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Kroniska hudsjukdomar har tidigare uppvisat samband med låg global 
självkänsla. Personer med låg global självkänsla kan istället ha hög 
villkorad självkänsla, som till exempel kompetensbaserad- eller 
relationsbaserad självkänsla. Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka självkänsla i relation till hudsjukdomar, självobjektifiering 
och socialt stöd. I studien deltog 132 försökspersoner. Data samlades 
in med hjälp av enkäter. Resultaten visade att högt socialt stöd 
predicerade högre global självkänsla och lägre kompetensbaserad 
självkänsla. Självobjektifiering predicerade global självkänsla, 
personer med hög grad av objektifiering hade lägre självkänsla. Inga 
kopplingar till hudsjukdom fanns. Kontrollgruppen skiljde sig något 
från patientgruppen, bland annat gällande ålder, vilket skulle kunna 
vara en anledning till att ingen effekt av hudsjukdom fanns. 
Föreliggande studie har visat att socialt stöd är en viktig prediktor för 
självkänsla och att självobjektifiering kan predicera självkänsla hos 
både män och kvinnor. Den har också bidragit med metodologisk 
information för framtida forskning. 

 
 

Trots att den livskvalitet som personer med kroniska hudsjukdomar upplever är 
jämförbar med livskvaliteten för cancerpatienter (Rapp, Feldman, Exum, Fleischer, & 
Reboussin, 1999) och livskvaliteten blir mer påverkad psykologiskt än fysiskt av i alla 
fall vissa hudsjukdomar (Perrott, Murray, Lowe & Mathieson, 2000) finns relativt få 
studier gjorda på psykologiska aspekter av kroniska hudsjukdomar. Få av dessa är 
svenska studier. Då Sverige har relativt långa vintrar med lite sol, och sol lindrar många 
hudbesvär, är det möjligt att svenska patienter kan ha upplevelser som till viss del skiljer 
sig från patienter i andra länder. Det finns rimligtvis också stora individuella skillnader i 
upplevelser mellan patienter. En patient som värdesätter sig själv utifrån sitt utseende 
mår antagligen sämre av en hudsjukdom än en patient som mer ser till sina 
kompetenser. Vilket stöd som finns från omgivningen skulle också kunna påverka. En 
möjlig aspekt som kroniska hudsjukdomar skulle kunna ha ett samband med är 
självkänsla. Föreliggande studie kommer därför att fokusera på självkänsla i relation till 
hudsjukdomar och även undersöka om självobjektifiering och socialt stöd har betydelse 
för denna.  
 
Självkänsla 
Begreppet självkänsla har genom åren definierats på en rad olika sätt (Zieff, 1996). I 
föreliggande studie har Rosenbergs (1965) definition valts. Rosenberg (1965) definierar 
självkänsla som en attityd individen har till sig själv. Denna attityd kan antingen vara 
positiv eller negativ. Rosenberg (1965) menar att hög självkänsla kan yttra sig dels 
genom att individen tycker att denne är väldigt bra, och bättre än de flesta andra, eller 
som att individen tycker att denne är tillräckligt bra, och inte sämre än andra. I den skala 
Rosenberg (1965) utvecklat, och som används i föreliggande studie, är det den andra 
typen av självkänsla som mäts. Hög självkänsla definieras alltså i föreliggande studie 
som att personen har en positiv inställning till sig själv, respekterar sig själv och tycker 
att hen är åtminstone lika bra som alla andra. En person med låg självkänsla har istället 
en negativ inställning till sig själv, saknar självrespekt och skulle vilja vara annorlunda 
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(Rosenberg, 1965).  
 
På senare tid har dock teorier om olika typer av självkänsla utvecklats. Bland annat van 
Tuinen och Ramanaiah (1979) menar att den typ av självkänsla som Rosenberg (1965) 
beskriver är en global självkänsla som skiljer sig från andra typer av självkänsla, vilka 
är mer specifika. Andra typer av självkänsla har dock ofta sin grund i den globala 
självkänslan.  
 

Villkorad självkänsla 
Personer med låg global självkänsla kan försöka höja denna genom yttre källor, 
självkänslan blir villkorad (Johnson & Blom, 2007). Det kan handla om att den är 
beroende av att individen hela tiden presterar eller av att få uppskattning och kärlek från 
nära personer. Även personer med hög global självkänsla kan hitta självkänsla utifrån, 
men det är bara personer med låg självkänsla som är beroende av detta. Det är viktigt 
för dessa personer hur de uppfattas av omgivningen och de kommer även att jämföra sig 
med andra (Johnson & Blom, 2007). Villkorad självkänsla har visats ha samband med 
kroppsuppfattning (Bailey & Ricciardelli, 2009). Det fanns ett samband mellan 
villkorad självkänsla och en strävan efter att vara smal. Detta visade sig dessutom 
genom ett samband med ätstörningar. Att ha en hög villkorad självkänsla är alltså inte 
något positivt som hög global självkänsla, utan kan snarare vara skadligt. Villkorad 
självkänsla har även uppvisat andra negativa samband med hälsa (se Johnson, 2011).  
 
