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Betydelsen av kompetens- och relationsbaserad självkänsla  
för stress och hälsa* 

 
Linda Olsson och Karin Stenkvist 

 
 

Självkänsla, och särskilt strävan att öka självkänslan genom yttre 
bekräftelse, har visat sig vara en betydelsefull komponent för hälsa 
och välbefinnande. Kompetens- och relationsbaserad självkänsla är 
två typer av betingad självkänsla och den föreliggande studien 
fokuserade på betydelsen av dessa för upplevd stress samt självskattad 
psykisk och fysisk hälsa. En surveyundersökning genomfördes där 
111 deltagare i åldrarna 19-64 år deltog. Resultatet visade att betingad 
självkänsla, särskilt den relationsbaserade, hade ett starkare samband 
med psykisk hälsa än fysisk. Det fanns även skillnader i psykisk hälsa 
beroende på kön, ålder och nivån av betingad självkänsla. Vidare 
diskuterades resultatet utifrån de tre hypoteserna vilka endast delvis 
bekräftades av informationen från de utförda analyserna. Studien 
motiverar till framtida forskning inom området.        
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Inledning 
 

Individens syn på sig själv påverkar dennes liv på många sätt. Den påverkar beteenden och 
förhållningsätt som handlar om livsmål och hur man hanterar nya situationer. Den påverkar 
även hur en person känner inför livet och dess händelser i största allmänhet (Robins, Tracy, 
Trzesniewski, Potter & Gosling, 2001).  Detta avspeglas i begreppet självkänsla som står för 
hur vi värderar vad eller hur vi är samt hur vi känner inre tillfredsställelse och tillit till oss 
själva (Johnson, 2003). Forskning har visat att självkänsla är en betydelsefull komponent för 
hälsa och välbefinnande genom att den spelar en stor roll vid bemötande av svårigheter och 
stress i livet. I Sverige har stress, psykisk- och fysisk ohälsa blivit ett ökande problem. Detta 
märks inte minst på den totala andelen sjukfrånvarande i åldrarna 16-64 år som under åren 
1998-2002 ökade med två procentenheter (Statistiska centralbyrån, 2003). Andra siffror som 
tyder på ökad ohälsa presenteras i en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2004). Där uppges 
att cirka 15 procent av Sveriges vuxna befolkning känner sig mycket stressade samt att nästan 
en tredjedel av befolkningen har lätta eller svåra besvär av ångest, oro och ängslan. Av den 
vuxna befolkningen lider 18 procent av svår värk, där det vanligaste är värk i skuldror, höfter, 
nacke, axlar och rygg. För att kunna motverka dessa hälsoproblem och skapa en förändring 
krävs mer kunskap om de psykosociala sambanden angående hälsa. Denna studie avser att 
belysa relationen mellan olika typer av betingad självkänsla och stress samt psykisk och 
fysisk hälsa.   
 
 
*Ett stort tack till er som tagit er tid att fylla i vår enkät och till er som hjälpt oss att 
distribuera denna. 
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Självkänsla 
 
Självkänsla handlar om en persons uppfattning om sitt värde som människa men även om 
kompetens och färdigheter. Den avspeglar den subjektiva bedömningen av det egna värdet 
och självacceptans (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Juth, Smyth, & Santuzzi, 
2008). Självkänsla är alltså snarare en uppfattning än en absolut sanning, det är en persons 
egen tro att denne exempelvis är intelligent eller attraktiv vilket inte behöver stämma överens 
med hur det verkligen är (Baumeister et al., 2003). 

Självkänsla är inte något vi bara har med oss utan något vi ständigt strävar efter att få 
(Johnson, 2003). Den är till stor del ärftlig men formas även under barndomen och genom 
uppskattning i tidig ålder från personer i ens närhet, såsom vänner och familj (Baumeister et 
al., 2003; Neiss, Sedikides & Stevenson, 2002). Majoriteten av forskningen kring självkänsla 
har sett självkänsla som en egenskap som är mer eller mindre bestående. I senare forskning 
har det dock blivit allt vanligare att betrakta självkänsla som ett tillstånd som förändras över 
tid och som är dynamisk snarare än statisk (Johnson, 1998; Nezlek, 2006).  

Johnson (2003) har delat självkänsla i två huvuddimensioner, inre självkänsla och yttre 
självkänsla. Den inre självkänslan innefattar individens ovillkorliga självacceptans, inre 
trygghet, emotionell öppenhet och integritet. Personer med god inre självkänsla kännetecknas 
av att de har en positiv syn på livet och av att de fritt kan uttrycka behov och känslor. De har 
även integritet och uppvisar en sund självhävdelse. Den yttre självkänslan är förvärvad och 
beroende av yttre faktorer; den är alltså till skillnad från den inre självkänslan villkorlig.  
Personer med en hög yttre självkänsla kännetecknas av att kontroll, uppskattning och 
prestationer stärker deras självkänsla. De är noggranna och vill alltid vara duktiga och göra 
sitt bästa. De har höga krav på sig själva, är aktiva samt högpresterande. Dessa två 
huvudgrupper av självkänsla verkar sällan var för sig utan finns i en kombination hos alla 
människor. (Johnson, 2003)    
 Ofta ses självkänsla som något som är antingen hög eller låg (Johnson, 2003). En hög 
självkänsla innebär en generell fördelaktig värdering av den egna personen (Baumeister et al., 
2003). Man tycker sig endast ha ett fåtal icke önskvärda egenskaper och ser sig själv som 
innehavare av flera sociala och åtråvärda egenskaper (Robins et al., 2001). Låg självkänsla 
däremot innebär en ofördelaktig värdering av självet (Baumeister et al.). Detta innebär att man 
saknar tillräcklig tro på sig själv, vilket kan leda till att man blir inåtvänd eftersom att man 
undviker att ingå i vissa sociala sammanhang (Robins et al., 2001). Numera har man dock 
insett att stabilitet och betingade aspekter hos självkänslan är mer viktiga för en människas 
välbefinnande än endast nivån (Crocker, 2002; Johnson, 1998).            
 
