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Förord 
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en stor portion tålamod och förståelse, vilket gjort att jag kunnat fullfölja mitt skrivande.  
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Abstrakt 

Studien fokuserade begreppet prestationsbaserad självkänsla (PBS) och åldrande. PBS 

betraktades som ett samtida problem som kan komma att öka och aktualiseras i takt med att vi 

åldras, då vi blir mindre benägna att prestera. Med ett ökat antal äldre och få studier som 

belyser PBS i relation till åldrandet och dess inverkan, ansågs temat viktigt att utforska vidare.  

Syftet var att öka förståelsen för prestationsbaserad självkänsla, dess effekter och 

eventuella koppling till psykisk ohälsa hos äldre.  

Utifrån en explorativ och deskriptiv ansats i form av en litteraturstudie, användes en 

induktiv innehållsanalys i studiet av sex vetenskapliga texter. 

Resultatet visade sammantaget på att PBS främst tycks ha en negativ inverkan, med en 

ökad sårbarhet för stress och psykisk ohälsa samt en högre konfliktgrad i nära relationer. PBS 

benämns som beständig och torde kunna påverka i åldrandet. Uppväxtmiljö och 

socioekonomisk bakgrund kan inverka i utvecklandet av PBS och vidare forskning föreslogs. 
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DEL I 

1. Inledning 

Begreppet självkänsla får sägas vara allmänt vedertaget och är nog bekant för de allra flesta. 

Självkänslan och dess betydelse angår var och en och påverkar oss i vårt dagliga liv samt 

yttrar sig i de val vi gör.  Det berör vårt inre och kan tänkas väcka vår fascination eller vår 

rädsla beroende på våra föreställningar om dess betydelse och vad det kan berätta om oss som 

personer. I Hwang, Lundberg, Rönnberg och Smedler (2005, s.247) anges att en aspekt av stor 

betydelse för människors ”emotionalitet” kretsar kring deras känslor inför sig själva som 

individer. Detta handlar då om i vilken utsträckning, de accepterar sig själva eller inte, 

huruvida de upplever sig vara nöjda och stolta över sig själva, eller istället känner sig 

skuldtyngda, skamsna och generade. Författarna anger vidare att en amerikansk undersökning 

visar på att självkänsla bäst av alla psykologiska variabler, kan predicera livstillfredsställelse 

och refererar till (Diener, 1984).  Således är vår självkänsla betydande för vårt självvärde, hur 

vi uppfattar och hanterar vår tillvaro och de situationer vi ställs inför.  

 

2. Bakgrund med problemformulering  

Att åldras innebär bland annat ett ökat beroende av familj och nätverk, i och med en minskad 

autonomi med sviktande psykiska och fysiska kroppsliga funktioner. I takt med att vi åldras 

kan vår person och identitet sättas på prov och ifrågasättas. Detta då vi i och med ändrade 

livsbetingelser, inte längre har möjlighet till att handla och prestera som tidigare samt inte 

heller förmår att leva upp till egna och andras eventuella förväntningar och krav. Vår 

självkänsla, självbild och identitet som formats i mellanmänskliga interaktioner och socialt 

samspel kan därav komma att förändras och tvingas revideras.  

I Giddens (2007, s. 74-75) redogörs för ett globalt och dynamiskt samtida samhälle där en 

ny individualism formas, vilket ställer ökade krav på den enskilde individen om att bland 

annat vara anpassningsbar och konkurrenskraftig. Hur väl vi förmår att handskas med en 

föränderlig omgivning kan till viss del bero på huruvida vi upplever oss som inifrånstyrda 

(internal-LOC) eller utifrånstyrda (external- LOC) enligt teorin av Rotter (1954) om ”Locus 

of controll” (se avsnitt Teoretiska utgångspunkter). En longitudinell undersökning gjord i 

USA av Twenge, Zhang och Im (2004), visar på en ökning av människor som har en external 

locus of control. Dessa utifrånstyrda personer tenderar enligt vad jag erfar att bli mer 

osjälvständiga och också mer benägna till att bli depressiva och stressade. Det torde även 

kunna vara extra sårbara och känsliga för en prestationsbaserad självkänsla. 
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Mot en bakgrund av demografiska förändringar med allt fler äldre i ett föränderligt 

samhälle (Giddens., a.a.), som till stor del tycks premiera personers konsumtion och prestation 

framför personens eget värde, finner jag begreppet prestationsbaserad självkänsla (PBS) 

relevant att utforska vidare. Personer med en prestationsbaserad självkänsla, som söker 

bekräftelse och får bekräftelse genom sina prestationer, åldras och kan enligt mitt antagande 

tänkas komma att öka. Forskning visar på ett samband mellan PBS och utbrändhet (Hallsten, 

Josephsson, Torgén, 2005). Hur påverkas äldre personer med en prestationsbaserad 

självkänsla av att inte längre kunna prestera? Kan åldrandet för dessa äldre personer leda till 

depressioner eller annan psykisk ohälsa? Vilken betydelse har familj och nätverk i åldrandet 

för äldre personer med prestationsbaserad självkänsla?  

Få studier finns som belyser begreppet prestationsbaserad självkänsla i relation till 

åldrandet och dess inverkan. Mer kunskap behövs för att yrkesverksamma inom vård och 

social omsorg, på bästa sätt ska kunna möta behoven hos en växande grupp äldre, med olika 

former av psykisk ohälsa.  

 

3. Syfte  

Syftet är att utifrån en explorativ och deskriptiv ansats få en ökad förståelse för vad 

prestationsbaserad självkänsla är, dess effekter och eventuella koppling till psykisk ohälsa hos 

äldre.  

 

3. 1 Frågeställningar 

Utifrån syftet formas följande övergripande frågeställningar: 

 

1. Vad är prestationsbaserad självkänsla och hur kommer den till uttryck? 

2. Kan prestationsbaserad självkänsla i åldrandet kopplas till psykisk ohälsa och i så fall 

på vilket sätt? 

3. Finns det ett behov av en mer familjeorienterad äldrevård med fokus på relation och 

anknytning till familj/nätverk? 

 

 

 

 

Litteraturstudiens fokus är: prestationsbaserad självkänsla och åldrande  
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4. Centrala begrepp  

Här nedan beskriver och definierar jag för läsarens förståelse och för studiens syfte viktiga 

centrala begrepp: självkänsla, prestationsbaserad självkänsla, psykisk ohälsa och åldrande. 

För att beskriva och sätta in mitt tema om prestationsbaserad självkänsla och åldrande i en 

kontext, väljer jag att inleda med en kort beskrivning av självkänsla, dess form och ursprung. 

Till min hjälp använder jag i huvudsak mig av beskrivningen som ges av Johnson (2003). En 

författare som forskat kring självets betydelse och vars ”tvåvägs modell” kan relateras till 

prestationsbaserad självkänsla. Därefter redogör jag för begreppen prestationsbaserad 

självkänsla och psykisk ohälsa. Jag avslutar avsnittet med att definiera åldrande. 

 

4. 1 Självkänsla 

Självkänsla definieras i Johnson (2003, s. 15), som vår egen utvärdering ”av vad och hur vi 

är”. Begreppet handlar om hur vi känslomässigt ser på och värderar oss själva. Hur vi känner 

tillit till oss själva och känner en inre tillfredsställelse och rörande hur vi bedömer vår egen 

självbild. Vår självkänsla beskrivs som en ”relativt bestående och stabil grundegenskap”, som 

kan vara antingen hög eller låg. I begreppet självkänsla inbegrips även självacceptans och 

självrespekt.  

Hwang et al., (2005, s.247), menar dock att självkänslan kan variera från ett område till ett 

annat och anger prestationer och sociala relationer som exempel på områden som kan 

fluktuera samt menar att självkänsla kan skifta över tid i olika hög grad, för olika personer. 

Variabiliteten och självkänslans nivå är dock helt oberoende av varandra och en person kan ha 

en sårbar starkt skiftande självkänsla på ett område och en hög alternativt låg på ett annat. En 

studie har kunnat påvisa ett starkt samband mellan hög grad av variabilitet i självkänslan och 

depressivitet.  

 

4. 2 Självkänslans form och ursprung  

Johnson (2003, s. 17- 20) redogör för självkänslans form och ursprung med utgångspunkt ur 

de socialpsykologiska teoretikerna Mead (1934) och James (1890) tankar kring ”I” (jag) och 

”Me” (mig). Deras tankar om interaktioners betydelse för självkänslan, med jaget som subjekt 

och objekt, menar författaren banade väg till den i dag gällande föreställningen om en tvåvägs 

modell till självkänsla. Dessa två vägar till självkänsla anges som: en passiv (inre) väg och en 

aktiv (yttre) väg.  
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4. 2. 1 Den passiva vägen 

Den passiva vägen, vilken förespråkades av Mead, leder fram till att individen ”erhåller” en 

inre självkänsla. Här intar individen en passiv roll som reaktiv mottagare. Viktiga andra ger 

självkänsla genom sin spegling av individen, som införlivar omgivningens reflektiva 

omdöme, vilket inkluderar positiv som negativ respons samt deras ovillkorliga acceptans. 

Denna passiva väg får stöd inom det psykodynamiska synsättet (a.a., s.21-25). 

Objektrelationsteoretiker lyfter fram vårdarens omsorg, ovillkorliga kärlek och lyhördhet för 

barnets signaler som de viktigaste aspekterna för självkänslan. Vidare menar 

anknytningsteoretiker att en trygg anknytning är gynnsamt för individen som då får en positiv 

grundsyn och hyser tillit. 

 

4. 2. 2 Den aktiva vägen 

Den aktiva vägen som förespråkades av James, leder tvärtom fram till att individen förvärvar 

en yttre självkänsla. Det handlar om att individen ”skaffar” sig ett självvärde, till exempel 

genom kompetens och genom att prestera. Här tar individen en aktiv roll, utifrån en 

inneboende egen strävan av andras erkännande och beröm via sina handlingar. James 

formulerade en för många känd ”kvot”: Självkänsla= förmåga/ambition, vilken kan illustrera 

denna aktiva väg. Han menade att en självkänsla som förvärvats på detta aktiva sätt är relativ 

och att det handlar om att anpassa och matcha sina ambitioner mot sin kapacitet för att 

självkänslan ska bli optimal. Slutligen behövs individens subjektiva bedömning av resultatet 

adderas och vägas in.  

Prestationsbaserad självkänsla kan liknas vid beskrivningen i (a.a., s.19-20), om en yttre 

självkänsla som individen ”skaffar” sig via den aktiva vägen. Denna form av självkänsla, 

kommer fortsättningsvis vara föremål för min studies fokus i enlighet med mitt syfte. 

 

4. 3 Prestationsbaserad självkänsla (PBS)  

Hallsten (2001) redogör för en prestationsbaserad självkänsla. Jag erfar att personer som har 

och uppvisar en prestationsbaserad självkänsla, tenderar att identifiera och värdera sig själva i 

enlighet med yttre faktorer samt utifrån vad de presterar. Det centrala antagandet kretsar kring 

en identitetsaspekt, där personerna då likställer sig själva med sitt handlande och ”är sina 

prestationer”. Här märks en självkänsla som tycks vara avhängig det egna handlandet och ett 

starkt engagemang som kan ha sitt ursprung i rädsla för att inte duga.  Omdömet de ger sig 

själva eller får från signifikanta referenspersoner kan då utgöra mått på hur väl de presterat. 

Goda omdömen och positiv respons på handlande och prestation, gör att självkänsla och 
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självaktning kan skapas eller bevaras, i annat fall sjunker den. Enligt Hallsten, Josephsson, och 

Torgén, (2005) är en prestationsbaserad självkänsla grundad på att aktivt agera, att göra istället 

för att ha och visar på självkänslans beskaffenhet. Kognitioner, känslor och motiv hos personer 

med en prestationsbaserad självkänsla flätas ihop och leder fram till deras strävan i att genom sitt 

beteende söka bevara eller skapa sin självkänsla. Hallsten et al. (2005) menar att 

prestationsbaserad självkänsla kan hänföras till ett slags betingad självvärde eller självkänsla, 

vilken beskrivs av (Crocker et al., 2004; Kernis et al., 1995).  Självkänsla beror då på uppfyllande 

av vissa yttre betingelser, som kan handla om att vara medlem i erkänt sammanhang, att ha en viss 

karaktär eller att klara av en viss uppgift.  

