”olycksfågel” hur 
ofta har du känt det så? 
Aldrig                                                                                                                         Mycket ofta           
    1                   2                     3                     4                    5                    6                     7 
 
När något har hänt, har du vanligtvist funnit att  
Du över eller undervärderar dess betydelse                         Du såg saken i dess rätta proportion 
        1                  2                   3                   4                    5                     6                     7  
 
Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker som du gör i ditt dagliga 
liv? 
Mycket ofta                                                                                                             Mycket sällan   
       1                   2                   3                    4                   5                    6                     7 
Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  
Mycket ofta                                                                                                             Mycket sällan 
       1                   2                   3                    4                   5                    6                     7 

Frågor som rör Din hälsa och välbefinnande, Kryssa i det alternativ som passar dig bäst 

I allmänhet, hur skulle du vilja säga att Din hälsa är?  

Utmärkt       Mycket god       God       Någorlunda       Dålig  

Hur många dagar ungefär, har du varit frånvarande pågrund av sjukdom de senaste 6 
månaderna?  

Ingen gång        En gång       2-5 gånger       Mer än 5 gånger
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Har du under de senaste 6 månaderna hänt att du gått till skolan, trots att Du med 
tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde vara hemma?  

Ingen gång        En gång       2-5 gånger       Mer än 5 gånger  

 

Hur har du mått den senaste veckan?  

                                                                                            Hela tiden    Ofta     Ibland     Aldrig  

1. Jag har känt mig ledsen och nere 
 

2. Jag har känt mig lugn och avspänd 
 

3. Jag har känt mig energisk, aktiv och företagsam 
 

4. När jag vaknat upp har jag känt mig pigg och utvilad 
 

5. Jag har känt mig lycklig och nöjd och belåten med  
mitt personliga liv 
 

6. Jag känner mig tillfreds med min livssituation 
 

7. Jag lever det slags liv jag vill leva 
 

8. Jag har varit pigg på att ta itu med dagens arbete 
              eller fatta nya beslut 
 

9. Jag har känt att jag kan klara av allvarliga problem  
eller större förändringar i mitt liv 

 
10. Jag har känt att livet är fullt av intressanta saker 

 

Hur stämmer kraven i Din studiesituation (skolan) med Dina egna kunskaper och 
färdigheter?  

Kraven är högre än mina kunskaper och färdigheter   
Kraven motsvarar mina kunskaper och färdigheter 
Kraven är lägre än mina kunskaper och färdigheter  
 

 

Upplever Du att Du har tid för egen fritid utanför studierna?  

Ofta            Ibland            Sällan
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Frågor om livsstil, faktorer utanför studierna och hur Du är som person  

Röker du?  

Ja, jag röker dagligen  
Ja, jag röker ibland 
Nej, jag röker inte  
 

Snusar du? 

Ja  
Nej  
 

Här kommer frågor om dina alkoholvanor, vi är tacksamma som du besvarar så noggrant 

som möjligt.  

Hur ofta dricker du alkohol?  

Aldrig 
1 gång i månaden eller mer än sällan  
2-4 gånger i månaden  
2-3 gånger i veckan  
4 gånger i veckan eller mer  
 

 

Tack så mycket för din medverkan  

 