 
Betingad självkänsla 

 
Självkänslan kan vara obetingad eller betingad. Den obetingade självkänslan är oberoende av 
yttre bekräftelse och står för en inre trygghet och stabilitet (Johnson & Forsman, 1995). Den 
betingade självkänslan representerar vad en individ tror att denne måste göra eller vara för att 
ha ett värde som person (Crocker & Wolfe, 2001) och den behöver hela tiden stärkas och 
bekräftas genom yttre medel (Kernis, Lakey & Heppner, 2008). Medan personer med hög 
obetingad självkänsla tycker om sig själva oberoende av hur de presterar och vad andra 
människor tycker om dem ställer personer med en hög betingad självkänsla krav på sig själva 
att prestera och bli accepterade för att på så sätt känna ett självvärde. (Epstein, 2006) 
 Genom social påverkan utvecklar nästan alla människor med tiden betingelser gällande sin 
självkänsla som de måste tillfredsställa för att tro att de är värdefulla (Crocker & Wolfe, 2001; 
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Crocker & Knight, 2005) men detta sker i olika grad. En person som har en starkt betingad 
självkänsla, det vill säga har en låg inre självkänsla, känner sig värdefull endast när denne 
lyckats med något eller är omtyckt av andra. För att må bra och för att behålla en hög nivå av 
den betingade självkänslan måste personen fortsätta att lyckas och få bekräftelse på att denne 
duger. (Deci & Ryan, 1995) Den betingade självkänsla anses vara skör eftersom den endast 
kan erhållas när individen lyckas leva upp till de krav som finns inom det område som denne 
baserar sin självkänsla på (Crocker & Wolfe, 2001).  

Crocker och Wolfe (2001) hävdar att människor skiljer sig gällande vad de baserar sin 
självkänsla på. De menar att en persons bild av sitt eget värde beror på upplevelsen av 
framgång eller misslyckande inom det område som personen baserar sin självkänsla på. Vissa 
personer baserar exempelvis sin självkänsla på kompetens, och andra baserar sin självkänsla 
på andra människors gillande. Framgång inom dessa områden blir speciellt viktiga för 
personen (Crocker & Wolfe, 2001). En person vars självkänsla är betingad genom att vara 
attraktiv spenderar till exempel mer tid på beteenden relaterade till just utseendet än en person 
som inte baserar sin självkänsla på sitt utseende, allt för att kunna känna sig så värdefull som 
möjligt (Crocker, 2002). När självkänslan är betingad känns framgång, inom för personen 
viktiga områden, speciellt bra. Anledningen är att personen genom framgång upplever sig 
själv som en värdefull person och självkänslan höjs då tillfälligt. Misslyckanden upplevs 
däremot som smärtsamma eftersom de sänker självkänslan genom att de får individen att 
känna sig misslyckad och värdelös (Crocker, Brook, Niiya & Villacorta, 2006; Johnson & 
Forsman, 1995). 

Enligt Johnson och Blom (2007) är den självkänsla som verkligen är betingad den som är 
definierad av externa faktorer såsom till exempel utseende och andra människors kärlek. Detta 
förutsätter enligt dessa författare en låg grad av inre självkänsla. Att basera sin självkänsla på 
externa faktorer medför mer negativa konsekvenser jämfört med att basera självkänslan på 
interna faktorer såsom intelligens, godhet och ovillkorlig acceptans av sig själv (Crocker, 
2002). Upplevelsen av att det egna självvärdet beror på andras bedömning och ligger utanför 
ens egen kontroll skapar ångest, stress och emotionell sårbarhet (Crocker, 2002; Crocker, 
2006; Crocker & Knight, 2005). Personer med självkänsla som är betingad till externa 
faktorer och som är beroende av andras bedömningar är mer sårbara för hot mot självvärdet 
än de som baserar sin självkänsla på sin egen bedömning och på interna faktorer (Crocker, 
2002; Park, Crocker & Kiefer, 2007). Individer som baserar sin självkänsla på externa 
faktorer och uppskattning från andra människor kan därför använda sig av psykologiskt 
försvar för att skydda sin självkänsla. Detta kan exempelvis ske genom att avvisa negativ 
information som rör den egna personen eller genom att hitta ursäkter för eventuellt 
misslyckande (Crocker et al., 2006; Johnson, 1998).  
 
 

Kompetensbaserad och Relationsbaserad självkänsla 

 
Johnson och Blom (2007) har skilt mellan begreppen kompetens- och relationsbaserad 
självkänsla som är två huvudtyper av betingad självkänsla som finns hos personer med låg 
inre självkänsla. De två områdena, kompetens och relationer, kan båda vara viktiga för oss 
men ofta tenderar människor att lägga större vikt vid det ena området (Johnson, 2003). 
Personer med kompetensbaserad självkänsla strävar ständigt efter att tillfredsställa 
kompetensrelaterade behov för att på så sätt kunna sätta ett värde på sig själva. De upplever 
att deras självvärde definieras utifrån status samt vad de presterar, vilket skapar en 
tvångsmässig press att lyckas och göra bra ifrån sig. För att mäta kompetensbaserad 
självkänsla har Johnson och Blom utvecklat en skala med frågor som bland annat speglar hur 



 

 

 