Johnson (2003, s. 19), lyfter fram tankar från den ”aktiva vägen” och anger yttre faktorer och 

attribut som determinerande för individens självvärde, vilka kan relateras till en 

prestationsbaserad självkänsla.  Några exempel är ”utseende, kompetens, familj och egendom”, de 

attribut som en individ kan se som ”en del av mig”.  Självkänslan kan utifrån detta resonemang 

skakas om och påverkas när individen inte längre kan bibehålla det attribut som denne baserat sitt 

självvärde på. Jag erfar att för en individ som hängt upp sitt värde på sitt utseende, skulle 

självkänslan kunna påverkas negativt av åldrandet och det kroppsliga nedbrytandet.   

 

4. 4 Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa låter sig inte lättvindligt definieras enligt vad jag förstår i mitt 

sökande efter en definition. Ett sätt att närma sig en definition av begreppet psykisk ohälsa 

anser jag skulle kunna vara att inledningsvis söka definiera psykisk hälsa.  

Psykisk hälsa definieras av Egidius (2005, s. 546) bland annat som ”frihet från sådana 

besvär som man brukar kategorisera som psykiska”, så som till exempel patologisk (sjuklig) 

ångest, tvångstankar, hallucinationer och bisarra vanföreställningar för att nämna några. I 

begreppet psykisk hälsa innefattas dock även en förmåga att ta sig an arbetsuppgifter, att 

kunna njuta av sällskapsliv och fritidssysselsättningar samt att ha förmågan till att uppleva 

kärlek och vänskap tillsammans med andra. 

Enligt denna beskrivning skulle då psykisk ohälsa kunna definieras som psykiska besvär 

och vara förenligt med de nyss angivna exemplen. Vidare skulle det kunna betyda att 

individer med psykisk ohälsa har svårt att ta sig an arbetsuppgifter, att kunna njuta av 

fritidssysselsättningar, vänskap och sällskapsliv tillsammans med andra. Jag resonerar dock 

att en sådan definition knappast får anses vara heltäckande för ett brett begrepp som psykisk 

ohälsa. Det vore en grov förenkling att enbart göra antagandet om att psykisk hälsa och 
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psykisk ohälsa utgör varandras motsatser.  Innebörden torde vara av skiftande karaktär utifrån 

vilken omfattning och betydelse de har för den enskilde individen. 

 

Antonovsky (1987) anlägger ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv i sin syn på 

hälsa och ohälsa. Han menar att människor genom livet, kontinuerligt utsätts för olika stimuli 

och påfrestningar i sin tillvaro, vilka inte kan undvikas helt. En fråga han ställer sig, handlar 

om vad det beror på att otaliga människor trots dessa påfrestningar förblir friska. Antonovsky 

menar i (a.a., s.28) att det inte existerar någon dikotomi mellan friska och sjuka människor. Ur 

en salutogen infallsvinkel, befinner vi oss istället i en ständig rörelse på ett kontinuum mellan 

två poler, hälsa och ohälsa.   

Begreppet KASAM- känsla av sammanhang, som utvecklats av Antonovsky, beskrivs i 

(a.a., s. 44-46) som en global hållning, vilken innefattar en tillvaro som är sammanhängande 

och består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se avsnittet 

Teoretiska utgångspunkter). 

Genom Antonovskys redogörelse för KASAM och dess betydelse för den psykiska hälsan, 

anser jag att även vissa antaganden om vad som inverkar på den psykiska ohälsan kan göras 

indirekt. Att inneha ett starkt KASAM, en stark känsla av sammanhang i sin tillvaro, tycks 

vara att betrakta som en grundläggande förutsättning för välbefinnande och en bibehållen 

psykisk hälsa. Individer med ett svagt KASAM som i lägre grad upplever sin tillvaro som 

sammanhängande, som lever i en oförutsägbar, oordnad icke hanterbar kontext, utan 

möjlighet att kunna påverka eller känna mening riskerar utifrån detta synsätt att drabbas av 

psykisk ohälsa.  

 

I denna studie avser jag med begreppet psykisk ohälsa, den enskilde individens egen 

subjektiva upplevelse av ett på olika sätt bristande välbefinnande i sitt mående och i sitt 

hälsotillstånd. Den individuella självskattningen av vad som inverkar negativt avseende 

välmående, i den enskilde individens liv och tillvaro ser jag som styrande för vad som är att 

betrakta som psykisk ohälsa. I min inramning av begreppet psykisk ohälsa inbegriper jag då 

till exempel oro och ångest, vanmakt och självförakt, meningslöshet och livsleda. Dessa 

skulle enligt min mening kunna resultera i psykisk sjukdom som till exempel depression.  

Den beskrivning av begreppet psykisk ohälsa som jag använder mig av gör jag med 

utgångspunkt i Socialstyrelsens förslag på en definition av begreppet psykisk ohälsa i sin 

rapport (Psykiatriuppföljningen, 1997: 20). Psykisk ohälsa innebär och beskrivs här som en 
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individs självrapporterade och subjektivt upplevda psykiska besvär. Besvären kan, men 

behöver inte nödvändigtvis korrelera med en psykisk sjukdom eller psykisk störning.  

Socialstyrelsens definition anser jag bäst beskriver psykisk ohälsa, då den fångar den 

subjektiva komponenten. 

 

4. 5 Åldrande 

Att bli äldre och att åldras är att betrakta som ett universellt och biologiskt faktum. Det finns 

dock olika sätt att betrakta åldrande och dess början på och det kan till exempel ses som en 

kontinuerlig pågående process mellan födsel och död.  Dess betydelse och innebörd kan 

variera mellan individer och mellan olika kulturer. Beroende på vilket perspektiv vi väljer 

som utgångspunkt för vår betraktelse, får vi följaktligen olika bilder av ett som jag anser 

mångfasetterat begrepp.  

Tornstam (2005, s. 25 – 32) likställer åldrandet med en dynamisk process av händelser. 

Åldrandet sker enligt författaren i olika övergångar och etapper, med förändringar av 

biologisk, social och psykologisk karaktär. Det egentliga primära åldrandet beskrivs som ett 

”åldrande system”, vilket erbjuder förståelse i en kumulativ och irreversibel process som inte 

går att undvika.  

I Stuart-Hamilton (1995, s.13-16) förstås att det vanligaste sättet att se på ålderdom är att 

utgå från hur gammal en person är, den kronologiska åldern. Detta är dock att betrakta som 

ett tillfälligt mått som lämnar lite information och enbart kan ange status för en genomsnittlig 

individ. Den kronologiska åldern kan till exempel inte berätta hur en enskild individ mår och 

har tämligen lite med fysiska förändringar att göra. 70- åringar kan se väldigt olika ut och 

betydligt yngre människor kan se mycket äldre ut än sin kronologiska ålder. Författaren tar 

vidare upp social ålder som mått. Här inbegrips samhälleliga förväntningar på hur människor 

bör bete sig utifrån deras kronologiska åldersnivå. Dessa förväntningar anges kunna se olika 

ut i olika kulturer. 

Oavsett hur åldrande benämns, innefattar det symtom av både kroppslig och mental art 

enligt Stuart-Hamilton (a.a.). Författaren diskuterar åldrande och anger åldrande som en 

”flytande tröskel” som inträffar någon gång mellan 60 och 65 år. En ålder då många 

gerontologer anser att de flesta individer börjar uppvisa tecken på åldrande. Stuart- Hamilton 

redogör för en avsiktligt vag tumregel som innebär att: en specifik fast tidpunkt för åldrandet 

hos en viss individ existerar inte. Han menar vidare att kronologisk ålder är ”mer tillfälligt än 

precist” och att använda en specifik ålder som ett tröskelvärde skulle betyda att vi gav måttet 

en väldigt objektiv status. 
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I min studie definierar jag åldrande efter beskrivning av Egidius (2005), som ”förändringar 

i organismen till följd av tilltagande ålder ” och inkluderar både det ”primära” och det 

”sekundära åldrandet” hos äldre människor. Med äldre människor avser jag personer över 60 

– 65 år, enligt den ”flytande tröskeln” av Stuart-Hamilton (a.a.).  

 Mitt val av denna definition och åldersavgränsning, gör jag då jag tycker att den väl 

återger min egen syn på åldrande samt fångar den kategori av människor som studien syftar 

till. Egidius (a.a., s.743) definierar åldrande som ”förändringar i organismen till följd av 

tilltagande ålder”. Dessa åldersförändringar kan vara fysiologiska till sin karaktär och kallas 

då primärt åldrande. Med detta avses då till exempel nedsättningar i syn och hörsel, skörhet i 

skelett samt förändringar i hud och vävnad.  Egidius beskriver även ett sekundärt åldrande 

som beror på sociala och psykologiska faktorer. Det kan handla om att ha en mindre kontakt 

med andra människor och mindre motion, vilket uppges bidra till en försvagning och 

påskynda åldrandet. Avslutningsvis erfar jag att de psykiska krafterna inte avtar med samma 

kontinuitet och i ett lika tidigt skede, till förmån för bland annat litterär och vetenskaplig 

verksamhet. 

 

5. Temats relevans för socialt arbete 

Initialt i uppsatsprocessen och kontinuerligt i arbetet med studien har jag funderat över mitt 

tema prestationsbaserad självkänsla och åldrande och dess relevans för socialt arbete. Nedan 

presenterar jag mina tankar kring på vilket sätt mitt tema knyter an till socialt arbete.  

 

Prestationsbaserad självkänsla torde vara att betrakta som en psykologisk term som 

förmodligen används i större utsträckning inom den psykologiska disciplinen och inom ämnet 

psykologi, snarare än inom det samhälls- och beteendevetenskapliga fältet socialt arbete.  I 

Psykologilexikon (2005), definieras psykologi som 1.”Läran om själslivet. Vetenskapen om 

de psykiska processerna”, och 2.”Vetenskapen om djurs och människors sätt att uppfatta, 

uppleva, handla och reagera”. Termen psykologi inkluderar således både människans psyke 

och beteende.  

Inom socialt arbete betonas principen om ”helhetssyn”, vilken regleras i Socialtjänstlagen 

(SoL, 2001:453), vilket bland annat innebär att se på människan utifrån hennes psyke, 

beteende och omgivande kontextuella faktorer. För att på bästa sätt kunna tillämpa detta 

synsätt och uppnå en så överensstämmande bild av människan utifrån denna helhetssyn, anser 

jag att det behövs ett tvärvetenskapligt synsätt och följaktligen kunskap från olika discipliner 
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såsom till exempel juridik, samhällsvetenskap och psykologi. Att inneha kunskaper i ämnet 

psykologi och psykologiska begrepp såsom självkänsla och ”prestationsbaserad självkänsla” 

samt hur dessa påverkar enskilda individers mående, beteende och livsval, menar jag därav är 

av stor vikt.  På så vis tror jag att det kan bidra till att ovan nämnda helhetssyn bättre uppnås 

samt även medföra en ökad förståelse för människor, unga som gamla, vilka inbegrips i det 

sociala arbetet.  

I takt med att samhället förändras och vi får ett större antal äldre människor, anser jag att 

åldrandet hamnar i fokus mer nu än tidigare. Kunskaper kring hur vi påverkas i åldrandet är 

behövligt och nödvändigt för kommande socialarbetare, som av allt att döma kommer att 

möta fler äldre människor i det sociala arbetets praktik. Termen” prestationsbaserad 

självkänsla” kopplat till åldrande och dess betydelse för den enskilde individen och människor 

runtomkring, får med denna utgångspunkt sägas äga relevans i det sociala arbetet.  

 

6. Disposition 

Studien utgörs av tre huvuddelar (Backman, 2008) enligt följande. 

I studiens inledande del (rubrik 1- 5) presenteras studiens fokus och valda tema 

prestationsbaserad självkänsla och åldrande. En kortare introduktion, med bakgrund och 

problemformulering anges och mynnar ut i studiens syfte med övergripande frågeställningar. 

Därefter redogörs för studiens centrala begrepp samt dess relevans för socialt arbete.  

Studiens andra del (rubrik 7- 8) innefattar ett metodkapitel. Här fokuseras metod och 

material. Beskrivning av forskningsansats, tillvägagångssätt vid datainsamling, urval och 

bearbetning åtföljs av metodologiska överväganden samt etiska övervägningar i samband med 

studien. Därefter följer rubriken teoretiska utgångspunkter. Under denna rubrik redogör jag 

för studiens teoretiska förankring: teorin om ”Locus of control”, KASAM och Self 

Determination Theory. 

Den tredje delen (rubrik 9 – 11) avslutar studien och består av studiens resultat. Här 

presenteras den egeninsamlade litteraturen som utgör primärempirin tillsammans med 

tolkningar. En kortare sammanfattning avslutar resultatet där jag relaterar de olika områdena 

till varandra. Resultatet analyseras därefter med hjälp av ovan nämnda teorier. Analysarbetet 

presenteras under tre rubriker som knyter an till studiens övergripande frågeställningar. 