Det finns olika typer av villkorad självkänsla. I föreliggande studie fokuseras på två 
olika typer av villkorad självkänsla, kompetensbaserad- och relationsbaserad 
självkänsla. Båda dessa har visats korrelera med hälsa, men på olika sätt (se Johnson, 
2011). Kompetensbaserad självkänsla har bland annat visats korrelera med vanliga 
förkylningar, medan relationsbaserad självkänsla bland annat korrelerat med astma och 
allergier (Johnson, 2011).  
 
Kompetensbaserad självkänsla är centrerad kring den egna personen. En person med 
hög grad av kompetensbaserad självkänsla kommer att värdera sig själv utifrån sina 
prestationer (Johnson & Blom, 2007). På grund av detta blir dessa personer otroligt 
självkritiska och måste hela tiden sträva efter perfektion. Dessa personer har svårt att 
vara nöjda med vad de presterat och känner att de borde ha varit ännu bättre. Att 
misslyckas med en uppgift för en person med kompetens och prestationer som källa till 
självkänsla gör att denne också känner sig misslyckad som person. För att upprätthålla 
en positiv bild av sig själva blir dessa personer ofta överambitiösa och det räcker inte att 
vara lika bra som alla andra, utan det gäller att vara bäst (Johnson & Blom, 2007). 
 
Relationsbaserad självkänsla är till skillnad från kompetensbaserad självkänsla mer 
passiv och beroende av andra människor. Personer med hög relationsbaserad självkänsla 
behöver andras uppskattning för att höja sin egen självkänsla (Johnson & Blom, 2007). 
Dessa individer söker bekräftelse i form av känslomässig uppskattning från andra för att 
känna sig värdefulla. De här personerna är väldigt känsliga för signaler från signifikanta 
andra och är konflikträdda då de är rädda att tappa andras kärlek. De kan sätta sig själva 
och sina egna behov sist och göra uppoffringar bara för att få fortsätta att känna sig 
uppskattade av andra. 
 

Objektifieringsteori 
Objektifieringsteorin (Fredrickson & Roberts, 1997) är ett värdefullt verktyg för att 
analysera kvinnors upplevelser av det kroppsideal som råder idag. Med objektifiering av 
kvinnor menas att de blir sedda som objekt och värderas därefter (Szymanski, Moffitt, 
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& Carr, 2011). Objektifiering sker alltså när kvinnan reduceras till någonting annat än 
hennes person. Hon reduceras till en kropp som finns till för andras nöjes skull 
(Fredrickson & Roberts, 1997). Objektifiering sker inte bara från en person till en 
annan, utan även genom till exempel media. Där kan kameravinklar och framhävande 
av kroppen uppmuntra betraktaren till objektifiering av kvinnor, medan män oftare 
avbildas med mer fokus på ansiktet. Kvinnor som blir objektifierade kommer inte bara 
att bli objektifierade utifrån, utan kommer även att objektifiera sig själva. Genom 
socialisation får de uppfattningen att det är utseendet som räknas för att lyckas både i 
offentliga och personliga sammanhang. Dessa kvinnor får ett utifrånperspektiv på sig 
själva och sina kroppar (Fredrickson & Roberts, 1997). På grund av 
självobjektifieringen kommer de att värdesätta sig själva utifrån utseendemässiga 
egenskaper i större utsträckning än utifrån till exempel kompetens (Szymanski et al., 
2011). Självförtroendet blir beroende av hur individen uppfattar sitt eget utseende 
(Fredrickson & Roberts, 1997). Kvinnor oavsett sexuell läggning objektifieras, men 
forskningen går isär när det gäller till vilken grad homosexuella kvinnor 
självobjektifierar (se Hill & Fischer, 2008).   
 
Forskningen på män och objektifiering är begränsad, men det har visats att även män 
självobjektifierar och påverkas av detta. Cole, Davidson och Gervais (2013) fann att 
män som skäms för sin kropp har en pessimistisk syn på sina möjligheter att hitta en 
partner. De ser inte heller lika många möjliga vägar dit som män som inte ser lika 
negativt på sitt eget utseende. Även om kvinnor över lag är mer missnöjda med sina 
kroppar så är mycket smala män mer missnöjda än mycket smala kvinnor (Frederick, 
Forbes, Grigorian & Jarcho, 2007), vilket reflekterar både det smala, kvinnliga idealet, 
och det muskulösa manliga.  
 