4 

viktigt det är för en person att ha kontroll över andra och att prestera bättre än andra. Detta 
tillsammans med att ha en självkritisk attityd och inre krav på att vara perfekt är drag som 
kännetecknar personer med kompetensbaserad självkänsla. Personer med kompetensbaserad 
självkänsla tenderar att utveckla en kritisk och ej accepterande attityd gentemot sina brister 
och svagheter. Detta får dem att ständigt sträva framåt, i och med detta blir de lätt uttröttade 
och frustrerade (Johnson & Blom, 2007). 
 Relationsbaserad självkänsla kännetecknas av att man ständigt behöver bekräftelse, 
känslomässig trygghet och starka tecken på anknytning till andra människor för att känna sig 
värdefull (Johnson & Blom, 2007). En uppfattning om att man har trygga relationer bidrar till 
känslomässigt välmående genom känslan av tillhörighet. En uppfattning om att man har 
negativa och otrygga relationer är däremot plågsamt, speciellt om självet är betingat till att ha 
goda relationer till andra (Abe, 2004). Johnson och Blom (2007) har även utvecklat en skala 
för att mäta relationsbaserad självkänsla. Frågorna i skalan speglar behovet av att vara 
omtyckt, undvikandet av konflikter, rädsla för att bli avvisad och benägenheten att 
undertrycka sina egna känslor och behov. Personer med relationsbaserad självkänsla är 
känsliga och sårbara för att bli avvisade och för att andra människor inte ska tycka om dem. 
Detta skapar ett upplevt tvång att uppföra sig på ett sådant sätt som andra accepterar, vilket 
kan medföra att personen förtränger sina egna känslor och behov till förmån för andra. Det 
kan exempelvis vara genom att vara snäll eller att inte säga sin åsikt om denne går emot 
gruppens åsikter (Johnson & Blom, 2007). 
 
 
Självkänsla relaterat till stress, psykisk- och fysisk hälsa 
 
Stress är ett mångfacetterat problem som är orsakat av en mängd faktorer, som skapas 
individuellt eller i samspel med andra människor i olika situationer (Hair, Renaud & Ramsay, 
2007). Det finns i dagsläget ingen vedertagen definition av begreppet stress som objektivt 
beskriver vad som menas med detta. Stress är även svårt att mäta med objektiva 
mätinstrument eftersom det är en subjektiv upplevelse och nästan alla har en egen uppfattning 
om vad begreppet innebär. Nationalencyklopedin (1995) definierar stress inom psykologisk, 
medicinsk och zoologisk vetenskap som kroppens anpassningsreaktion som utlöses av 
mentala och fysiska påfrestningar, ”stressorer”. Stress kan även beskrivas som en obalans 
mellan det som krävs av individen och dennes resurser (Rose & Perski, 2008). Stress är inget 
statiskt tillstånd utan uppstår i ett samspel av inre och yttre faktorer, det vill säga mellan 
miljö, personlighetsdrag och aktuellt sinnesläge (Währborg, 2009). Stress innefattar både 
fysiologiska och psykologiska reaktioner och kan ha en negativ påverkan på psykisk och 
fysisk hälsa. Förutom att påverka det psykiska välmåendet och psykologiska funktioner såsom 
minnet bidrar stress även till utsöndring av hormoner som bland annat påverkar blodtryck, 
svettning och hjärtfrekvens. (Ogden, 2004) Även hälsa är ett brett och svårdefinierat begrepp, 
men en vedertagen definition som ofta används beskriver hälsa som "ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 
handikapp" (World health organisation, 1946).  
 Självkänsla är en nyckelvariabel som finns med i många studier som mäter välmående. Det 
är en betydelsefull komponent gällande både psykisk och fysisk hälsa och kan ses både som 
en riskfaktor och en skyddsfaktor (Mann, Hosman, Schaalma & de Vries, 2004). 
Personligheten och därmed självkänslan står inte i direkt relation till sjukdomar och är därför 
svår att direkt koppla till hälsoproblem, däremot medför självkänslan olika beteenden och 
attityder vilka i sin tur påverkar hälsan (Johnson, 2003).  
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 En hög självkänsla bidrar till bättre hälsa genom att skydda mot negativ påverkan och 
förbättrar dessutom hanteringen av stress och av sjukdomar som cancer och hjärtsjukdomar 
(Abe, 2004; Mann et al., 2004).  
 Emotionellt lugn och stabilitet är starkt associerade med en hög självkänsla. En låg 
självkänsla avspeglar däremot dess motpol som utgörs av negativ affekt. Med negativ affekt 
menas bland annat att vara nervös, ängslig, upprörd och rädd. Vad som ligger bakom detta 
samband kan dels vara biologin, i form av temperament, och dels tidigare erfarenheter av 
trygghet. Vid olika typer av kriser och förluster kan en hög självkänsla ha en skyddande 
effekt. Stor del av den skyddande kraften i självkänslan finns i de affektiva aspekterna. 
(Johnson, 2003) 
 En hög självkänsla kan framförallt kopplas till psykiskt välmående, lycka och 
tillfredsställelse (Mann et al., 2004; Myers & Diener, 1995). Den är förknippad med lägre 
grad av depression, ångest och stress, och med en högre livstillfredsställelse och optimism 
(O’Brien, Bartoletti, Leitzel & O’Brien, 2006). Låg självkänsla däremot har betydelse i 
utvecklingen av flera mentala och sociala problem, såsom depression, ätstörningar, missbruk 
och ångest, vilket kan leda till missanpassning och verklighetsflykt (Abe, 2004; Mann et al., 
2004). Den är även en viktig komponent i andra psykiska störningar såsom schizofreni och 
paranoia (Epstein, 2006) och kan kopplas till en ökad stressnivå och nedstämd sinnesstämning 
(Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich & Bryant, 2009). Det har visat sig att 
personer med låg självkänsla oftare drabbas av depression än personer med hög självkänsla, 
något som är väl undersökt och bekräftat (O’Donnell, Brydon, Wright & Steptoe, 2008; Suls 
2006). Enligt Johnson (2003) beror sambandet mellan låg självkänsla och depression på att 
dessa individer till stor del påverkas av misslyckanden och av att bli avvisade eller kränkta av 
personer i dess omgivning. 
 Det finns ett flertal observationer som pekar på att betingad, instabil eller låg självkänsla är 
relaterad till den psykiska hälsan i form av frustration, ångest, nedstämd sinnesstämning och 
liknande symtom (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005).  Positiva och negativa händelser som 
människor upplever inom de områden som deras självkänsla är betingade till gör att deras 
självkänsla skiftar över tid, vilket skapar en instabilitet som kan leda till ökade symtom av 
depression (Crocker & Knight, 2005; Crocker, Karpinski, Quinn & Chase, 2003). Den 
betingade självkänsla kan även påverka den fysiska hälsan både direkt genom exempelvis 
stress, och indirekt i form av självdestruktivt beteende såsom högre nivåer av alkohol, droger 
och oskyddat sex. Dessa självdestruktiva beteenden kan i sin tur över tid påverka den fysiska 
hälsan. (Crocker & Knight, 2005) I sin studie föreslår Johnson, Paananen, Rahinantti och 
Hannonen (1997) att betingad självkänsla även kan vara en av många faktorer som indirekt 
orsakar smärtsyndromet fibromyalgi genom höga krav och stress.  
 Aktuell forskning har fokuserat på huruvida olika typer av betingad självkänsla kan 
relateras till olika hälsoproblem. Kompetens- och relationsbaserad självkänsla kan enligt 
Johnson (2009) leda till olika typer av sjukdomar genom att de bidrar till att skapa olika 
sociala beteendemönster. Personer med en kompetensbaserad självkänsla har genom sin 
aktiva stil, perfektionism och ständiga strävanden dels större risk att utveckla sjukdomar än 
personer med relationsbaserad självkänsla, men drabbas också av andra typer av besvär. 
Kompetensbaserad självkänsla har antytts kunna kopplas till spännings- och hjärtsymtom, 
som exempelvis huvudvärk, värk i axlar/nacke och högt blodtryck, medan personer med 
relationsbaserad självkänsla, som ofta förtränger känslor och som har en passiv och 
undvikande stil, i högre grad kan drabbas av allergi och astma (Johnson, 2009). Ett begrepp 
som står i nära relation till relationsbaserad självkänsla är ”reassurence seeking” som innebär 
att man har ett stort behov av stöd och bekräftelse från andra människor. En hög nivå av 
”reassurence seeking” gör att man lättare utvecklar depression om man har människor i sitt 
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umgänge som lider av detta. En hög nivå av ”reassurence seeking” ger även en sårbarhet för 
andra symtom, såsom ångest, medan en låg nivå kan ha en skyddande effekt (Joiner, 1994). 
Prestationsbaserad självkänsla som kan likställas med kompetensbaserad självkänsla 
kännetecknas av att självkänslan är baserad på färdigheter, prestationer och att ”göra” snarare 
än att ”vara”. Personer som har en hög nivå av prestationsbaserad självkänsla antas utgöra en 
riskgrupp för utbrändhet då de ständigt pressar sig själva att prestera. De är även sårbara för 
psykisk påfrestning, smärta och lidande (Hallsten et al., 2005). 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka sambanden mellan kompetens- och 
relationsbaserad självkänsla (betingad självkänsla), självskattad fysisk och psykisk hälsa samt 
upplevd stress. Kön och ålder beaktades men inga hypoteser ställdes angående dessa. 