Slutligen knyts arbetet ihop med diskussion och slutsats. Förslag på vidare forskning ges samt 

några egna avslutande reflektioner. 
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DEL II 

7.  Metod och material 

I denna del av studien, kommer jag nedan att berätta om min förförståelse och på vilket sätt 

den har påverkat mitt val av tema för studien. Min forskningsansats beskriver jag i syftet som 

explorativ och deskriptiv. Under denna rubrik förklarar jag vad jag avser med det. Under 

rubriken materialinsamling och litteratursökning, presenterar jag därefter hur min empiri och 

datainsamling gjordes. Att söka efter relevant litteratur och forskning tog en större tid i 

anspråk och utgjorde en relativt stor del av arbetet med uppsatsen. Denna genomgång tjänade 

även som ingång till den tidigare forskning på området som jag därefter kort presenterar. De 

avgränsningar som jag gjort har direkt påverkat mitt urval och mitt resultat och jag har därför 

valt att sätta in dem under samma rubrik. Till sist lyfter jag fram begreppen reliabilitet och 

validitet och dess betydelse i denna studie samt några etiska aspekter som jag tagit hänsyn till. 

  

7. 1 Förförståelse 

Då jag har ett stort intresse för psykologi och mellanmänskligt beteende är valet av tema 

”prestationsbaserad självkänsla och åldrande” i uppsatsen inte så förvånansvärt. Då jag 

dessutom läser på socionomprogrammet med inriktning mot äldre, ter det sig än mindre 

märkligt. Av vetgirighet har jag läst psykologi i olika sammanhang både privat och i 

utbildningssyfte på universitetsnivå samt i min behandlingsassistentutbildning.  Mina 

kunskaper har varit behjälpliga både i min egen personliga utveckling samt i min 

yrkesutövning inom socialt arbete. Jag har bland annat erfarenhet av arbete på utredningshem 

med familjer och barn samt arbete med kvinnor med ett före detta missbruk. Självkänslan 

anser jag har betydelse för hur människor mår, för hur de beter sig och för vilka val de gör i 

olika situationer och kontexter, detta kan även bekräftas av litteratur samt av personer jag 

mött. Vidare tycker jag att självkänslan är fascinerande och aktuell för oss alla på olika sätt, i 

synnerhet i en tid som jag anser präglas av att stor betydelse läggs på yttre faktorer, såsom 

vårt utseende, att prestera, handla och att uträtta något konkret. Dessa yttre faktorer kan då till 

och med ses som viktigare än betydelsen av att vi är de vi är. Med andra ord menar jag att vårt 

inre värde inte fokuseras i lika hög utsträckning som yttre faktorer.  

 

7. 2 Forskningsansats 

I min studie har jag använt mig av en explorativ och deskriptiv ansats med en 

undersökningsdesign i form av en litteraturstudie. Då jag i min analys utgått från extraherade 
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teman och kategoriseringar, vilka härrör från mitt insamlade textmaterial, har jag på så sätt 

gjort en innehållsanalys av induktiv karaktär (Elo & Kyngäs, 2008). Ett induktivt angreppssätt 

anses av författarna vara fördelaktigt då det finns knapphändig kunskap på området att tillgå.  

Vidare anser jag att tillämpningen av teknik från innehållsanalys som metod i studien 

lämpat sig bra, då jag genom att studera texter och fånga dess innehåll, sökt besvara mina 

frågeställningar och mitt syfte. Bryman (2002, s.190-192) menar också att innehållsanalysen 

är mycket flexibel och utgör ett angreppssätt snarare än en metod samt att dess främsta 

användning handlar just om att analysera ”studiet av dokument och texter”. Berelson (1952) 

och Holsti (1969) erbjuder kanske de mest kända definitionerna av innehållsanalys. Holsti 

(1969, s.14) refererad i Bryman (a.a., s. 190) definierar innehållsanalys som: ” Innehållsanalys 

innebär varje teknik som används för att dra slutsatser utifrån en objektiv och systematisk 

beskrivning och specifikation av det karaktäristiska i olika slags budskap.” Objektivitet och 

systematik är två viktiga egenskaper som nämns i definitionen ovan. Jag har eftersträvat 

objektivitet genom att så tydligt som möjligt i förväg förklara hur jag ämnat dela in mitt 

material i olika teman. Detta som ett sätt till att minimera chanserna till att personliga 

värderingar blir styrande i analysprocessen. Mitt material har jag systematiskt bearbetat 

konsekvent, även här av ovan nämnda skäl.  

En innehållsanalys kan vidare enligt Downe-Wamboldt, (1992) uttrycka det ”manifesta” 

(påtagliga) innehållet i materialet eller det mer ”latenta” (underliggande och dolda) innehållet. 

Min studie bär drag av båda uttryckssätten, då jag eftersträvat en kombination för större 

förståelse.   

 

7. 3 Materialinsamling och litteratursökningar 

För att få en inblick i befintlig forskning kring prestationsbaserad självkänsla och åldrande, 

genomförde jag flera litteratursökningar (se bilaga). Utifrån mina övergripande 

frågeställningar, valde jag ut olika relevanta sökord som jag sedan kombinerade. Detta för att 

finna adekvat litteratur, med ett så stort antal träffar som möjligt samt även för att kunna 

utesluta för studien ointressant litteratur (Backman, 2008, s.170). Centrala sökord jag använt 

mig av är: prestationsbaserad självkänsla, åldrande och psykisk ohälsa. I databaserna har jag 

använt engelska ord, som översatts med hjälp av Nordstedts elektroniska ordbok till: 

perfomance-based self-esteem, competence-based self-esteem och aging. 

Som en första ingång till mitt tema och frågeområde använde jag söktjänsten Google. 

Genom denna sökväg fann jag många användbara referenser via relevanta uppsatser samt 

forskning på mitt tema. För att finna nationell och internationell vetenskaplig litteratur 
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använde jag fortsättningsvis databaserna: Academic Search Premier, Libris Websök och 

PsycINFO, vid Ersta Sköndal Högskola (ESH). Academic Search Premier valde jag, då den 

spänner över flertalet akademiska ämnen och täcker ett stort antal tidskrifter i fulltext. Libris 

Websök använde jag, då tjänsten är rikstäckande och användbar vid sökning efter böcker. 

Slutligen valde jag PsycINFO, med anledning av att jag rör mig inom både psykologi och 

socialt arbete, torde denna passa för mitt tema. Denna databas uppdateras varje vecka enligt 

(Backman, 2008, s. 191) och torde på så vis erbjuda en uppdaterad information.   

Jag valde att begränsa träffarna i databaserna till litteratur som var i full text, peer reviewed 

samt att enbart inkludera litteratur från år 2000 och framåt, för att effektivisera mitt arbete 

samt få fatt i den senaste litteraturen. Jag antog också att eventuell äldre relevant litteratur 

torde vara representerad i det nyare materialet och att jag på så vis även skulle få kännedom 

om denna. 

 

7. 4 Tidigare forskning 

7. 4. 1 Prestationsbaserad självkänsla 

Av den befintliga nationella och internationella forskning som jag funnit, vilken behandlar 

begreppet prestationsbaserad självkänsla har jag övergripande kunnat urskilja tre områden. 

Dessa områden är psykisk hälsa/ohälsa (stress, oro, utbrändhet och utmattningsdepression är 

då inkluderat), uttryck (beteende och upplevelser)och självkänsla och funktion i 

Arbete/organisation och insatser. Huvudsakligen knyts forskningen kring prestationsbaserad 

självkänsla till psykisk hälsa/ ohälsa. Här nedan presenteras några forskare på detta tema.   

Lennart Hallsten (2002, 2005) tycks vara den mest framträdande forskaren inom den 

nationella forskningen om prestationsbaserad självkänsla och han står omnämnd i samtliga 

svenska uppsatser jag funnit på detta tema. I en longitudinell populationsstudie om utbrändhet 

i Sverige har orsaker och konsekvenser samt utbredning undersökts och det pågår just nu en 

forskningsstudie LUST vid Karolinska Institutet och institutionen för neurobiologi, 

vårdvetenskap och samhälle i ledning av ovan nämnda forskare Lennart Hallsten. I denna 

studie undersöker man sjuksköterskors yrkestillvaro genom att analysera utvecklingen av 

prestationsbaserad självkänsla och utbränning.  

Maarit Johnson (1987, 2003) är en annan forskare med direkt anknytning till min studie, 

har tittat på självets betydelse för individers välbefinnande och hon har även skrivit en 

avhandling på ämnet. Ytterligare en forskare är Victoria Blom (2011) som i sin avhandling, 

skriver om en villkorlig självkänsla som baserar sig på prestation och kompetens.  
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7. 4. 2 Prestationsbaserad självkänsla och åldrande 

Forskning finns kring självkänsla och åldrande. Utifrån min specifika inriktning med fokus på 

prestationsbaserad självkänsla och åldrande, har jag dock inte funnit någon forskning. Vad 

denna eventuella avsaknad av forskning beror på är tankeväckande och förmodligen är 

förklaringarna många. En möjlig anledning skulle kunna vara felaktiga val av sökord, en 

annan skulle kunna vara att ämnet i sig hitintills inte legat i forskarnas intresse, ytterligare en 

förklaring kan helt enkelt ha att göra med att det inte finns något att hitta. Detta diskuteras 

längre fram i uppsatsen. 

 

7. 5 Urval och avgränsningar  

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar samt fokus för studien, prestationsbaserad 

självkänsla och åldrande, har jag valt litteratur som jag funnit relevant för detta tema. Utvald 

litteratur som i denna studie utgör min empiri och data, har jag funnit med hjälp av ovan 

nämnd litteratursökning. Den litteratur som jag slutligen valde ut för vidare tolkning och 

analys i min studie bestod av sex vetenskapliga artiklar. Dessa presenteras och åskådliggörs i 

tabell 1 i mitt resultat.  Av dessa har fyra artiklar nationella författare och övriga två har 

internationella författare.  

Textantalet har jag medvetet avgränsat utifrån de tidsramar som jag haft till mitt 

förfogande under kursen samt utifrån min egen bedömning av beräknad tidsåtgång. Andra val 

av avgränsningar i urvalet, har styrts av att jag läser på socionomprogrammet med inriktning 

mot äldre och funktionshindrade. Urvalet innefattar därav enbart prestationsbaserad 

självkänsla i relation till åldrande hos äldre människor. Med äldre avser jag i denna studie 

personer över 60 - 65 år, enligt den ”flytande tröskeln” (se rubrik 4.5 åldrande). Jag har 

därmed avgränsat mig till att inte djupare behandla hur barn och ungdomar skulle kunna 

påverkas av att ha en prestationsbaserad självkänsla, då dessa åldersgrupper inte varit fokus 

för min uppsats. Ingen avgränsning har vidare gjorts kring kön, etnicitet och socioekonomisk 

bakgrund hos de äldre i åldrandet. Detta då jag i första hand har varit intresserad av att närma 

mig och belysa begreppet prestationsbaserad självkänsla och dess eventuella koppling till 

psykisk ohälsa i och med åldrandet.  

 
7. 6. Bearbetning av material 

7. 6. 1 Kategorisering, tolkning, analys 

Vid min materialinsamling, urvalsprocess och analys har jag enligt Bryman (2002, s. 191) 

sökt bemöta innehållsanalysens drag av objektivitet och systematik. Jag har då varit 
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konsekvent i mitt förfarande och gjort på samma sätt med samtliga texter samt i förväg 

beskrivit hur jag ska behandla råmaterialet. Efter beskrivning av Graneheim och Lundman 

(2004) gick det till på följande sätt. Efter genomförd litteraturgenomgång, gjorde jag en 

okulär besiktning av abstracts samt titlar på mina relevanta träffar. Detta hade betydelsen av 

att jag initialt tog mig an texterna genom att ögna igenom samt läsa sammanfattningarna 

översiktligt. Jag fick då en inledande uppfattning av texternas innehåll och kunde på så vis 

ringa in och kategorisera texterna utifrån deras centrala områden. Därefter bearbetade jag 

textmaterialet ytterligare en gång genom att läsa dem igen, för att öka förståelsen och 

eventuellt specificera innebörden ännu mer. Det textmaterial som inte knöt an till mitt 

specifika tema, men inkluderade mina sökord sorterades ut ur det primära texturvalet. Detta 

gjorde att jag nu fått en ansenlig mängd texter att arbeta med. Jag valde då slutligen ut några 

texter som utgör mitt resultat för vidare analys. Detta sista val baserade jag dels på texternas 

tillgänglighet av praktiska och tidsmässiga skäl samt på mitt eget kriterium om att det är 

önskvärt med textrepresentation från varje tema. Jag tänkte då att urvalet på så vis skulle 

uppnå en större objektivitet och öka kvaliteten i arbetet genom att varje område som jag 

kunnat skönja fanns med. 