Tolman, Impett, Tracy, och Michael (2006) undersökte om frånvaro av autenticitet i 
relationer och självobjektifiering är prediktorer för global självkänsla bland unga 
tonårsflickor. Självobjektifiering visade sig vara den starkaste prediktorn för låg 
självkänsla bland flickorna. Sambandet var mer än dubbelt så starkt som det för 
frånvaro av autenticitet i relationer. Sambandet fanns kvar även efter kontroll för 
etnicitet, tidig fysisk utveckling, socioekonomisk status och religiositet. Detta visar att 
självobjektifiering är en viktig komponent för att förstå självkänsla i alla fall hos 
tonårsflickor. 
 
Hudsjukdomar 
Psoriasis är en hudsjukdom som genom för kraftig nybildning av hudceller ger utslag 
(Psoriasisförbundet, 2012). Utslagen kan visa sig som mindre prickar eller större fläckar 
och sjukdomen går i skov med lugnare perioder växlande med perioder med mer utslag. 
Psoriasis kan även sätta sig i lederna som psoriasisartrit. Att psoriasis påverkar 
självförtroendet och självkänslan har framkommit i flera studier (se bl.a. Magin, Adams, 
Heading, Pond, & Smith, 2009; Magin, Heading, Adams, & Pond, 2010; Kent & 
Keohane, 2001).  
 
Fox, Rumsey och Morris (2007) har med hjälp av fokusgrupper online undersökt 
ungdomars upplevelser av att leva med psoriasis. Ungdomarna uttryckte att de inte hade 
kontroll över sin sjukdom. De upplevde det jobbigt att inte veta när nästa skov skulle 
komma. Även om det ibland kom perioder då sjukdomen nästan inte alls syntes så fanns 
ett dåligt självförtroende kvar. De upplevde dock att självförtroende ibland kunde vara 
bättre vissa dagar. Upplevelser av psoriasis skiljer sig mycket från person till person. 
Kent och Keohane (2001) visade i en enkätstudie att psoriasispatienter med synlig 
psoriasis mår sämre än andra patienter. Som synlig psoriasis räknades psoriasis på 
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händer och i ansiktet; ställen som är svåra att täcka med kläder. Detta visade sig dock 
endast gälla för patienter med en rädsla för att bli negativt värderade av andra 
människor. Personer som inte var rädda för att bli negativt värderade till följd av sin 
sjukdom hade heller inga problem med att den var synlig.  
 
I alla situationer går det inte att dölja sina fläckar. I sexuella situationer har många 
psoriasispatienter, och även patienter med atopiska eksem, dåligt självförtroende. Detta 
har visats i en kvalitativ studie av Magin et al. (2010). Med hjälp av semi-strukturerade 
intervjuer jämfördes upplevelser av hur psoriasis, atopiska eksem och acne påverkar 
sexuell funktion. Att visa sig naken för en annan människa upplevs som stressande och 
ger upphov till känslor av skam. Vissa psoriasispatienter undvek helt sexuell kontakt 
under skov. Till skillnad från acne så påverkar psoriasis känslan inför intimitet inte bara 
i nya relationer, utan även personer som varit gifta i flera år upplever dessa problem 
(Magin et al., 2010).  
 
Då kvinnor i större utsträckning än män objektifieras och det finns ett skevt kvinnoideal 
är det möjligt att kvinnor påverkas mer psykiskt av kroniska hudsjukdomar än vad män 
gör. I en intervjustudie av Magin et al. (2009) rapporterade respondenterna att media 
hade påverkan på de känslor de upplevde kring sin hudsjukdom. Framförallt kvinnor 
menade att reklamen för olika hudvårdsprodukter gjorde att de kände att de inte kunde 
leva upp till idealbilden av den perfekta hyn. Respondenterna trodde att andra 
definierade dem utifrån hyn och upplevde det som att andra tittade på utslagen (Magin 
et al., 2009). Då självobjektifierande individer värdesätter sig själva utifrån sitt utseende 
är det möjligt att det skulle vara extra psykiskt påfrestande för dessa personer att ha en 
kronisk hudsjukdom. 
 
Socialt stöd 
Socialt stöd har visat sig ha positiva effekter på både fysisk och mental hälsa. Bland 
annat finns samband med bättre kardiovaskulär hälsa (Smith, Tuomisto, Blumenthal, 
Sherwood, Parkkinen et al., 2012) och högre livskvalitet för cancerpatienter (Allart, 
Soubeyran, & Cousson-Gélie, 2013). I en studie på kvinnor med bröstcancer visades att 
socialt stöd i form av gruppterapi gjorde att patienterna upplevde mindre fysiska besvär 
i form av smärta (Goodwin, Leszcz, Ennis, Koopmans, Vincent et al., 2001). Studien 
visade också på positiva psykologiska aspekter. Kvinnorna som fått diskutera 
tillsammans med andra patienter blev gladare och mådde bättre psykiskt. Detta var extra 
tydligt för de patienter som mått sämst innan interventionen.  
 