Studien grundades på tre hypoteser; (1) en hög betingad självkänsla har starkare koppling 
till psykisk och fysisk ohälsa än en låg betingad självkänsla; (2) relationsbaserad självkänsla 
har en starkare koppling till psykisk ohälsa i jämförelse med kompetensbaserad självkänsla, 
omvänt har kompetensbaserad självkänsla en starkare koppling till fysisk ohälsa än vad 
relationsbaserad självkänsla har; (3) personer med en hög betingad självkänsla upplever en 
högre grad av stress än personer med låg betingad självkänsla.  
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 

 
Denna enkätundersökning baserades på ett tillgänglighetsurval där 111 deltagare medverkade. 
Deltagarna var i åldrarna 19-64 år. De rekryterades från Mellansverige och bestod av 46 män, 
60 kvinnor och fem som ej rapporterade kön. Medelåldern för deltagarna var 32 år (SD = 
11.17), dock var det åtta av respondenterna som inte uppgav ålder. För att få en grupp med ett 
bredare åldersspann bestod deltagarna i studien både av högskolestudenter och av personer 
från arbetslivet. Personerna från arbetslivet valdes ut efter kriterierna att arbetsuppgifterna 
inte skulle vara alltför fysiskt krävande och att det skulle finnas inslag av stillasittande arbete, 
exempelvis arbetade en grupp i ett kontorslandskap. Denna typ av arbete valdes för att 
undersökningsgruppen skulle bli så homogen som möjligt.  
 Av 111 enkäter var det 23 som inte fylldes i fullständigt, totalt var det 48 påståenden som 
inte besvarades, vilket gav ett internt bortfall på 0.6 procent. Den resterande informationen 
från dessa enkäter användes dock ändå i analysen då antalet frågor som inte var besvarade var 
så pass få att det inte skulle ha någon betydande påverkan på resultatet. Av de enkäter som 
delades ut var det 11 som ej returnerades, vilket gav ett generellt bortfall på 9.9 procent. Två 
enkäter exkluderades ur materialet på grund av att stora delar av enkäten som inte var ifyllda. 
Detta gav ett partiellt bortfall på 1,8 procent.  
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Material  
 