Det slutliga analysarbetet inleddes med att jag läste igenom resultatet med de utvalda 

texterna. Utifrån dessa gjorde jag sammanfattningar samt tolkade respektive kategori under 

egen rubrik. De sammanställda tolkningarna analyserades därefter utifrån mina övergripande 

frågeställningar som användes som verktyg i sökandet efter svar samt utifrån studiens syfte. 

Avslutningsvis förde jag i analysen till varje tema in en åldrandeaspekt. 

 
7. 7 Reliabilitet och validitet 

Borg och Westerlund (2006) förklarar begreppen Reliabilitet och Validitet enligt följande: 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen och om i vilken utsträckning 

slumpen kan påverka vårt resultat. Då jag noga redovisat mitt tillvägagångssätt samt sökord i 

studien, är det rimligt att anta att andra personer skulle få fram samma material.  Samtliga 

texter i mitt urval har dock varit skrivna på engelska. Detta skulle kunna ha haft en negativ 

inverkan på tillförlitligheten i studien, i form av språkliga misstolkningar. Jag har dock vid 

behov, använt mig av engelska ordböcker för att minimera den risken. Vidare har jag i studien 

använt mig av vetenskapligt granskat textmaterial vilket också torde påverka tillförlitligheten i 

studien i positiv bemärkelse. Reliabiliteten kan därmed anses vara hög. 

Validiteten kan å andra sidan förstås som huruvida vi mäter det vi tänkt oss mäta. I denna 

studie har jag använt mig av relevant litteratur som berör prestationsbaserad självkänsla, i 
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förhållande till temat för studien samt till mina forskningsfrågor. Jag har därmed behandlat 

det som avsågs och studien kan därav anses ha en hög validitet. 

 Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan användas i andra 

liknande studier (Merriam, 1994). Det är troligt att mina resultat skulle kunna användas i 

andra studier som undersöker självkänsla och prestationsbaserad självkänsla som fenomen 

samt även i studier som kretsar kring åldrande, självbild och identitet, anpassning och 

psykiskt mående. 

 

7. 8 Metodologiska överväganden  

7.8.1 Styrkor och svagheter  

Mitt intresse för psykologi och min egen förförståelse kring ämnet skulle kunna tänkas ha 

påverkat mitt resonemang i denna studie. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

verkligheten kan tolkas och förstås på olika sätt och vår förståelse av den gör vi utifrån 

subjektiva tolkningar. Det samma förmodas gälla för texter, vilka inbegriper olika innebörder 

och mening. Forskaren kan i sin betraktelse därav inte förhålla sig helt objektiv inför 

närmandet av texterna, utan gör vissa subjektiva tolkningar. Forskarens egen förförståelse och 

erfarenhet antas påverka i tolkning och analys. 

Mina personliga värderingar skulle ha kunnat leda fram till att resultatet vinklats och att 

enbart det innehåll som kunnat bekräfta mina implicita antaganden och frågeställningar lyfts 

fram.  Resultaten skulle då kunna uppvisa skevheter och därmed påverka tillförlitligheten. 

Min ambition har varit att eftersträva objektivitet som i Bryman (2002, s.191) förstås som ett 

drag i en innehållsanalys. I egenskap av att vara ett subjekt resonerar jag dock att jag inte kan 

vara helt objektiv oavsett min historia och förförståelse. Då jag kategoriserar in i teman väljer 

jag till viss del utifrån min egen subjektiva uppfattning vilka texter som är att betrakta som 

relevanta. Det är troligt att många andra forskare skulle välja ut ungefär samma teman och 

texter. Det är dock inte uteslutet att någon skulle välja något helt annat. Med detta vill jag 

säga att jag inte tror att min egen förförståelse spelar in i någon större utsträckning här, då den 

inte får anses äga någon större dignitet i fråga om känslomässig anknytning eller liknande 

aspekt till temat. Jag tror att medvetenhet vid textbearbetningen kan vara kvalitetssäkrande för 

resultatet och i det urval som görs, vilket kan motverka skevheter i dataframställningen.   

 

I studien tar jag min utgångspunkt i självkänsla och prestationsbaserad självkänsla som jag 

utifrån en explorativ och deskriptiv ansats försöker koppla till åldrandet. Att enbart inbegripa 

självkänsla och teorier kring detta begrepp, kan bara erbjuda ett delperspektiv på helheten i att 
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förstå hur människor med en prestationsbaserad självkänsla hanterar åldrandet. Komplexiteten 

i att vara människa och unik, inbegriper även andra individuella skillnader, så som till 

exempel personlighet, förmåga att hantera svårigheter, tankestil samt även 

uppväxtförhållanden och nuvarande miljö- och livsvillkor. Dessa aspekter har jag i studien 

berört men inte gått in djupare på, då de inte utgjort studiens fokus.  

 

Det är fullt möjligt att jag med andra sökord, fått in annat material än det jag valt för min 

analys. Jag kan med andra ord ha missat värdefull forskning och litteratur på mitt tema.  

 

7. 9 Etiska överväganden 

Mina etiska överväganden och komplikationer, som har kunnat tänkas uppstå i och med 

litteraturstudien har handlat om att personer som upplever att de har en prestationsbaserad 

självkänsla, eller på annat sätt kan relatera till det, skulle kunna ta illa vid sig eller komma att 

uppleva min analys och beskrivning som missvisande eller känslomässigt oroande. Jag har 

dock ämnat hantera detta i studien, genom att backa upp mina resonemang mot adekvat 

litteratur och citat samt varit noga med att särskilja och klargöra när det handlar om min 

subjektiva tolkning. Vidare anser jag att det är viktigt att inte diktera vad som är rätt och fel, 

utan att för den skull helt undvika resonemang som skulle kunna uppfattas som 

kontroversiella. Slutligen har jag även övervägt hur jag har formulerat mig för att inte 

uppfattas som dömande eller nedsättande. 

 
 

8. Teoretiska utgångspunkter  

Studiens utgångspunkt och teoretiska förankring bottnar i huvudsak i teorin om ”Locus of 

control” av Rotter (1954) och teorin om KASAM – Känslan av sammanhang av Antonovsky 

(1987), vilka omnämnts kort tidigare i uppsatsen samt teorin om ”Self- Determination” av 

Deci och Ryan (2002). Tillsammans med adekvat litteratur på området, söker jag genom dessa 

en möjlig förståelse för redovisat resultat och tolkningar. Mitt val av dessa teorier anser jag 

vara adekvat utifrån studiens syfte samt valt tema om prestationsbaserad självkänsla och 

åldrande. Samtliga teorier belyser aspekter som tillsammans med personlighet och 

situationsbetingelser, kan ha en inverkan, vara motiverande och leda fram till individers 

olikheter i kognition, känsla och beteende. 
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8. 1 Locus of Control 

Julian B Rotter, upphovsman till social inlärningsteori introducerade (1966) teorin om ”Locus 

of control”, som beskrivs av Friedman och Schustack (2006, s. 256-257). Enligt teorin 

framhålls att de val vi gör och vårt agerande bland annat styrs av i vilken utsträckning vi 

upplever att vi kan påverka vår situation. Vidare av om vi tror att vårt beteende leder till ett 

positivt utfall samt utifrån hur mycket vi värdesätter den förväntade förstärkningen. Detta 

beror enligt teorin på var vår kontroll över positiva och negativa händelser är lokaliserad och 

har sin fokus. Individer bedöms som antingen inifrånstyrda med en ”internal-LOC”, eller som 

utifrånstyrda och uppvisar då en ”external-LOC”. Med en ”internal-LOC” är vår kontroll 

förlagd inom oss och vi hyser en tro på att vi själva kan påverka utfallet och att vårt eget 

beteende ses som styrande. Har vi istället en ”external-LOC”, är kontrollen förlagd utanför 

oss själva och vi ser yttre omständigheter och viktiga andra som avgörande för utfallet och vi 

upplever oss därmed vara styrda utifrån.  

De individer som har en ”internal-LOC” är sannolikt mer prestations- och 

framgångsorienterade, då de ser att det egna beteendet får ett positivt utfall. Individer med en 

”external- LOC” tenderar tvärtom att vara mindre oberoende och har lättare för att bli 

deprimerade och stressade.  

Rotter menar i sin teori att individens personlighetsdisposition är ihållande och stabil och 

ses som den determinerande faktorn vid bedömning av individers beteenden, situationens 

inverkan och betydelse till trots.   

 

8. 2 KASAM  

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (1987) intresserade sig för människors skilda 

motståndskraft och förmåga till att hantera stress, krav, motgångar, konflikter och andra 

påfrestningar i sin tillvaro.  Antonovsky anlägger i (a.a.) ett hälsofrämjande salutogent 

perspektiv, där han bland annat frågar sig, hur det kommer sig att människor alla 

påfrestningar till trots, förblir friska? Vad är det som inverkar till att människor behåller sin 

hälsa och klarar sig trots enorma påfrestningar och till och med vidareutvecklas? Antonovsky 

menar i (a.a., s.28) att vi ur en salutogen infallsvinkel, befinner oss i en ständig rörelse på ett 

kontinuum mellan två poler, hälsa och ohälsa. Någon dikotomi mellan friska och sjuka 

människor är sålunda icke existerande och vore en alltför snäv beskrivning.  

I (a.a., s. 44-46) redogör han för sitt utvecklade begrepp KASAM – Känsla av 

sammanhang, som anges som en möjlig förklaring och förståelsehorisont. Begreppet som kan 
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förstås som en global hållning, innefattar en sammanhängande tillvaro bestående av tre 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet, handlar om i vilken utsträckning och till vilken grad människor upplever sig 

hysa tillit till att de inre och yttre stimuli som erfars genom livet är ordnade, förståeliga och 

förutsägbara. Komponenten kan exemplifieras med att det svåra som inträffar åtminstone kan 

ordnas och förklaras. Misslyckanden, krig och olyckor går att göra begripbara. Jag erfar dock 

att det inte innebär att påfrestningen är önskvärd. 

Hanterbarhet, rör individens egen tilltro till att nödvändiga resurser finns till förfogande 

för att kunna bemöta dessa stimuli, då de uppkommer. En hög grad av hanterbarhet kan 

exemplifieras i att individen inte känner sig som ett offer för omständigheterna och att denne 

av livet blir orättvist behandlad. Här finns istället en förståelse för att olika olyckliga 

omständigheter inträffar genom livet, men att det ordnar sig och att smärtan går över.  

Meningsfullhet, innebär att individen upplever de stimuli som uppkommer som en del av 

livets utmaningar, vilka det är motiverat att investera sitt engagemang i. Denne komponent 

erfar jag vara KASAM- begreppets motivationskomponent. Den syftar till i vilken omfattning 

individen upplever att livet har en känslomässig aspekt och innebörd. Att de påfrestningar och 

krav som individen ställs inför genom livet är meningsfulla och värda att investera sitt 

engagemang och sin energi i. Praktiskt innebär detta att vid exempelvis olyckliga 

omständigheter som en närståendes död, drar sig inte individen för att inställd på att finna 

mening, konfrontera och utstå händelsen. Detta för att på så vis på bästa sätt, kunna gå vidare 

i livet och ta sig ut på andra sidan. 

Samtliga tre komponenter i begreppet KASAM, anses sammanflätade vara nödvändiga för 

en framgångsrik hantering av problem och påfrestningar. Dock anses de vara mer eller mindre 

centrala. I (a.a., s.50) omnämns den tredje komponenten meningsfullhet som den mest 

betydelsefulla. Det framgår att den styr varaktigheten av de andra två komponenterna, 

begriplighet och hanterbarhet. 

 

8. 3 Self – Determination Theory 

Den humanistiska teorin om ”Self- Determination” av Edward Deci och Richard Ryan (2002) 

baseras på och utgår ifrån tre grundläggande psykologiska behov: kompetens, autonomi och 

tillhörighet. Dessa tre behov anses inverka i vårt mående och motiverar oss vidare i vårt 

beteende och handlande. Enligt teorin känner vi oss mest tillfreds då de är uppfyllda.  