Goodwin, Costa och Adonu (2004) har visat att det finns en positiv koppling mellan 
socialt stöd och självkänsla. Studien var en enkätstudie med försökspersoner i 
Storbritannien, Portugal, Ghana och Moçambique. Korrelationen mellan socialt stöd och 
självkänsla fanns kvar även efter kontroll för individuella värderingar. 
 
Socialt stöd har visat sig vara viktigt även för psoriasispatienter (Janowski, Steuden, 
Pietrzak, Krasowska, Kaczmarek et al., 2012). Detta gäller för både män och kvinnor, 
men fyller olika funktioner. Socialt stöd gör att män i något högre utsträckning än 
kvinnor accepterar sin sjukdom, medan det sociala stödet för kvinnor fungerar som en 
buffert mot depression och är i högre grad positivt korrelerad med livskvalitet än för 
män. Patienter som bor tillsammans med en partner mår bättre än patienter som bor 
ensamma (Wahl, Moum, Hanestad, & Wiklund, 1999). Ungdomarna i Fox et al.'s studie 
(2007) som beskrivits ovan tyckte att det hjälpte dem att få diskutera sina upplevelser 
med andra i samma situation. De fick känna att de inte var ensamma. De trodde också 
att om de fick träffa andra med psoriasis så skulle de tillsammans kunna utveckla 
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copingstrategier. 
 

Psoriasis drabbar personer i alla åldrar, men bryter ofta inte ut förrän strax före eller i 
tonåren och hos vissa långt senare. Tidigare studier har visat att äldre patienter inte mår 
lika dåligt psykiskt över sin hudsjukdom som yngre patienter gör (Mastekaasa & 
Moum, 1984, i Wahl et al., 1999). Gånemo, Wahlgren och Svensson (2011) har visat i 
en studie på barn med hudsjukdomar att yngre barn upplevde lägre livskvalitet än äldre 
barn till följd av hudsjukdomen. Andra studier har dock tvärtom visat att livskvaliteten 
för äldre patienter är lägre än för yngre. Sampogna, Chren, Melchi, Pasquini, Taboll et 
al. (2006) visade att psoriasispatienter över 65 år, och speciellt äldre kvinnor, är mer 
negativt påverkade av sin sjukdom än yngre människor. 
 
Föreliggande studie 
Tidigare forskning har visat att kvinnor med hudsjukdomar har lägre självkänsla än vad 
män med hudsjukdomar har (Böhm, Stock Gissendanner, Bangemann, Snitjer, Werfel et 
al., 2012). Det finns kvalitativa studier som visat att psoriasispatienter känner att andra 
definierar dem utifrån sjukdomen (Magin et al., 2009), men författaren veterligen har 
ingen undersökning kopplat hudsjukdomar till objektifieringsteori och 
självobjektifiering. Det är möjligt att detta skulle kunna ligga till grund för 
könsskillnader, men också för den i många fall låga självkänslan hos både män och 
kvinnor i patientgruppen. Socialt stöd skulle tvärtom kunna fungera buffrande mot låg 
självkänsla då detta visat sig korrelera positivt med självkänsla (jfr Goodwin et al., 
2004).  
 
För att kompensera för den i många fall låga självkänslan är det möjligt att personer 
med kroniska hudsjukdomar också skulle ha hög kompetens- och/eller relationsbaserad 
självkänsla. Hudsjukdom skulle alltså även kunna fungera som en prediktor för 
villkorad självkänsla. Villkorad självkänsla har tidigare visats ha samband med olika 
fysiska sjukdomar, men då fungerat som en prediktor för sjukdom (Johnson, 2011). Att 
ett eventuellt samband mellan villkorad självkänsla och hudsjukdom skulle kunna 
förklaras som att villkorad självkänsla är en prediktor för hudsjukdom är dock inte 
troligt. Till exempel psoriasis har dels en ärftlig bakgrund, men löses ofta ut av en 
infektion eller livskris (Psoriasisförbundet, 2012). Villkorad självkänsla bör inte kunna 
betraktas som en akut livskris, utan är mer ett långvarit beteendemönster. Därför 
kommer villkorad självkänsla i föreliggande studie betraktas som beroende variabel. 
Bailey och Ricciardelli (2009) har dessutom visat att det finns en koppling mellan 
villkorad självkänsla och kroppsuppfattning. Vid självobjektifiering skulle den 
villkorade självkänslan därför kunna vara extra hög. 
 
Då tidigare studier visat att ålder har betydelse för psykiskt välmående hos patienter 
med hudsjukdomar (se bl.a. Sampogna et al., 2006) kommer ålder att användas som 
kontrollvariabel. Även partner kommer att kontrolleras för då patienter som bor 
tillsammans med någon tidigare visat sig må bättre än andra patienter (Wahl et al., 
1999) . 
 