Enkäten som användes i studien bestod av totalt sex olika mätinstrument och innehöll 
sammanlagt 71 items.  Enkäten var utformad för att mäta hälsa (psykisk och fysisk), 
självkänsla (kompetens- och relationsbaserad) och generell upplevd stress. Enkäten innehöll 
dessutom en kontrollskala som mätte neuroticism/negativ affekt.  Bakgrundfrågor ställdes om 
kön och ålder. 
 Den psykiska hälsan mättes med 12 items från en svensk version av General Health 

Questionnaire (GHQ-12; Campbell, Walker & Farrell, 2003; McDowell, 2006; Sconfienza, 
1998). Instrumentets tillförlitlighet (Cronbachs’ alpha) fick ett värde på .89. Den fysiska 
hälsan mättes med 14 items från Health Status Checklist (HSC; Meadows, 1989) och hade 
Cronbachs’ alpha .82.  Generell upplevd stress mättes med 14 items från en svensk version av 
Perceived Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Eskin & Parr, 1996) 
med Cronbachs’ alpha .81. För att mäta betingad självkänsla användes två valida och reliabla 
skalor, Relation based Self-esteem Scale en skala bestående av 13-items (RSS; Johnson & 
Blom, 2007) med Cronbachs’ alpha .87 samt Competence based Self-esteem Scale bestående 
av 12-items (CSS; Johnson & Blom, 2007) med Cronbachs’ alpha .84. Slutligen användes sex 
items hämtade från Positive and Negative Affect Scale (PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 
1988) som hade Cronbachs’ alpha .75. Detta mättes för att kontrollera dess effekt på 
eventuella svarsbias i hälsomätningarna (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Exempel på 
påståenden från mätinstrumenten är: ” I mina nära relationer känner jag att jag måste förtjäna 
den kärlek och acceptans jag kan få”(RSS), ”Jag känner att jag aldrig riktigt når mitt bästa 
resultat även om jag jobbar hårt”(CSS), ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att 
du inte kunde hantera allt som måste göras?”(PSS), och ”Jag känner att jag spelar en 
betydelsefull roll för andra”(GHQ-12). De olika påståendena skattades på en skala ett till fem 
med undantag för GHQ-12 som skattades på en skala ett till fyra. För variansanalyserna 
kategoriserades variablerna gällande självkänsla till hög och låg enligt medianerna. Även 
ålder kategoriserades till två grupper: yngre (19-27 år) och äldre (28-64 år).  
   
 
Procedur 
 
Enkäten samlades in vid åtta olika tillfällen varav fyra grupper var studenter tillhörande olika 
akademier och resterande fyra var från olika arbetsplatser. Vid fyra av de åtta 
utdelningstillfällena delades enkäten ut personligen av undersökningsledarna där deltagarna 
muntligt informerades om att deltagandet var frivilligt, anonymt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Dessa enkäter försågs även med ett missivbrev med samma 
information om villkoren i studien samt det övergripande syftet. Vid de tillfällen då 
undersökningsledarna personligen inte kunde närvara vid enkätutdelningen medföljde ett 
missivbrev med nedskrivna anvisningar. Detta gällde på tre arbetsplatser och vid en 
föreläsning.  
 För att inte påverka respondenterna avslöjades det mer exakta syftet med studien efter att 
enkäterna blivit besvarade, detta delgavs i form av ett brev och även i ett fall via mail. 
Deltagarna fick även e-postadresser till undersökningsledarna och deras handledare för att 
kunna nå dessa vid eventuella frågor och för möjligheten att kunna ta del av studiens resultat.  
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Resultat 
 
Efter att beskrivande statistik tagits fram räknades Pearsonkorrelationer mellan studiens 
variabler, dessa visas i Tabell 2. Därefter genomfördes tre variansanalyser för att studera 
betydelsen av betingad självkänsla för hälsa och stress där kön och ålder beaktades. 
Medelvärden och standardavvikelser för variablerna visas i Tabell 1.   
 
Tabell 1 
Medelvärde och standardavvikelser på variablerna i studien 
 

 
Variabel   M  SD 
 

Relationsbaserad självkänslab 2.73  0.68 
Kompetensbaserad självkänslab 2.49  0.64  
Psykisk hälsaa  3.21  0.55 
Fysisk hälsab   1.91  0.59 
Stressb   2.79  0.61 
Negativ affektb  2.24  0.70 
 
 
Not. aTestpoängens variationsvidd 1-4. 
bTestpoängens variationsvidd 1-5. 
Låg poäng i psykisk hälsa indikerar dålig hälsa medan den i fysisk indikerar bra hälsa. 
 
 

Interkorrelationer mellan variabler 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan studiens variabler  
 

Index                    1      2 3 4 5 6 7 
 

1. Ålder -.06 - .26** -.05 .15 .21*  
2. Relationsbaserad ska - .17  .27** -.19 - .06 .13  
3. Kompetensbaserad ska -  .31** .64**  .17 .01 - .16 
4. Psykisk hälsa .09 -.61** - .38**  - .02 - .73**  
5. Fysisk hälsa .07 .29** .29** -.34** .05 
6. Stress .07 .51** .31** -.83** .32** 
7. Negativ affekt .18 .76** .65** -.68** .40** .58** 
 