Kompetens, avser vårt behov av att bemästra och klara av nya utmaningar och finslipa våra 

förmågor. Beteendet innefattar utforskande och kan om behovet är inifrån kommande, vilket 
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är att föredra, främja inre växt och utveckling. Individens vetgirighet och strävan efter ny 

kunskap inom sitt yrkesfält skulle kunna exemplifiera denna komponent. 

Autonomi, avser individens försök att av egen kraft uppnå större självständighet, frihet och 

reglering, hellre än att tillskansa sig detta genom utifrån kommande krafter. Detta kan leda till 

känslor av självkontroll. Detta skulle till exempel kunna handla om att ha ett eget inflytande 

över sitt arbete och att styra sina arbetstider.  

Tillhörighet, representerar slutligen individens egna önskan att skapa meningsfulla 

relationer med andra människor. Att få möjlighet till att ingå i ett sammanhang, där möjlighet 

till ett ömsesidigt utbyte kan äga rum, som till exempel på en arbetsplats skulle kunna vara ett 

sådant exempel. 

 



 

 

    

20 

DEL III  

9. Resultat 

Under detta avsnitt av litteraturstudien presenterar jag innehållsanalysens resultat. Resultatet 

är baserat på en tolkning av min insamlade empiri, vilken utgörs av sex stycken vetenskapliga 

texter. Dessa presenteras tillsammans med kategoriindelning i nedanstående tabell (tabell 1).  

Efter att ha läst och granskat den funna litteraturen kring studiens syfte och mitt tema om 

prestationsbaserad självkänsla och åldrande, kunde jag innehållsmässigt urskilja tre 

kategoriområden som jag delade in texterna i. Dessa kretsade kring: psykisk hälsa/ohälsa, 

uttryck -explicit/implicit (beteende och upplevelser) samt arbete/effekt med insatser. Varje 

kategoriområde representeras av två texter.  

Texterna under varje område genomlästes och sammanställdes i nästa steg av min 

tolkningsprocess, för att därefter tätt på tolkas under egen rubrik. Avsnittet avslutas med några 

sammanfattande kommentarer, där de tre kategoriområdena relateras till varandra. 

 

Tabell 1. Översikt över valda texter samt indelning i kategoriserade teman 

 

Artikel Tema 

Hallsten, L., Josephsson, M. & Torgén, M. (2005). 

Performance-based self-esteem. A driving force in 

burnout processes and its assessment. 

Psykisk hälsa /ohälsa 

Dahlin, M., Joneborg, N., &  Runeson, B. (2007). 

Performance-based self-esteem and burnout in a 

cross-sectional study of medical students. Medical 

teachers, 29, 43-48. 

Psykisk hälsa /ohälsa 

Blom, V., Johnson, M., & Patching, G. R. (2011). 

Physiological and Behavioral Reactivity when One’s 

Self-Worth is Staked on Competence.  

 Uttryck  

 

Johnson, M. (2010). Depressive Styles, Self-Esteem 

Structure, and Health: A Dynamic Approach to 

Differential Vulnerability in Self-Criticism and 

Dependency.  

Uttryck 

Bowling, N. A., Eschleman, K. J., Wang, Q., Kirkendall, 

C & Alarcon, G. (2010). A meta-analysis of the 

predictors and consequences of organization-based 

self-esteem. 

Arbete / effekt med insatser 
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 Innstrand, S. T., Langballe, E. M., Espnes, G. A., 

Gjerlöw Aasland, O &  Falkum, E. (2010). Personal 

vulnerability and work-home interaction: The effect 

of job performance-based self-esteem on work/home 

conflict and facilitation.  

Arbete / effekt med insatser 

 

Resultatet presenteras nedan under egna temarubriker med tätt efterföljande tolkningar utifrån 

mina övergripande frågeställningar. 

 

9. 1 Psykisk hälsa/ohälsa 

Detta tema tar sin utgångspunkt i de artiklar som explicit lyfter fram psykisk hälsa/ohälsa som 

en möjlig effekt av prestationsbaserad självkänsla. Författarna gör detta gällande både i 

rubrik och i innehåll.  

 

Hallsten, Josephsson och Torgén (2005), lyfter fram begreppet prestationsbaserad självkänsla 

(PBS) som en betydande riskfaktor vid utbränning. Denna faktor anser författarna har givits 

för liten betydelse i diagnostisering av utbränning. Detta då utbränning drabbar individer med 

en hög motivation och engagemang. En skala för mätning av PBS som skall utgöra ett 

komplement till befintliga bedömningsinstrument har därav utvecklats. Följande frågor 

inkluderas i den kontextoberoende versionen för mätning av PBS:  

 

    Instämmer helt  inte alls 

1. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt 

värde genom att vara duktig 

2. Min självkänsla är alltför mycket beroende av 

vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor 

3. Jag känner ibland att jag måste vara litet bättre 

än andra för att duga inför mig själv 

4. Jag har känt ett inre tvång att åstadkomma något 

värdefullt här i livet 

 

Författarna menar att utbränning uppstår i en kontext av misslyckade strävanden efter 

självkänsla. I centrala livssammanhang och i situationer av självdefinierande, i arbetsuppgifter 

och i roller, aktiverar och bibehåller varaktiga stressutlösande faktorer dessa strävanden efter 

självkänsla. Individen reagerar med olika kognitiva antaganden och övertygelser, som till 

exempel: “If I do not manage project X in time, then I’d feel ashamed and lose my self-

esteem” eller “I must manage project X in time, or else...” 

Författarna skiljer här mellan att vara ”wornout”(utsliten) – som de menar kan relateras till 

generella situationer med upplevelser och känslor av att vara utled och trött på ett jobb eller 
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en aktivitet, vilket drabbar individer utan en prestationsbaserad självkänsla som uppvisar en 

lågt skattad siffra på mätningsskalan. Individer som tvärtom uppvisar en prestationsbaserad 

självkänsla och skattat sig högt på mätningsskalan förmodas här löpa en ökad risk att istället 

drabbas av ”Burnout”(utbrändhet). Författarna menar att de som blir utbrända är mer benägna 

att känna sig personligt ansvariga för ett mindre fördelaktigt resultat och utfall, vilket gör att 

de då attribuerar orsaker till sin person och egenskaper hos sig själva. Individer med en 

prestationsbaserad självkänsla kan enligt författarna uppvisa en sårbar villkorad form av 

självkänsla som gör dem sårbara för psykisk överbelastning och press. Med deras höga 

fokusering på utförande och prestation inkluderat, kan detta under missgynnsamma 

förhållanden enligt författarna leda till utmattningssyndrom och utbränning.  

Orsakerna till prestationsbaserad självkänsla beskrivs som olika, starka samband till PBS 

kunde märkas utifrån individers antaganden från barndomen om att: “you have to be 

committed and be something”.  

Den utvecklade PBS-skalan uppvisade tillfredställande reliabilitet och visade på likartade 

utfall i samtliga undersökningsgrupper. Den hade även en sammanlänkande validitet. Empiri 

från fyra nationella studier med ett populationsurval på 17177 vuxna personer redovisas som 

resultat i (Hallsten, et al., 2005). Det görs gällande att socioekonomiskt starka och utbildade 

individer, är överrepresenterade bland individer som uppvisar en prestationsbaserad 

självkänsla. Detta antas bero på att dessa individer har en större frihet, vilket gör att de kan 

identifiera sig med sin uppgift i högre grad än individer utan utbildning, som i högre 

utsträckning är kontrollerade enligt teorin om ”Self determination” av (Deci & Ryan, 2002) 

som anges som en möjlig förklaring. Personer som saknar kunskap attribuerar även troligare 

sin prestation till yttre omständigheter, än till personlig karakteristik. Författarna menar vidare 

att en prestationsbaserad självkänsla uppvisar likheter med begreppet KASAM ”känsla av 

sammanhang” som beskrivs bestå av en dynamisk känsla av självförtroende i relation till 

omgivningen, vilken bara förändras måttligt med miljömässiga omständigheter och refererar 

till (Antonovsky & Sagy, 1987).  

I resultaten diskuteras huruvida prestationsbaserad självkänsla har ökat under senare år i 

och med att en ökning av utbränning har skett. Slutligen kan resultatet sägas erbjuda ett nytt 

sätt att mäta utbränning på genom sitt självkänsloperspektiv som även inkluderar kognitiva 

och motiverande aspekter.    

 

I en annan studie av Dahlin, Joneborg, och Runeson, (2007) med syfte att undersöka 

utbränning bland läkarstudenter utifrån hypotesen om att prestationsbaserad självkänsla (PBS) 
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kan predicera utbränning (Hallsten et al., 2005), kunde ett samband påvisas mellan PBS hos 

studenterna och utbränning. I undersökningen deltog läkarstudenter från 1:a, 3: dje och 6:e 

året på läkarutbildningen. Av resultaten framkom att studenter med en prestationsbaserad 

självkänsla var mer benägna att bli utmattade samt uppvisade också följaktligen då en högre 

grad av frigörelse från engagemang. Författarna resonerar kring att det vore värdefullt att 

kunna identifiera de studenter som har en ökad sårbarhet och som riskerar utbränning. En 

positiv aspekt som lyfts fram med PBS är att den troligen hjälper studenterna att hålla 

motivationen uppe i längre utbildningar. Rekommendationer till mer forskning kring 

studiemiljö och utbränning ges av författarna samt även studier som undersöker eventuella 

könsskillnader kopplat till detta tema, då kvinnor i högre utsträckning än män upplevde sig 

vara utmattade. 

 

9. 1. 1 Tolkning 

Min sammanfattande tolkning av ovanstående texters innehåll och resultat, blir att 

prestationsbaserad självkänsla kan leda till psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom och 

utbränning. De individer som drabbas torde i högre grad vara högutbildade med en stark 

socioekonomisk status. Detta föranleder mig att tro att dessa i större utsträckning kan finnas 

representerade inom yrken som kräver en akademisk utbildning med en högre grad av frihet. 

Ett antagande som genom studien av Dahlin, Joneborg, och Runeson, (2007) kan sägas vara 

tillstyrkt. Mitt initiala antagande om att antal individer med en prestationsbaserad självkänsla 

kan komma att öka i och med ett allt ökande antal individer med utbränning, tolkar jag som 

rimligt enligt vad jag erfar i (Hallsten, et al., 2005). PBS skalan som utformats av Hallsten et 

al., i (a.a.) tror jag vidare skulle kunna utgöra ett modernt komplement till befintliga 

mätskalor, anpassat efter tidigare nämnd rådande tidsanda med en ökad förekomst av 

utbränning. Att enbart ha en prestationsbaserad självkänsla renderar inte per automatik i 

utbränning tolkar jag, utan även i en hög motivation samt i ett initialt engagemang. I ett 

preventivt arbete där företagen medvetandegörs om hur deras arbetsmiljö och arbetsuppgifter 

eventuellt kan leda fram till utbränning hos personalen, tror jag kan föranleda ett 

medarbetaransvar. Forum skulle kunna initieras och arbetsuppgifter omformas utifrån denna 

kunskap, som ett sätt att arbeta hälsofrämjande. Min tolkning blir dock att personer med 

prestationsbaserad självkänsla kan vara svåra att nå, då de inte söker hjälp själva och kanske 

själva befinner sig på ledande position. Antaganden inom familjen om att “you have to be 

committed and be something” i (Hallsten et al., a.a.) visar enligt min tolkning, på betydelsen 

av signifikanta andras värdering och bedömning av individen, vid utvecklandet av 
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prestationsbaserad självkänsla. Det skulle kunna betyda att det även är adekvat att inbegripa 

dem och deras stöd vid återhämtning från utbränning. Argument förs fram i (Hallsten, et al., 

a.a.) för att prestationsbaserad självkänsla är att betrakta som tämligen beständigt över tid och 

påverkas lite av omständigheter i omgivningen. I min tolkning torde det då vara möjligt att 

åldras med en prestationsbaserad självkänsla och att det skulle kunna leda till psykisk ohälsa.  

 

9. 2 Uttryck - explicit/ implicit  

Nedan framställs resultat från texter med fokus på uttryck hos individer med en självkänsla 

som är baserad på kompetens och prestation. En villkorad, beroende självkänsla benämns här 

som kompetensbaserad självkänsla, vilken av allt att döma är att betrakta som en variant av 

prestationsbaserad självkänsla. 