Få tidigare studier har använt sig av en kontrollgrupp utan hudsjukdomar, utan de flesta 
har fokuserat endast på skillnader inom patientgruppen (t.ex. Kent & Keohane, 2001) 
eller gjort kvalitativa studier (t.ex. Magin et al., 2009, Magin et al., 2010). Föreliggande 
studie är en kvantitativ studie som använder sig av en kontrollgrupp. Med en ökad 
förståelse för hur det är att leva med en kronisk hudsjukdom blir det lättare för 
vårdpersonal att inte bara hjälpa patienterna med fysiska besvär, utan att också ta hand 
om insidan. Denna förståelse breddas genom att de får en bakgrund till varför det i 
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många fall kan vara jobbigt att leva med en hudsjukdom. 
 
Studiens syfte är att undersöka självkänsla i relation till hudsjukdom, självobjektifiering 
samt socialt stöd.  
 
Hypoteser 
 
(i) Global självkänsla prediceras av hudsjukdom, socialt stöd och självobjektifiering på 
så vis att hudsjukdom och självobjektifiering predicerar lägre global självkänsla, medan 
socialt stöd predicerar högre global självkänsla. 
(ii) Villkorad självkänsla prediceras av hudsjukdom, socialt stöd och självobjektifiering 
på så vis att hudsjukdom och självobjektifiering predicerar högre villkorad självkänsla, 
medan socialt stöd predicerar lägre villkorad självkänsla. 
(iii) Det finns en interaktion kön x hudsjukdom på global själkänsla. Kvinnors globala 
självkänsla blir mer negativt påverkad av hudsjukdom än mäns globala självkänsla. 
(iv) Det finns ett samband mellan objektifiering och kön. Kvinnor självobjektifierar i 
större utsträckning än män. 
 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 132 försökspersoner i åldern 17-90 år (m=39,6 år, s=18,2). Av dessa 
hade 65 personer en hudsjukdom och 67 hade det inte. Gruppen med hudsjukdomar var 
äldre än gruppen utan. Medelålder i gruppen med hudsjukdomar var 52,5 år (s=16,0) 
och i gruppen utan hudsjukdomar 27,2 år (s=9,6 år), t130=-11,04, p<0,001. Ytterligare 
två personer fyllde i hela enkäten, en person med acne som krävt behandling och en 
person som trodde att hens hudsjukdom försvunnit. Dessa exkluderades från analysen 
då de inte gick att kategorisera på lämpligt sätt. Av personerna med hudsjukdomar hade 
de flesta psoriasis, men även fall av andra hudåkommor som atopiska eksem och 
odefinierade eksem och sår förekom. 
 
Undersökningsdeltagarna i experimentgruppen rekryterades i huvudsak från 
Psoriasisföreningens behandlingsanläggningar i Stockholmsområdet medan 
kontrollgruppen i huvudsak rekryterades från Psykologiska institutionen på Stockholms 
universitet. Behandlingsanläggningarna kontaktades via e-post och tillstånd för studien 
gavs av informationsansvarig för Psoriasisföreningen i Stockholms län.  
 
För att få tillstånd för studien på Psykologiska institutionen togs kontakt med 
studentexpeditionen. Kontrollgruppen fick anmäla sig på listor på Psykologiska 
institutionen eller gå direkt till mig, som satt utanför en undervisningssal, för att fylla i 
enkäten. För att ha fyllt i enkäten fick studenterna på institutionen 0,5 timme 
undersökningsdeltagandetid (UD-tid). Att delta i undersökningar är obligatoriskt för 
studenter på Psykologiska institutionen och antalet obligatoriska timmar varierar efter 
kurs. Det fanns möjlighet för studenterna att ställa frågor och att anmäla intresse för att 
ta del av studien. 
 
Material 

 Self-Objectification Questionnaire. För att mäta självobjektifiering har the Self-
Objectification Questionnaire (Noll & Fredrickson, 1998) använts. Frågeformuläret är 
något modifierat från den första versionen, och den version som använts i föreliggande 
studie är från Fredrickson, Noll, Roberts, Quinn, och Twenge (1998) som sedan 
översatts från engelska till svenska av författaren. Frågeformuläret är välanvänt inom 
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objektifieringsforskningen och respondenternas uppgift är att ranka 10 
kroppsegenskaper från 0-9 efter hur stor påverkan de har på respondenternas 
självuppfattning. Det handlar alltså inte om hur nöjda försökspersonerna är med sina 
egna kroppar, utan om vilka egenskaper som påvekar dem mest. Detta är en viktig 
skillnad enligt Noll och Fredrickson (1998), då även kvinnor som är nöjda med sina 
egna kroppar kan vara självobjektifierande. Detta eftersom att de kan bry sig om och 
bekymra sig över utseendemässiga egenskaper. Fem av egenskaperna i formuläret är 
kompetensbaserade och icke-objektifierande (t.ex. fysisk koordination) medan fem av 
egenskaperna är baserade på utseende och objektifierande (t.ex. sexuell dragningskraft). 
Genom att subtrahera summan av poäng givna till kompetensbaserade egenskaper från 
summan av poängen givna de utseendemässiga egenskaperna får varje individ en 
självobjektifieringspoäng mellan -25 och 25, där en högre poäng innebär högre grad av 
självobjektifiering.   
 
 Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Socialt stöd mättes med 
hjälp av The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, 
Zimet & Farley, 1988). Skalan mäter tre olika aspekter av upplevt socialt stöd; socialt 
stöd från familj (t.ex. ”Min familj försöker verkligen hjälpa mig”), socialt stöd från 
vänner (t.ex. ”Jag kan prata om mina problem med mina vänner”) och socialt stöd från 
signifikant andre (t.ex. ”Det finns en speciell person som är där för mig när jag behöver 
stöd”). Skalan är en likertskala och svarsalternativen gick från 1-7 där 1=Instämmer inte 

alls och 7=Instämmer helt. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
hade i ursprungsartikeln en Cronbachs alpha på 0,85 för hela skalan. I föreliggande 
studie har en svensk översättning av Maria Lexner (2006, ej publ.) använts. I Lexners 
(2006) uppsats uppvisades en Cronbachs alpha på 0,92 för hela skalan. Även i 
föreliggande studie är Cronbachs alpha 0,92 för hela skalan. 
 
 Global självkänsla. För att mäta självkänsla användes Rosenbergs (1965) 
välanvända frågeformulär innehållande 10 påståenden. Påståendena kunde vara både 
positiva (”Jag känner att jag har mycket att vara stolt över”) och negativa (”Jag känner 
mig ibland verkligen oduglig”). Svarsalternativen gick från 1=Instämmer inte alls till 
7=Instämmer helt. Skalan är utvecklad med hänsyn till att den ska vara så enkel att 
administrera som möjligt, att den ska gå snabbt att fylla i och att den endast ska mäta en 
dimension; från låg till hög självkänsla (Rosenberg, 1965). Dessutom har stor vikt lagts 
vid ytvaliditeten så att respondenterna ska veta vilken den underliggande dimensionen 
är. Den svenska översättningen som använts är gjord av Lennart Forsman. I 
föreliggande studie uppnår Cronbachs alpha 0,87.  
 
 Kompetensbaserad självkänsla. Kompetensbaserad självkänsla mättes med en 
skala bestående av 12 frågor (Johnson & Blom, 2007). Frågorna mäter två dimensioner 
av kompetensbaserad självkänsla; självkänsla beroende av kompetens (t.ex. ”Jag känner 
att jag duger endast när jag har lyckats väl med något”) samt frustrerat självkritiskt 
strävande (t.ex. ”Oavsett det faktiska resultatet har jag alltid en gnagande känsla inom 
mig att jag borde presterat bättre”). Cronbachs alpha i ursprungsstudien låg på 0,89. För 
att frågorna skulle kunna blandas med övriga skalor (bortsett från the Self-
Objectification Questionnaire (Noll & Fredrickson, 1998)) användes även här en 
sjugradig skala som gick från 1=Instämmer inte alls till 7=Instämmer helt. Cronbachs 
alpha ligger i denna studie på 0,88. 
 
 Relationsbaserad självkänsla. Relationsbaserad självkänsla mättes med hjälp av 
11 av 14 frågor från Johnson & Blom (2007). Tre frågor valdes bort då enkäten 
riskerade att bli för lång och då dessa tre frågor förutsatte att respondenterna hade eller 
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hade haft en kärleksrelation. Skalan mäter tre dimensioner av relationsbaserad 
självkänsla; avvisande (t.ex. ”Konflikter och gräl med min partner eller en mycket nära 
vän får mig oftast att känna mig misslyckad och hjälplös”), beroende av kärlek (T.ex. 
”Det är viktigt för min självkänsla att känna mig älskad”) samt eftergivenhet (T.ex. ”Det 
händer att jag låter andra behandla mig illa för att inte riskera att förlora deras 
acceptans”). Två av de borttagna frågorna kom från första dimensionen och den tredje 
kom från den andra dimensionen. Cronbachs alpha i ursprungsstudierna (Johnson & 
Blom, 2007) låg kring 0,88 och i denna studie på 0,83. Samma sjugradiga skala som 
ovan, 1=Instämmer inte alls till 7=Instämmer helt, användes. 
 