 
Not. Koefficienterna med negativ affekt kontrollerad finns ovan diagonalen. 
 a självkänsla. Låg poäng i psykisk hälsa indikerar dålig hälsa medan den i fysisk 
indikerar bra hälsa. 
** p < .01 
* p < .05 
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Tabell 2 redovisar korrelationer där negativ affekt både finns med som ett index och som en 
kontrollvariabel. Då negativ affekt inte kontrollerades korrelerade nästan alla variablerna med 
varandra på en lägre signifikansnivå (p <.01). Undantaget var ålder som endast korrelerade 
med kompetensbaserad självkänsla. Då negativ affekt kontrollerades resulterade detta i färre 
korrelationer. Tabell 2 visar en negativ korrelation mellan ålder och kompetensbaserad 
självkänsla (p < .01) som indikerar att ju lägre ålder deltagarna hade desto högre grad av 
kompetensbaserad självkänsla. Den starka negativa korrelationen mellan psykisk hälsa och 
stress (p < .01) visar att låga stressnivåer motsvarades av högre grad av psykisk hälsa. Där 
fanns också ett signifikant samband mellan ålder och stress (p < .05) det vill säga ju högre 
ålder desto högre grad av upplevd stress. Även ett samband mellan relationsbaserad 
självkänsla och kompetensbaserad självkänsla (p < .01) visades av korrelationen som 
indikerar att ju högre grad av relationsbaserad självkänsla deltagarna hade desto högre grad 
hade de av kompetensbaserad självkänsla. Tabell 2 visar vidare att när negativ affekt 
kontrollerades var samvariationen mellan kompetens- och relationsbaserad självkänsla 
betydligt lägre. Psykisk hälsa korrelerade även marginellt med relationsbaserad självkänsla (p 
= .06).  
 
 

Variansanalyser 
 
En 2x2x2x2 (kön, ålder, samt hög och låg kompetens- och relationsbaserad självkänsla) 
variansanalys, med negativ affekt som kontrollvariabel, visade en signifikant huvudeffekt av 
kompetensbaserad självkänsla med avseende på psykisk hälsa F (1,84) = 3. 97; p < .05.  
Deltagare med hög grad av kompetensbaserad självkänsla uppvisade en bättre psykisk hälsa 
än deltagare med låg grad av denna typ av självkänsla. Det fanns ingen signifikant 
huvudeffekt av relationsbaserad självkänsla och inte heller av kön och ålder. Däremot fanns 
en signifikant interaktionseffekt mellan kön, ålder och kompetensbaserad självkänsla F (1,84) 
= 4.77; p < .05  och även mellan kön, ålder och relationsbaserad självkänsla F (1,84) = 4.77; p 
< .05  när det gäller psykisk hälsa, vilka illustreras i Figur 1. Sammanfattningsvis antydde 
dessa interaktioner att de yngre männen (19-27 år) skilde sig påfallande i psykisk hälsa 
gällande typ av betingad självkänsla. Medan hög kompetensbaserad självkänsla resulterade i 
god psykisk hälsa uppvisade de med hög relationsbaserad självkänsla sämre psykisk hälsa. 
Yngre kvinnors psykiska hälsa skilde sig inte gällande typ av betingad självkänsla. Hos äldre 
(28-64 år) skilde sig män med hög och låg kompetensbaserad självkänsla i psykisk hälsa; de 
med hög grad av kompetensbaserad självkänsla rapporterade bättre psykisk hälsa än de med 
låg grad. Vid en hög grad av kompetensbaserad självkänsla uppvisade båda könen en högre 
grad av psykisk hälsa oavsett ålder. Äldre kvinnor skilde sig påfallande i psykisk hälsa 
gällande relationsbaserad självkänsla. Hög grad av denna typ av självkänsla resulterade i 
sämre psykisk hälsa än låg grad. Nivån av relationsbaserad självkänsla hade ingen betydelse 
för psykisk hälsa hos äldre män. 
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Figur 1. Köns- och ålderskillnader i psykisk hälsa utifrån grad av kompetens- och 
relationsbaserad självkänsla.       
Not. KBSK – Kompetensbaserad självkänsla, RBSK – Relationsbaserad självkänsla, låg poäng i psykisk hälsa 
indikerar dålig hälsa medan den i fysisk indikerar bra hälsa  

 Den andra 2x2x2x2 (kön, ålder samt hög och låg kompetens- och relationsbaserad 
självkänsla) variansanalysen, med negativ affekt som kontrollvariabel, visade en signifikant 
huvudeffekt av ålder med avseende på fysisk hälsa F(1,84) = 4.25; p < .05 där yngre 
uppvisade en sämre fysisk hälsa än äldre. Det fanns även en signifikant huvudeffekt av kön 
med avseende på fysisk hälsa F(1,84) = 7.48; p < .01 där män uppvisade en sämre fysisk hälsa 
än kvinnor. Det fanns en tendens till interaktion mellan ålder, kompetensbaserad självkänsla 
och relationsbaserad självkänsla (p < .10). Denna antydde att yngre deltagare med hög 
kompetensbaserad och hög relationsbaserad självkänsla rapporterade sämre hälsa än de andra 
deltagarna. Äldre deltagare med hög kompetensbaserad och låg relationsbaserad självkänsla 
tenderade att ha den totalt sett sämsta upplevda fysiska hälsan. Vidare antydde denna tendens 
till interaktion att yngre med låg kompetens- och hög relationsbaserad självkänsla upplevde 
en bättre fysisk hälsa än yngre med både hög kompetens- och relationsbaserad självkänsla.  
 Den sista 2x2x2x2 (kön, ålder samt hög och låg kompetens- och relationsbaserad 
självkänsla) variansanalysen med negativ affekt som kontrollvariabel, visade en signifikant 
huvudeffekt av ålder med avseende på stress F (1,84) = 4.57; p< .05. De äldre uppvisade en 
högre grad av upplevd stress än de yngre. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av kön, 
kompetensbaserad självkänsla och relationsbaserad självkänsla och inte heller någon 
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signifikant interaktion mellan kön, ålder, kompetens- och relationsbaserad självkänsla 
angående upplevd stress. 
 