 

En studie av Blom, Johnson, och Patching (2011) avsåg att mäta fysiologisk och 

beteendemässig reaktion hos personer med en hög respektive låg grad av kompetensbaserad 

självkänsla. Personer med en kompetensbaserad självkänsla, har internaliserat en villkorad, 

sårbar och försvagad bas- självkänsla. För att kompensera denna instabila låga bas- 

självkänsla och känna sig värdefull, drivs individen till att söka uppnå perfektion i såväl 

prestation som kompetens. Detta avgränsas till att bara gälla kompetens och prestation och 

gör sig inte gällande under andra betingelser som i relationer och då sträva efter att få andras 

godkännande. Upplevelser som: “I experience other people’s success as threatening”, kan leda 

till prestationsångest, sämre hälsa och somatiska besvär. 

För att mäta undersökningsdeltagarnas reaktivitet, mättes blodtrycket hos personerna då de 

genomförde ett test på dator som sedan utvärderades.  

Resultaten kunde påvisa en starkare fysiologisk reaktion med högre blod tryck och 

svarsstyrka hos personer med en hög kompetensbaserad självkänsla samt även en högre grad 

av irritation och spänning under testet. Den uppbådade kraftansamlingen hos dessa personer 

anses visa på prestationens stora betydelse för deras självdefiniering. Initialt var de autonoma 

reaktionerna som starkast för att sedan minskas. Detta menar författarna kan bero på deras 

ovisshet inför testet samt vad det går ut på. Personer med en kompenserad självkänsla anses 

uppvisa ett stort kontrollbehov och i och med testets framåtskridande och ökad egenkontroll 

minskade följaktligen deras spänning och oro. Avslutningsvis konstaterar författarna at 

personer med en kompetensbaserad självkänsla, tycks reagera med ökade ansträngningar, slit 

och ångest i situationer med oviss utgång. Betydelsen av detta i arbetsrelaterade situationer 

anses viktigt att undersöka vidare i framtida studier. 
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Johnson (2010) undersökte i två studier betydelsen av en dynamisk självkänsla, för 

personlighetsstilar av beroende och självkritisk karaktär. Med en dynamisk självkänsla avsågs 

självkänslans bas- samt kompetensaspekter. Resultaten visade på att självkritiska 

personlighetsstilar är en funktion av en självkänsla som baseras på prestation, kompetens och 

framgångssträvanden. En beroende personlighetsstil kan relateras till en låg bas- självkänsla 

som tar sig utryck i ett uttalat bekräftelsebehov. Ingen koppling kunde göras till att detta 

skulle kunna påverka den fysiska hälsan. Kompetensrelaterade strävanden och självkritik 

kunde dock predicera ohälsa. Författaren konstaterar att självkritiska och beroende 

personlighetsstilar har en sårbarhet och menar att självkänslans struktur avseende kognition 

och motivation har relevans för hur dessa personer mår och anpassar sig.  

 

9. 2. 1 Tolkning 

Av dessa studier blir min tolkning av allt att döma att personer med en kompetensbaserad 

självkänsla får anses vara sårbara. Blom, Johnson, och Patching (2011) kunde genom sin 

studie påvisa denna sårbarhet implicit i fysiologiska test genom blodtrycksmätningar och i en 

mer explicit beteendepåverkan som visade sig i förhöjd irritabilitet och aggressivitet hos 

undersökningsdeltagarna. Även om upplevelserna hos dessa personer må skifta är det i min 

tolkning förståeligt att detta kontinuerliga strävande efter självdefinition kan förorsaka ett 

stort lidande för dem som berörs. Detta i enlighet med studien av Johnson (2010), som menar 

att självkritiska personlighetsstilar kan predicera ohälsa.  

Att som jag tolkar det, ständigt vara på väg mot nya självdefinierande mål, jagad av sig 

själv och efter kontroll i tid och rum för att skaffa sig ett värde och vara någon, kan tänkas 

vara mödosamt och energidränerande. Tankar väcks kring hur väl personer med en 

kompetensbaserad självkänsla klarar av att se till andra värden och andras autentiska behov 

runt omkring samt att inkludera dem i sin värld, när deras eget varande tycks vara så starkt 

ifrågasatt. Det kanske snarare har att göra med huruvida deras beteende anses som adaptivt 

eller inte, vilket troligen varierar utifrån situation, arbetets art och arbetsuppgift.  

 
9. 3 Arbete - effekt med insatser 

Innehållet och temat för de två sista texterna i mitt urval berör prestationsbaserad självkänsla 

(PBS) kopplad till arbete. Texterna beskriver en organisations- och arbetsrelaterad 

prestationsbaserad självkänsla och dess effekter med insatser.  
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Innstrand, Langballe, Espnes, Gjerlöw Aasland och Falkum (2010) undersöker i sin studie, 

den longitudinella relationen mellan en PBS knuten till arbetet och interaktionen arbete och 

hem vad gäller förekomst av konflikter. Utifrån synpunkter som att det är viktigt med en 

balans mellan arbete och hem, ville författarna undersöka hur personliga faktorer spelar in 

som att till exempel ha en arbetsrelaterad PBS. I urvalet som bestod av 3,475 

undersökningsdeltagare fanns flera olika yrkeskategorier representerade. Dessa fick vid två 

tillfällen svara på frågor utifrån ett tvåårigt tidsintervall. Författarna kom i sitt resultat fram till 

att det fanns en dubbelriktad ömsesidighet i interaktionen arbete och hem. Det starkaste 

sambandet fann man dock mellan arbetsrelaterad PBS och ”arbete – hem” konflikter, istället 

för ”hem – arbete”. Författarna menar att det kan bero på att människor med ett högt 

arbetsengagemang såsom individer med en arbetsrelaterad PBS, tenderar att ha fler ”arbete – 

hem” konflikter än andra. De menar också att konflikten har sitt ursprung i den domän (på 

arbetet) där kraven på att prestera är som störst. I denna studie har dock endast PBS kopplad 

till arbetet undersökts. En PBS knuten till andra områden som familjeliv, där ett exemplariskt 

hem och partner istället är eftersträvansvärt, bör enligt författarna även studeras och tas i 

beaktande i vidare studier. I diskussionen skiljer författarna vidare på en arbetsidentitet, 

vilken kan bidra till vinster mellan domänerna hem och arbete och självkänslosträvanden 

genom arbetet, som de menar kan vara skadliga. Slutligen framkommer i resultaten att en 

arbetsrelaterad PBS med stor sannolikhet utgör en källa till konflikt, vilket således inte 

underlättar interaktionen med hemmet. Den resulterar i fler resursförluster som till exempel 

mindre tid med familjen, än resursvinster som till exempel kan utgöras av en ökad 

kunskapsbank och en ökad inkomst till gagn för familjen.  

 

Bowling, Eschleman, Wang, Kirkendall och Alarcon, (2010) studerar i en annan studie en så 

kallad organisationsbaserad självkänsla. De definierar detta begrepp som de anställdas åsikter 

om sin kompetens och sitt värde i egenskap av att vara medlemmar av en organisation. 

Resultatet visade på att en organisationsbaserad självkänsla kunde relateras till många positiva 

aspekter, såsom; arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang, och arbetsinvolvering med mera. 

 

 

9. 3. 1 Tolkning 

Jag erfar att en prestationsbaserad självkänsla som är knuten till prestationer i arbetet, kan få 

negativa följder i form av konflikter i hemmet med anledning av detta, vilket kunde påvisas i 

studien av Innstrand et al. (2010). Det tolkar jag som att ett stort yrkesmässigt engagemang, 
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kan vara både positivt och negativt beroende på om det knyts till personens arbetsidentitet 

som medlem, eller om det är knutet till en villkorad prestationsbaserad självkänsla. Bowling 

et al. (2010), kunde i sin metaanalys av organisationsbaserad självkänsla, finna en rad positiva 

effekter såsom arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse med mera.  En 

organisationsbaserad självkänsla tolkar jag som likvärdig med den arbetsidentitet nämnd av 

Innstrand et al. i (a.a.) ovan, vilken alltså inte kan likställas med en arbetsrelaterad 

prestationsbaserad självkänsla. Dessa två studier har av allt att döma undersökt två olika 

begrepp, vilket skulle kunna förklara de tillsynes markanta olikheterna i upplevelse och 

beteende avseende negativa respektive positiva värden. 

 

9. 4 Sammanfattande tolkning 

De tre temaområdena; psykisk hälsa/ohälsa, uttryck explicit/implicit, arbete effekt och åtgärd, 

relaterar jag sammanfattningsvis till varandra. Detta gör jag utifrån några uttolkade 

gemensamma beröringspunkter.  

Att ha en prestationsbaserad självkänsla tycks inverka mer eller mindre på individen och 

dennes omgivning. Då främst i mer negativ bemärkelse, där personer med en 

prestationsbaserad självkänsla skildras som sårbara för att drabbas av psykisk ohälsa som tar 

sig explicita och implicita uttryck och på grund av sina självkänslosträvanden uppvisar fler 

konfliktfyllda nära relationer. Prestationsbaserad självkänsla beskrivs som beständig och jag 

tolkar att omgivande faktorer och aspekter, såsom individens egen personlighet, 

arbetssituation samt utbildningsnivå kan spela in i hur dennes liv och mående kommer till 

uttryck. 

 

10. Analys  

Min utgångspunkt i analysen tar jag i att begreppet prestationsbaserad självkänsla (PBS) är 

att betrakta som ett samtida problem. I takt med att individen åldras och därav blir mindre 

kapabel till att prestera aktualiseras problemet. Individer drabbas förmodligen av denna 

sänkning på olika sätt. Detta kan bero på individens person och karaktär men troligen även 

utifrån vad denne presterat tidigare i sitt liv.  

Nedanstående analys är baserad på befintligt resultat med tolkningar. Presentationen görs 

med utgångspunkt i adekvat litteratur samt teoretisk förankring i ”Locus of control”, KASAM 

och ”self determination theory”, under tre rubriker som är sprungna ur studiens övergripande 

frågeställningar. Hur kan vi utifrån dessa förstå resultaten om prestationsbaserad självkänsla? 
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10. 1 Prestationsbaserad självkänsla - uttryck och psykisk ohälsa 

Av resultatet framkom att personer med en prestationsbaserad självkänsla tenderar att söka 

skapa och bibehålla en självkänsla baserad på yttre faktorer. Dessa personer uppvisar en låg 

inre grundläggande självkänsla, vilket föranleder deras yttre uttryck och krav på att till 

exempel prestera, visa sig kompetenta, eller vara vackra och ha en klanderfri yttre fasad. 

Johnson (2003) menar att självkänslosträvanden genom prestationer ofta inbegriper en 

beroende och självkritisk personlighet. Denna personlighetstyp har en ökad benägenhet att 

drabbas av psykisk ohälsa. Studier av Hallsten et al. (2005) och Dahlin et al. (2007) kunde 

påvisa ett samband mellan prestationsbaserad självkänsla och en sårbarhet till att drabbas av 

psykisk ohälsa såsom utbränning och utmattningsdepression.  

Att personer med en prestationsbaserad självkänsla uppvisar en ökad risk för att drabbas av 

psykisk ohälsa kan förstås med hjälp av teorin om KASAM av Antonovsky (a.a.). Teorins tre 

komponenter; meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, ges av författaren stor betydelse 

för individers psykiska hälsa. Att som individ besitta ett starkt KASAM, vilket innebär att 

uppleva en stark känsla av sammanhang i sin tillvaro, betraktas av författaren som en 

grundläggande förutsättning för en bibehållen psykisk hälsa och följaktligen för ett gott 

välbefinnande. För de individer som istället uppvisar ett svagt KASAM, vilket troligen skulle 

kunna innefatta personer med en prestationsbaserad självkänsla, är förutsättningarna de 

omvända. Dessa individer upplever enligt författaren i lägre grad sin tillvaro som 

sammanhängande och lever i en mer oförutsägbar, oordnad icke hanterbar kontext, utan 

möjlighet att kunna påverka eller känna mening. Personer med en prestationsbaserad 

självkänsla torde kunna vara att betrakta som utlämnade till andras godtycke i en för dem 

villkorad kontext. Självkänslan förläggs till vad de presterar, vilket gör tillvaron oförutsägbar 

i och med en tilltagande stress och begränsade resurser. Mening och värde skapar de själva 

som dock är avhängigt andras bedömning och gensvar. Utifrån detta synsätt riskerar dessa 

individer därmed att drabbas av psykisk ohälsa likt studien av Hallsten et al. (2005).   