Procedur 
På Psoriasisföreningens behandlingsanläggningar lämnades enkäterna på disken eller i 
väntrummet med en skylt som påkallade uppmärksamhet. De ifyllda enkäterna 
lämnades i en springa i en låda med fast lock för att säkerställa anonymiteten för 
respondenterna. På Psykologiska institutionen lämnades enkäterna direkt till mig som 
omgående la dem i en mapp för att även kontrollgruppen skulle vara anonym. I enkäten 
informerades om att deltagande var frivilligt och att försökspersonerna utan motivering 
kunde avbryta sitt deltagande. Kortare information om studien lämnades också samt 
kontaktuppgifter till mig så att det var möjligt för deltagarna att ställa frågor och ta del 
av resultatet.  
 
Några försökspersoner från Psoriasisföreningen visade sig inte ha någon hudsjukdom 
medan några från Stockholms universitet visade sig ha detta. Personer med hudsjukdom 
placerades i experimentgruppen och personer utan placerades i kontrollgruppen. 
 

Enkäter som endast var påbörjade exkluderades, men enkäter där enstaka frågor inte 
besvarats togs med. Dessa enkäter användes endast för analyser av variabler där 
samtliga frågor besvarats. Flera försökspersoner upplevde problem med att förstå hur 
the Self-Objectification Questionnaire (Noll & Fredrickson, 1998) skulle fyllas i. Av de 
132 deltagande försökspersonerna har data från 120 personer kunnat användas för att 
mäta självobjektifiering. De som exkluderats hade antingen inte fyllt i skalan alls eller 
fyllt i den så felaktigt att det inte gick att beräkna objektifieringsgrad. Fjorton 
försökspersoner hade rankat flera alternativ lika högt. Detta hanterades genom att ett 
medelvärde av de lika rankade alternativen användes. 
 
Något bortfall är inte möjligt att beräkna. Detta då det är oklart hur många potentiella 
försökspersoner som inte fyllt i enkäterna på de olika behandlingsanläggningarna. Med 
hänsyn till patientintegriteten fanns ingen möjlighet att kontrollera detta. 
 

Resultat 
 

Data analyserades med hjälp av korrelationer och regressionsanalyser. Nedan följer 
deskriptiv statistik för ingående variabler (se Tabell 1).   
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för självkänsla, relationsbaserad 
självkänsla, kompetensbaserad självkänsla, självobjektifiering samt socialt stöd. 
Självobjektifiering är mätt på en skala mellan -25 och 25, övriga mellan 1-7. 
______________________________________________________________________ 
   Medelvärde  Standardavvikelse  N 
______________________________________________________________________ 
 
Global 
självkänsla  5,33   1,02    126  
 
Relationsbaserad 4,05   0,94    128 
  
Självkänsla    
 
Kompetensbaserad 3,65   1,10    129 
självkänsla 
 
Självobjektifiering -5,41   11,95    120 
 
Socialt stöd  5,47   1,24    128 
______________________________________________________________________ 
 
Inledningsvis genomfördes en korrelationsanalys med Pearsons r mellan samtliga 
ingående variabler (se Tabell 2). Global självkänsla korrelerade negativt med de två 
villkorade självkänslorna. De villkorade självkänslorna korrelerade positivt med 
varandra.  
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Tabell 2. Korrelationer (Pearson r) mellan samtliga ingående variabler. 
______________________________________________________________________ 
      Pearson r 
______________________________________________________________________ 
          1         2          3            4            5            6         7       8       9 
 
1. Självkänsla   
 
2. Relations-     -0,39** 
baserad      
självkänsla 
 
3. Kompetens-    -0,51**0,60** 
baserad    
självkänsla 
 
4. Själv-    -0,21*   0,20*   0,15  
objektifiering       
 
5. Socialt stöd     0,48**-0,14   -0,23**  -0,095 
 
6. Hudsjukdom    0,067   0,15    -0,10        0,049     -0,11 
 
7. Ålder     0,066  -0,57    -0,27**   -0,17      -0,16  0,70** 
 
8. Kön1    -0,044   0,15     0,066      0,074     -0,005    -0,028    -0,15 
 
9. Partner     0,13     0,039  -0,057     -0,23*     0,19*      0,21*     0,19*   -0,14 
______________________________________________________________________  
*p<0,05, **p<0,01.  
1 Man kodat som 0, kvinna kodat som 1. 
 
Global självkänsla 
Global självkänsla korrelerade med självobjektifiering och socialt stöd på så visa att 
lägre grad av självobjektifiering innebar en högre självkänsla och högre grad av socialt 
stöd innebar högre självkänsla (se Tabell 2). Däremot fanns ingen korrelation med 
hudsjukdom.  
 