 

Diskussion 
 

Den föreliggande studien avsåg att undersöka sambandet mellan kompetens- och 
relationsbaserad självkänsla och fysisk och psykisk hälsa samt stress. I studien ställdes tre 
hypoteser dels angående hur betingad självkänsla generellt är relaterad till psykisk och fysisk 
hälsa och stress dels betydelsen av huruvida betingningen avser relationer eller prestationer. 
Resultaten gav stöd åt hypoteserna till viss del. Framförallt fanns intressanta men komplexa 
interaktioner när kön och ålder beaktades 
 I den första hypotesen antogs en hög betingad självkänsla ha en starkare koppling till 
psykisk och fysisk ohälsa än en låg. Kopplingen mellan ohälsa och betingad självkänsla kan 
antas bero på att den betingade självkänslan är mer instabil och därför leder till maladaptiva 
strävanden och därmed ökade psykiska och fysiska symptom (Crocker & Knight, 2005; 
Crocker et al., 2003). Denna hypotes bekräftades inte fullt ut i den föreliggande studien. 
Korrelationer visade signifikanta samband med de båda betingade dimensionerna och särskilt 
dålig psykisk hälsa. Relationsbaserad självkänsla var mer relaterad till psykisk ohälsa och när 
negativ affekt kontrollerats försvann relationen till fysisk hälsa helt men ett visst samband till 
psykisk hälsa återstod. När variansanalyser, med negativ affekt kontrollerad, genomfördes där 
kön och ålder beaktades visades en signifikant huvudeffekt av kompetensbaserad självkänsla 
på psykisk hälsa. Dock var riktningen mot hypotesen, det vill säga hög kompetensbaserad 
självkänsla resulterade i bättre psykisk hälsa än låg. Detta var särskilt ett typiskt mönster hos 
unga män (Figur 1) och kan antyda att kompetenssträvanden ger ett visst skydd mot psykisk 
skörhet. Crocker och Wolfe (2001) menar också att upplevelsen av att lyckas inom det 
område som man baserar sin självkänsla på medför att man mår bättre, även om detta kanske 
endast är tillfälligt. Detta resultat motsäger vår hypotes och även resultat av Hallsten et al. 
(2005) som menar att prestationsbaserad självkänsla är relaterad till psykiska besvär bland 
annat ångest.  
 I studien framkom vidare intressanta interaktioner där kön och ålder visades ha betydelse 
för huruvida nivån av den betingade självkänslan kan kopplas till den psykiska hälsan.  För 
unga män verkade hög relationsbaserad självkänsla ha större betydelse för psykiska besvär 
medan hög kompetensbaserad självkänsla resulterade i bra hälsa. I denna åldersgrupp skilde 
sig inte kvinnors psykiska hälsa på grund av betingad självkänsla. Hos de äldre visade 
däremot kvinnor med hög relationsbaserad självkänsla sämre psykisk hälsa medan männen 
inte skilde sig på grund av relationsbaserad självkänsla. Hos de yngre var det tvärtom, 
männen uppvisade denna skillnad medan kvinnor inte skilde sig i psykisk hälsa på grund av 
relationsbaserad självkänsla. Varför det förhåller sig på detta vis är svårt att uttala sig om utan 
att vara alltför spekulativ.  
 Gällande den fysiska hälsan fanns tendensen att hög betingad självkänslan lutade åt att 
bidra till den sämsta fysiska hälsan, men endast hos de yngre deltagarna. Hos äldre var det en 
hög grad av kompetensbaserad självkänsla som var relaterad till fysisk ohälsa. Dessa resultat 
gav visst stöd åt hypotesen gällande betingad självkänsla och fysisk hälsa. Detta 
överensstämmer även med Johnson (2009) som menar att personer med kompetensbaserad 
självkänsla löper större risk att utveckla fysiska besvär, särskilt spänningssyndrom, än 
personer med relationsbaserad självkänsla.  
 Enligt Johnson (2009) kan kompetens- och relationsbaserad självkänsla leda till olika typer 
av sjukdomar genom att de bidrar till att skapa olika beteendemönster. I den andra hypotesen 
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antogs i likhet med detta att relationsbaserad självkänsla skulle ha en starkare koppling till 
psykisk ohälsa i jämförelse med kompetensbaserad självkänsla, och omvänt antogs 
kompetensbaserad självkänsla ha en starkare koppling till fysisk ohälsa i jämförelse med 
relationsbaserad självkänsla. Korrelationer och interaktioner i variansanalyser, som 
diskuterats ovan, gav visst stöd åt hypotesen men endast för vissa åldrar och kön. Till exempel 
hade relationsbaserad självkänsla betydelse endast för yngre mäns och äldre kvinnors 
psykiska ohälsa. Vidare hade kompetensbaserad självkänsla koppling till fysisk hälsa endast 
hos äldre. Anledningen till att äldre deltagare (27 år och uppåt) med hög kompetensbaserad 
självkänsla tenderade att rapportera lägre upplevd fysisk hälsa än andra deltagare kan bero på 
att längre tid med kompetenssträvanden då har hunnit sätta sina spår hos individen. Annars 
visade yngre en generellt sett sämre fysisk hälsa och män visade en sämre fysisk hälsa än 
kvinnor.  
 I sista hypotesen förväntades deltagare med en hög kompetens- och relationsbaserad 
självkänsla uppleva en högre grad av stress än deltagare med låg kompetens- och 
relationsbaserad självkänsla. Detta antogs då personer med betingad självkänsla är beroende 
av bekräftelse från andra och inte vill misslyckas eller avvisas eftersom detta påverkar 
självkänslan negativt. Hypotesen gällande stress och betingad självkänsla bekräftades delvis 
genom korrelationer, men när negativ affekt kontrollerades var inte relationerna signifikanta. 
Enligt tidigare forskning är stress och ångest förknippad med betingad självkänsla, denna 
stress kan påverka den psykiska hälsan negativt (Crocker & Knight, 2005; Crocker et al., 
2003). Detta visades även i denna studie där korrelationsanalys (med negativ affekt som 
kontrollvariabel) visade att god psykisk hälsa var starkt relaterad till låga nivåer av stress. Det 
tycktes å andra sidan vara en stark samvariation mellan negativ affekt, psykisk hälsa och 
stress vilket försvårar slutsatserna. Efter kontroll av negativ affekt hade däremot inte fysisk 
hälsa något samband med stress. Studien visade vidare att ålder hade en signifikant effekt på 
stress, där äldre rapporterade högre grad av upplevd stress än yngre.  
 Sammanfattningsvis visar resultaten från den föreliggande studien inte några tydliga och 
direkta kopplingar mellan betingad självkänsla som en samlad enhet och ohälsa, däremot 
fanns intressanta kopplingar mellan hälsa och kompetens- och relationsbaserad självkänsla 
var för sig, dock beroende på kön och ålder.  Precis som Crocker och Knight (2005) menar 
kan den betingade självkänslan ha en negativ inverkan på hälsan genom olika typer av 
självskadliga beteenden. De processer där personlighet eventuellt påverkar hälsan är dock 
långsamma och det är svårt att veta om hälsan ”hunnit” påverkas av den betingade 
självkänslan eftersom de flesta deltagarna var relativt unga vuxna. Det kan även vara så att 
deltagare som idag har god fysisk hälsa men sämre psykisk hälsa har vissa riskbeteenden som 
på längre sikt kan påverka den fysiska hälsan negativt. Den föreliggande studien tar inte 
hänsyn till dessa riskbeteenden och därför är det svårt att spekulera huruvida dessa får 
konsekvenser i framtiden eller inte.  
 