Överlag belyses vidare begreppet prestationsbaserad självkänsla innehållsmässigt i texterna 

som något icke eftersträvansvärt. Frekventa, återkommande ord med vedertagen negativ klang 

var vanligt förekommande och sattes i samband med begreppet. I resultaten märks till 

exempel ord som sårbarhet, irritabilitet, självkänslosträvanden, utbränning, 

utmattningsdepression samt psykisk ohälsa. Psykisk hälsa/ohälsa kunde sammantaget märkas 

genomgående i samtliga texter och teman, explicit eller med implicit anknytning. 
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Åldrandet kommer till uttryck i samtliga texter på så vis att de dock knyter an till en 

målgrupp i arbetsför ålder. Detta till trots ter det sig utifrån mitt resultat rimligt att antaga, att 

även äldre människor som uppvisar en prestationsbaserad självkänsla kan komma att drabbas 

av psykisk ohälsa med anledning av att de inte längre kan prestera. Åldrandet i sig torde inte 

vara avgörande för att dessa personer inte rimligen skulle kunna tänkas drabbas av psykisk 

ohälsa liksom hos yngre människor. Istället ter det sig sannolikt att personens leverne, 

motivation och tidigare prestationer här spelar in i hur åldrandet gestaltar sig. Detta kan 

exemplifieras och tillstyrkas av resonemanget i Tornstam (2005, s. 54). Där jag erfar att vi bär 

med oss vår unika ålderdom genom våra liv. Ålderdomen inträffar inte plötsligt utan utgör en 

integrerad del av hela vår livshistoria.  

 

10. 2 Prestationsbaserad självkänsla och åldrande 

I Johnson (2003, s.19) redogörs för en yttre självkänsla som vi själva skapar och förvärvar 

genom vårt agerande. Detta sker genom yttre påverkan och en aktiv strävan. Individen 

definierar sitt värde med hjälp av yttre attribut som till exempel prestation och kompetens. 

Om självkänslan är knuten till utseendet och personen har en yttre självkänsla skulle åldrandet 

kunna innebära en förlust av självkänslan.  

Crocker och Wolfe (2001) menar att självkänslan varierar beroende av hur väl människor 

upplever att de lever upp till vissa” betingelser av självvärde” (self worth contingencies). 

Dessa kan vara att vara omtyckt, vara duktig och attraktiv med mera. Hon menar att ingen är 

fri från dessa betingelser av självvärde, men menar att vissa betingelser som är kopplade till 

beroende av andras uppskattning, i sig ger ett större beroende av sin omgivning. Det kan till 

exempel vara prestation och kompetens. 

Graden av självkänsla kan mot denna bakgrund inte sägas ha något enkelt samband med 

personens yttre livssituation. Ingen generell försämring av självkänslan tros ske i och med 

åldrandet enligt Crocker och Wolfe (a.a.) och således inte heller någon förbättring. Detta trots 

förlust av olika faktorer som påverkar självkänslan i och med åldrandet såsom en; försämrad 

hälsa, nedsatt syn, hörsel och andra kroppsliga funktioner, förlust av vänner, make/maka och 

en eventuellt minskad fysisk attraktivitet. Crocker anger som en möjlig förklaring att äldre 

människor i högre utsträckning baserar sin självkänsla på inre betingelser av självvärde.  

För personer med en låg inre självkänsla och en låg känsla av självvärde, som uppvisar en 

prestationsbaserad självkänsla skulle yttre faktorer i och med åldrandet förmodligen kunna 

påverka deras mer instabila självkänsla på samma sätt som tidigare. Då jag inte uttryckligen 

kunde märka en åldrande aspekt som kunde relateras till min målgrupp i någon av de 
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presenterade texterna, ter sig frågan om hur äldre personer med en prestationsbaserad 

självkänsla påverkas av att inte längre kunna prestera svår att svara på. 

Hallsten et al, (a.a.) menar att prestationsbaserad självkänsla är att betrakta som tämligen 

beständig och förändras måttligt under miljömässiga omständigheter. De finns alltså 

anledning att tro att om en individ utvecklar och uppvisar en prestationsbaserad självkänsla 

tidigt i sitt liv kommer den att bestå genom livet och in i åldrandet. Han drar här paralleller 

mellan en prestationsbaserad självkänsla och begreppet om KASAM som han antyder 

uppvisar vissa likheter.  

I teorin om KASAM – känsla av sammanhang, Antonovsky (a.a., s. 244- 245), anges att 

kvaliteten på beteende kan prediceras utifrån de tre komponenterna i KASAM; 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Innehållet av beteendet kan däremot inte 

förutsägas då det kan variera och är avhängigt personens specifika situation. Beroende av hur 

händelser i livet inträffar och upplevs utvecklar personen en mängd olika konkreta beteenden. 

Författaren menar att det finns en ”fast förbindelse” mellan kvaliteten av beteendet och 

KASAM. Denna relation antas kunna förstärkas ytterligare under livets gång. Huruvida 

personen har ett högt respektive lågt KASAM, spelar alltså in i hur beteenden kommer till 

uttryck och upplevs. Författaren refererar och exemplifierar detta resonemang till en studie av 

Colerick (1985), som kommer fram till följande. Äldre personer med ett högt KASAM, har 

genom livet lärt sig att förändringar inträffar kontinuerligt och betraktas som utmanande och 

hanterbara. Deras ålderdom tros präglas av en högre flexibilitet och formbarhet. I skarp 

motsats till det nyss nämnda sättet att agera står äldre personer med en låg KASAM. Här 

uppvisas istället mönster av hjälplöshet, hopplöshet och rädsla, vilket leder fram till ett 

beteende som präglas av passivitet och tillbakaryggande.  

Vidare kan upplevelser och beteende i åldrandet även exemplifieras och förstås genom 

Rotters teori om ”Locus of control” som beskrivs av Friedman och Schustack (2006, s. 256-

257). Personer med en uppvisad ”internal - LOC”, upplever att de har möjlighet att påverka 

sin situation och att deras åsikter är värda att beaktas. En person som istället upplever sig som 

utifrånstyrd, tenderar att känna sig mer uppgiven samt uppleva mindre mening i sin tillvaro. 

Detta då dennes öde tros ligga i andras händer i högre utsträckning. Åldrandet kan för dessa 

två personlighetstyper förmodas ta sig ganska olika uttryck. En person med en 

prestationsbaserad självkänsla får förmodas vara extra sårbar ur detta synsätt om denne 

uppvisar en ”external – LOC” och upplever sig vara utifrånstyrd. För denne person skulle 

åldrandet kunna innebära ett hot mot bibehållandet av dennes självkänsla. Stressen över att 

inte kunna påverka sin situation samt andras eventuellt förändrade syn skulle då kunna leda 
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till depressivitet och meningslöshet. Den låga inre självkänslan spelar ut sin roll i form av 

minskad tillit till sin egen förmåga. En person som tvärtom har en ”internal - LOC”, torde 

vara mer anpassningsbar och uppvisa större kreativitet i en situation av motstånd, vilket 

åldrandet här kan exemplifiera. Att inte längre kunna prestera som tidigare på ett plan, skulle 

här kunna kompenseras och bytas mot en prestation inom ett annat område. Denne förmodas 

då forma sig efter sin belägenhet vilket här kan betraktas som adaptivt och hälsofrämjande. En 

högre grad av inre självkänsla skulle kunna utgöra en möjlig förklaring till personens 

självtillit och förmåga till anpassning.  

Teorin om ”Self- Determination” av Deci och Ryan (2002) utgör också en 

förståelsehorisont värdig att beaktas i detta sammanhang. Den baseras på tre grundläggande 

psykologiska behov: kompetens, autonomi och tillhörighet. Enligt teorin upplever sig 

människor mest tillfreds i sina liv när dessa behov är tillfredsställda. Här skulle enligt detta 

sätt en utbildad person, ha mer valmöjlighet och därmed en större frihet till att välja sitt liv. 

Detta tycks enligt mig vara statushöjande ur ett samhälleligt perspektiv och bland annat 

innebära en möjlighet till bättre löneförmåner och en ökad maktställning. Enligt studien av 

Hallsten et al. (a.a.) förmodas dock högutbildade personer ha lättare att identifiera sig själva 

med sin prestation och sitt arbete, vilket på så vis leder fram till en ökad sårbarhet. 

Lågutbildade som i högre utsträckning upplever sig ha ett mindre inflytande i sitt arbete, antas 

därför utanförlägga orsaker till egna misslyckanden på yttre omständigheter. Följaktligen 

väcks frågan om och hur status, klass och socioekonomisk bakgrund inverkar på en 

prestationsbaserad självkänsla.  

 

10. 3 Prestationsbaserad självkänsla - omgivningens betydelse  

I Hwang et al. (2005, s.271-274) förklaras att samtliga perspektiv och ansatser i synen på 

självkänsla, gör gällande att omgivningen har betydelse för självkänslan och dess utveckling. 

Detta manifesteras i bland annat utvecklingen av teorin om ”spegelsjälvet” av 

socialpsykologen Cooley (1864-1929). Omgivningens spegling påverkar bland annat i hur vi 

uppfattar att andra känner inför oss, vilket påverkar vår självkänsla. Detta kan exemplifieras 

med att barn som utvecklar en sund, stark självkänsla har upplevt sig vara villkorslöst älskade 

av sina föräldrar. Ett barn som däremot inte upplevt sig vara älskad i någon hög utsträckning, 

eller att deras självkänsla varit villkorad, kommer att behöva hjälp att bekräftas och fyllas på 

av andras gillande och uppskattning. Barnet lär sig att det ständigt måste kämpa för att bli 

sedd och duga. Det utvecklar vidare en sårbar självkänsla som i större utsträckning kan 

fluktuera utifrån hur de bedöms. Omgivningen och de signifikanta andra får på så sätt sägas 
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spela en betydande roll för individer med en prestationsbaserad självkänsla, vilket framkom i 

flera av texterna.   

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket behandlas i Andersson (2002, s.24-25) 

antas personer aktivt konstruera sin verklighet genom interaktion med andra. De sociala 

konstruktionerna får betydelse för hur individen uppfattar och förstår sin verklighet och i detta 

fall sitt åldrande. Stereotypa föreställningar om äldre personer och hur de förväntas vara 

speglar samhällets syn på äldre. Dessa kategoriseringar och etiketter påverkar i sin tur de 

äldres självbild, som i sin tur kan medföra begränsningar eller nya möjligheter i tillvaron.  

Begränsningar som skulle kunna leda till ett minskat psykiskt välbefinnande enligt temat här, 

skulle kunna vara att inte längre få arbeta kvar på sin arbetsplats på grund av sin kronologiska 

ålder. En möjlighet skulle kunna utgöras av att genom sin kronologiska ålder, få möjlighet att 

luta sig tillbaka och åtnjuta den fritid som inte tidigare yrkesroll möjliggjort.  

I Tornstam (a.a., s.240) anges att Rotters begrepp ”Locus of control”, inverkar på 

individers fysiska och psykiska hälsa avseende grad av kontroll. De individer som upplever 

sig ha en ”internal - LOC”, över sitt liv och sin situation anses vara mer motståndskraftiga 

mot stress och depression. Att mot sin vilja tvingas avstå från att prestera enligt vad man 

tidigare gjort, anses påverka välbefinnandet negativt. Självdiskrepansen enligt tema av 

Higgins (1987) refererad i Hwang et al. (a.a., s.270), mellan individens egna behov och 

önskningar (idealsjälvet) och vad som förväntas av dem (kravsjälvet) kan bli för stor. Detta 

skulle för en person med en prestationsbaserad självkänsla troligen kunna orsaka stor obalans. 

Känslor av misslyckande, meningslöshet och att inte duga till som person, skulle sannolikt 

kunna infinna sig hos en person med en prestationsbaserad självkänsla. 

Omgivningen får anses ha en stor betydelse och frågan om vilken betydelse familj och 

nätverk har för äldre personer med en prestationsbaserad självkänsla får anses indirekt 

besvarad men kvarstår dock.  Krause (1990) som refereras i Tornstam (a.a., s.236) menar att 

ett stödjande nätverk är av stor betydelse, då den äldre personen påverkas av stress. Stressen 

minskar personens känsla av egenvärde och personlig kontroll över sin tillvaro. Författaren 

menar då att ett stödjande socialt nätverk kan föreslå strategier till att hantera känslan av 

egenvärde samt även bidra till att den ökas. Dessa individer uppvisar bättre strategier att klara 

belastningar av olika slag genom denna tillgång till ett stödjande nätverk.  

Att som äldre ha tillgång till ett socialt nätverk ter sig adaptivt. Olika stressutlösande 

händelser har olika inverkan för olika individer. För en individ med en prestationsbaserad 

självkänsla som inte av olika anledningar kan prestera torde sannolikt detta kunna vara 
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mycket påfrestande, medan det för en person som inte uppvisar en sådan självkänsla inte alls 

får någon större effekt i dennes mående. 