 

Reliabilitet och validitet  
 

De mätinstrument som användes i studien är etablerade och valida och hade höga Cronbachs’ 
alpha även i denna studie. Att enkäterna delades ut vid flera tillfällen och att 
undersökningsledarna inte var närvarande vid samtliga av dessa kan dock ha medfört att de 
muntliga presentationerna av studien och enkäten kan ha varierat. Detta kan ha bidragit till 
vissa skillnader mellan grupperna som deltog i intresset att medverka. Vid samtliga 
insamlingstillfällen avslöjades dock studiens exakta syfte först efter det att alla deltagare fyllt 
i enkäten, deltagarna bör därför inte ha påverkats att medvetet svara på ett visst sätt. 
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Genom att studien baseras på deltagarnas självskattning finns det anledning att anta att 
materialet inte är helt tillförlitligt. Dock kontrollerades negativ affekt som kan orsaka bias i 
svarssättet angående hälsa och stress (Watson et al., 1988). Däremot kontrollerades inte 
socialönskvärdhet, det vill säga att deltagarna inte svarat helt ärligt på frågorna.  
  Annat som bör nämnas är att slutsatser av resultatet av interaktionerna i variansanalyserna 
bör dras med försiktighet då det är relativt få individer i varje grupp till exempel unga kvinnor 
och äldre män. Detta kan göra att få extremvärden kan ha inverkat. En fråga som kan uppstå 
för statistisk validitet är varför självkänslavariablerna delades till kategorier och varför 
multiple regression ej användes. Variansanalys valdes på grund av stor överlappning mellan 
variablerna (multicollinearitet) och för att kunna få fram interaktioner där kön och ålder fanns 
med. På grund av detta har man dock förlorat viktig varians när det gäller självkänsla vilket 
kunde ge andra resultat vid prediktion. 
  
 
Slutsats och framtida forskning 
 
Den föreliggande studien har belyst viktiga frågor angående den betingade självkänslan och 
dess dimensioner även ur köns- och åldersperspektiv. De komplexa resultaten antyder vissa 
skillnader när det gäller hälsorelevans av kompetens- och relationsberoende självkänsla. 
Dessa var dock inte entydiga utan berodde på kön och ålder.  
 Betingad självkänsla är ett ämne som är relativt utforskat. En svårighet under studiens 
gång har dock varit att hitta information om relationsbaserad och kompetensbaserad 
självkänsla som två former av betingad självkänsla och därmed även kopplingen mellan dessa 
och hälsa. Men eftersom intressanta belägg finns (Crocker & Wolfe, 2001; Johnson, 2009; 
Joiner, 1994) för hälsorelevans av dessa relativt nya begrepp inom området betingad 
självkänsla, bör forskning inom området fortgå. För framtida studier gällande samband mellan 
kompetens- och relationsbaserad självkänsla och fysisk och psykisk hälsa bör ett större 
stickprov eftersträvas, framförallt för att närmare kunna studera köns- och ålders 
interaktioner. Även större andel äldre deltagare bör ingå eftersom den psykiska och fysiska 
hälsan då har hunnit påverkas av icke adaptiva beteendemönster. Förslagsvis kan även 
riskbeteenden som till exempel ätstörningar och rökning tas in i undersökningen eftersom den 
betingade självkänslan inte alltid direkt påverkar den fysiska hälsan, utan detta sker ofta 
genom riskbeteenden. Ytterligare en viktig fråga att studera är huruvida kompetens- och 
relationsbaserad självkänsla kan relateras till olika former av stress till exempel 
arbetsrelaterad stress och relationsstress. Självkänsla är enligt Mann et al. (2004) en 
betydelsefull komponent gällande både psykisk och fysisk hälsa och kan ses som både en risk 
och skyddsfaktor vid den sociala utvecklingen och för den egna hälsan. Studier som fokuserar 
på självkänsla, eller andra personlighetsaspekter, kopplat till hälsa är en viktig resurs för 
personer som jobbar med hälsa och välbefinnande. Dessa studier kan visa att det finns en 
mängd orsaker till ohälsa och att det därmed inte alltid är tillräckligt att endast bota fysiska 
symtom, som man traditionellt sett sysslat med inom vården. De fysiska symtomen kan 
orsakas av problem som är djupt rotade i människans personlighet och beteende. Det är dessa 
problem som bör lösas och inte konsekvenserna av dem. Detta är ännu ett argument för varför 
forskning inom området bör fortgå.   
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