  

11. Slutsatser med diskussion 

Under detta avslutande avsnitt kommer jag att presentera de slutsatser och konklusioner som 

jag gjort genom litteraturstudien. Dessa åtföljs av en diskussion samt avslutas med förslag på 

vidare forskning inom detta tema samt egna reflektioner.  

 

I denna litteraturstudie har jag försökt att besvara de övergripande frågeställningarna:  

Vad är prestationsbaserad självkänsla och hur kommer den till uttryck?  

Kan prestationsbaserad självkänsla i åldrandet kopplas till psykisk ohälsa?  

Finns det ett behov av en mer familjeorienterad äldrevård med fokus på relation och 

anknytning till familj/nätverk? 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för vad prestationsbaserad självkänsla är, 

dess effekter och eventuella koppling till psykisk ohälsa och depression hos äldre. 

 

11. 1 Prestationsbaserad självkänsla – uttryck och psykisk ohälsa 

Mina slutsatser av resultatet som framkommit är att en prestationsbaserad självkänsla kan 

förstås vara beskaffad och grundad i yttre faktorer, vilka individen tenderar att identifiera och 

värdera sig själv utifrån. För individen handlar det om att aktivt agera och att göra istället för att 

ha.  En prestationsbaserad självkänsla kan vidare gestalta sig i både positiva och negativa 

uttrycksformer. En mer positiv aspekt av en prestationsbaserad självkänsla är det engagemang 

som dessa personer tycks uppvisa i till exempel sina yrkesroller i form av ett stort initialt 

engagemang. I sin mer negativa form, vilken övervägande framhålls i texterna, kan den leda 

fram till utmattningssyndrom och utbränning. Prestationsbaserad självkänsla kan således 

kopplas samman med psykisk ohälsa.  

 

11. 2 Prestationsbaserad självkänsla - åldrande 

Huruvida kopplingen till psykisk ohälsa även kan göras i åldrandet för personer med en 

uppvisad prestationsbaserad självkänsla ter sig utifrån resultaten rimligt men är i nuläget 

ovisst. Detta då jag inte har funnit någon forskning kring prestationsbaserad självkänsla och 

åldrande. Samtliga texter i mitt urval, kan sättas samman med och relatera till personer i 

arbetsför ålder, vilket gör att min målgrupp inte har en explicit plats där. Enligt Hallsten et al. 

(2005) finns det dock all anledning att anta att en prestationsbaserad självkänsla består in i 
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åldrandet. Detta vidhålls utifrån författarnas argument om självkänslans beständighet. Även 

Johnsson (2003) menar att självkänslan är att betrakta som en ”relativt bestående och stabil 

grundegenskap”.  

En förklaring till att rådande fokusering av forskning kring prestationsbaserad självkänsla 

kretsar kring personer i arbetsför ålder, skulle kunna handla om samhälleliga intressen. I 

Giddens (2007) skildras ett samtida samhälle där produktivitet, konkurrenskraft och 

anpassningsförmåga erfars utgöra värdefulla och viktiga komponenter enligt rådande 

västerländska samhällsideal. Personer med en utifrån kommande yttre prestationsbaserad 

självkänsla som åldras i ett dylikt dynamiskt samhälle, enligt sådana värderingar förmodar jag 

inte värderas lika högt, då de följaktligen inte kan bidra som tidigare och kan komma att bli 

exkluderade. Ur ett hälsofrämjande och samhällsekonomiskt perspektiv skulle långtgående 

konsekvenser av eventuella ökningar av personer med prestationsbaserad självkänsla vara 

kostsamt. Dessa utifrånstyrda personer har enligt vad jag erfar en ökad sårbarhet för att bli 

depressiva och stressade. De skulle därmed kunna vara extra sårbara och känsliga för en 

prestationsbaserad självkänsla. 

  Den av mig uppfattade avsaknaden av forskning på temat prestationsbaserad självkänsla i 

åldrandet, skulle också kunna bero på att det inte finns något att redogöra för angående detta.  

Det vill säga att det inte förekommer någon prestationsbaserad självkänsla hos äldre, då deras 

självkänsla helt enkelt inte påverkas. Det skulle även kunna bero på att det helt enkelt är ett 

eftersatt område som hitintills varit tämligen outforskat. En annan aspekt som bör beaktas är 

att prestationsbaserad självkänsla tycks vara svår att mäta. 

 

11. 3 Prestationsbaserad självkänsla - omgivningens betydelse  

Andra slutsatser som framkommit är att omgivningen med familj och nätverk onekligen tycks 

ha betydelse för utvecklandet av en prestationsbaserad självkänsla. Beroende av vilken 

relation och närhet man har till dessa personer påverkas man på olika sätt. Innstrand et al. 

(2010) fann i sin studie att det i familjer kan uppkomma många konflikter utifrån att personen 

uppvisar en prestationsbaserad självkänsla. Närstående familj och vänner skulle kunna 

uppleva sig komma i andra hand, om maken/makan ständigt har ett behov av att prestera och 

arbeta över på arbetet. Om man å andra sidan befinner sig i chefsposition kan man kanske 

initialt se fördelar med den anställdes uppvisade intresse och engagemang. Det är tänkvärt att 

den anställdes prestationsbeteende och arbetsflit, skulle kunna generera i ett bättre resultat för 

företaget. En förutsättning för ett bibehållet gott resultat skulle dock kunna vara att ställa upp 
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rimliga krav och ramar för en anställd med en prestationsbaserad självkänsla, då denne 

uppfattas ha en sårbarhet för att drabbas av utbränning.  

Min övergripande frågeställning kring betydelsen av nätverk och familj och huruvida det 

existerar ett behov av en ökad fokusering på relation och anknytning inom dagens äldrevård 

får dock inte anses vara helt besvarad. Vidare forskning anser jag är av vikt för att konkret 

kunna utröna dess eventuella relevans i det praktiska arbetet. Forskning visar på att stöd från 

nätverk och familj har betydelse, då äldre drabbas av påfrestningar som kan vara 

stressutlösande, så som till exempel vid bortgång av en nära anhörig. Detta stöd torde även 

kunna vara verksamt och till hjälp för personer med en prestationsbaserad självkänsla som 

åldras och i och med detta eventuellt upplever en förvirring kring sin självbild, självkänsla 

och identitet. Utifrån tidigare nämnd studie av Innstrand et al. (a.a.) som kunde påvisa en hög 

grad av konflikter i familjer där en familjemedlem uppvisar en prestationsbaserad självkänsla, 

väcks frågor kring hur dessa personer ser på sin föräldraroll. Förmodligen skulle även hela 

familjen kunna tänkas vara betjänt av att ge detta stöd. Familjesamtal som hjälp utifrån den 

äldre personens behov vid ovan nämnda påfrestningar, skulle eventuellt kunna utgöra ett 

forum för att ventilera frågor samt söka efter svar tillsammans med familjemedlemmar. Det 

skulle kunna handla om att bevara en identitet eller söka öppna upp för en autentisk identitet 

där personen upplever sig som värdefull och tillräcklig på äldre dagar. Indirekt ges de 

närmaste familjemedlemmarna, då egna möjligheter till att reda ut eventuella knutar och 

kanske få en ännu mer gynnsam relation till sin åldrande anhörige. 

 

11. 4 Begränsningar och styrkor 

Begränsningar i föreliggande studies resultat kan utgöras av att prestationsbaserad självkänsla 

är svårt att mäta, vilket påverkar generaliserbarheten. Hallsten et al. (2005) använde i studien 

självskattningsskalor för att mäta PBS. Skevheter som till exempel social önskvärdhet, 

beskrivet i Bryman (a.a., s. 174) skulle här kunna inverka på resultatet och bör tas i beaktande. 

Johnson (2003, s.34) menar att svårigheter som kan uppstå utgörs av en diskrepans mellan det 

svar som anges och det reella tillståndet eller det faktiska beteendet. Önskvärda 

personlighetsegenskaper kan då framhållas och mindre önskvärda nedtonas i individens 

självskattning. Detta påverkar följaktligen resultatet.  

En av studiens styrkor anser jag vara att den lyfter fram och för in ett enligt vad jag erfar 

nytt fokus i form av åldrande, till begreppet prestationsbaserad självkänsla. Infallsvinkeln 

skulle på så sätt kunna vidga betydelsen samt öka kunskapen kring begreppet.  
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11. 5 Nya forskningsfrågor  

Temat för studien ter sig uppenbarligen intressant och behöver undersökas vidare. Detta för 

att ytterligare öka förståelsen för vad som kan tänkas påverka äldres psykiska välbefinnande 

och i vilken utsträckning det existerar. Detta för att bättre kunna bemöta samt utforma stöd till 

personer med en prestationsbaserad självkänsla som åldras. Under arbetsprocessen med 

studien har nya frågeställningar väckts bland annat kring familjeband och anknytning. Hur är 

det till exempel att vara anhörig till personer med en prestationsbaserad självkänsla? I 

resultatet och i analysen kunde jag bland annat finna indikatorer på att klass, status och 

socioekonomisk bakgrund skulle kunna ha en inverkan på prestationsbaserad självkänsla. Det 

skulle vara intressant att utforska vidare hur detta skulle kunna ta sig uttryck, då i ett arbete 

med längre tidsramar av mer longitudinell karaktär.    

 
11. 6 Avslutande reflektioner 

Slutligen leder studien om begreppet prestationsbaserad självkänsla mina tankar till 

människovärde och vikten av att värna om varandra. Jag resonerar att det då redan handlar om 

hur vi ser på och bemöter våra barn i deras tidiga socialiseringsprocess till produktiva 

samhällsmedlemmar. Att vi visar våra barn att de villkorslöst duger precis som de är, vid 

sidan av att vara duktiga och prestera, då de tar sina första steg, äter upp maten, klär på sig, lär 

sig läsa och skriva med mera.  I ett samhälle där tiden för många aldrig tycks räcka till, 

handlar det kanske mer än någonsin om att ha balans i vår tillvaro, avseende arbete och 

relationer. Detta för att må bra och att skapa utrymme till känslan av ett sammanhang där det 

även inbegrips en möjlighet till att bara få vara utan att prestera och göra någonting alls. Att vi 

värdesätter våra äldre utifrån vilka de är även utan sina prestationer, dock utan att i vår 

betraktelse muta in de som kan och vill i generaliserande och snäva ramar.  
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Bilaga 1.  

Tabell 2. Genomförda litteratursökningar   

 

Datum Sökväg/ 

databas 

Sökbegrepp/ 

kombination 

Avgräns-

ningar 

Totalt 

antal 

träffar 

Relevanta träffar 

29/3 Google Prestationsbaserad 

självkänsla  

- 5020  

29/3 Google Prestationsbaserad 

självkänsla + åldrande 

- 176 Ingen om pbs och 

åldrande 

15 uppsatser om pbs 

Knyter an till 

LHallsten, forskare 

på Ki 

29/3 Google Prestationsbaserad 

självkänsla + psykisk 

ohälsa 

- 1870 Kontakt med Hallsten 

på första träffen 

30/3 Academic 

Search 

Premier  

Performance based 

self-esteem 

- 137  

30/3 Academic 

Search 

Premier  

Performance based 

self-esteem 

Peer 

reviewed, 

År 2000-, 

full 

text 

57 12 

4/4 Academic 

Search 

Premier 

Competence based 

self-esteem 

Peer 

reviewed, 

År 2000-, 

full 

text 

37 7 

10/4 Academic 

Search 

Premier 

Performance-based 

self-esteem 

Peer 

reviewed, 

År 2000-, 

fulltext 

10 8 

  Performance-based 

self-esteem AND older 

people 

Peer 

reviewed, 

År 2000-, 

fulltext 

5 3 

  Performance-based 

self-esteem AND aging 

Peer 

reviewed, 

År 2000-, 

fulltext 

1 1 

 PsycINFO Performance-based 

self-esteem  

Pr, år 

2000 

20 14 

  Performance-based 

self-esteem AND aging 

 1 1 
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Datum Sökväg/ 

databas 

Sökbegrepp/ 

kombination 

Avgräns-

ningar 

Totalt 

antal 

träffar 

Relevanta träffar 

  Performance-based 

self-esteem AND older 

people 

 1 1 

 Academic 

Search 

Premier 

Self-esteem AND 

aging 

Pr, år 

2000-, 

fulltext 

123 ? 

 

Not. Träffar markerade med fetstil utgör bas för mitt texturval 

 

 

 

 

 

 

 