För att undersöka om det fanns någon interaktionseffekt mellan kön och hudsjukdom i 
dessa variablers påverkan på självkänsla genomfördes en hierarkisk regressionsanalys. 
Då inte kontrollvariablerna ålder eller partner korrelerade med den beroende variabeln 
fanns ingen anledning att inkludera dessa. Därför genomfördes regressionsanalysen utan 
dessa kontrollvariabler. I första steget lades självobjektifiering, socialt stöd, kön och 
hudsjukdom in och i andra steget kön x hudsjukdom. Det fanns ingen signifikant 
interaktionseffekt av kön x hudsjukdom (β=0,020, p=0,89). Regressionslinjen var  ŷ= 
3,10 – 0,015 x självobjektifiering + 0,39 x socialt stöd – 0,11 kön + 0,19 x hudsjukdom 
+ 0,045 x hudsjukdom x kön. R2= 0,27. 
 
Relationsbaserad självkänsla 
Det fanns inga korrelationer mellan relationsbaserad självkänsla och hudsjukdom, 
objektifiering eller socialt stöd (se Tabell 2). Inte heller någon av kontrollvariablerna 
korrelerade statistiskt signifikant med relationsbaserad självkänsla. Därför fanns ingen 
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anledning att genomföra någon regressionsanalys.  
 
Kompetensbaserad självkänsla 
Kompetensbaserad självkänsla korrelerade statistiskt signifikant med socialt stöd och 
dessutom med kontrollvariabeln ålder (se Tabell 2). Ett lägre socialt stöd innebar en 
högre kompetensbaserad självkänsla. Äldre människor hade lägre kompetensbaserad 
självkänsla än yngre personer. Det fanns inga korrelationer med självobjektifiering. För 
att kontrollera för ålder genomfördes en hierarkisk regressionsanalys med ålder i första 
steget och socialt stöd i andra steget. Regressionen var statistiskt signifikant, t= 11,58, 
p<0,001. R2 för modell 1=0,076, R2

 för modell 2=0,15. Både ålder (β=-0,32, p<0,001) 
och socialt stöd (β=-0,28, p=0,001) var statistiskt signifikant. 
 
Kön och självobjektifiering 
Det fanns ingen korrelation mellan kön och självobjektifiering. Män och kvinnor 
självobjektifierar i samma utsträckning. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella samband mellan 
hudsjukdom och global-, kompetensbaserad- och relationsbaserad självkänsla i relation 
till självobjektifiering och socialt stöd. Hudsjukdom hade i detta stickprov inte någon 
effekt på någon typ av självkänsla. Högt socialt stöd däremot var positivt för den 
globala självkänslan. Socialt stöd hade även ett samband med kompetensbaserad 
självkänsla på så vis att lågt socialt stöd predicerade en hög kompetensbaserad 
självkänsla. Självobjektifiering korrelerade med global självkänsla genom att en hög 
grad av självobjektifiering predicerade låg global självkänsla.   
 
Att hudsjukdom inte hade någon betydelse för självkänslan går emot det förväntade 
resultatet och tidigare forskning som visat på låg global självkänsla i patientgruppen (jfr 
Kent & Keohane, 2001; Magin et al., 2009; Magin et al., 2010). Dock har tidigare 
forskning visat på individuella skillnader bland personer med hudsjukdomar (Kent & 
Keohane, 2001). Det är möjligt att detta stickprov till stor del innehållit personer som 
inte är rädda för att värderas negativt på grund av sin sjukdom. Socialt stöd har både i 
tidigare studier (Goodwin et al., 2004) och i föreliggande studie visat sig vara viktigt för 
självkänsla. I föreliggande studie upplevde de flesta respondenterna ett relativt högt 
socialt stöd. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att inga effekter av 
hudsjukdom uppvisades. Socialt stöd är viktigt för psoriasispatienters livskvalitet 
(Janowski et al., 2012) och det är möjligt att detta stickprov har så högt socialt stöd att 
det haft en buffrande effekt mot eventuell negativ självkänsla.  
 
Socialt stöd var även en statistiskt signifikant prediktor när det gällde kompetensbaserad 
självkänsla. Vid lågt socialt stöd var den kompetensbaserade självkänslan högre. Detta 
håll på effekten var väntad, eftersom villkorade självkänslor, som till exempel 
kompetensbaserad självkänsla, ofta har sin grund i en låg global självkänsla (jfr Johnson 
& Blom, 2007). Eftersom att socialt stöd har en positiv effekt på den globala 
självkänslan är det troligt att den omvända effekten för kompetensbaserad självkänsla 
beror på att de personer som har lågt socialt stöd också har en låg global självkänsla. De 
måste därför kompensera denna med en annan form av självkänsla, i detta fall 
kompetensbaserad självkänsla. 
 
Att självobjektifiering korrelerade negativt med global självkänsla går i linje med 
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tidigare forskning. Hög självobjektifiering har tidigare visat sig ha ett negativt samband 
med global självkänsla (Tolman et al., 2006). I Tolman et al.s (2006) studie undersöktes 
unga tonårsflickor. Föreliggande studie har en större spridning i ålder, från personer i 
övre tonåren, till nittio år gamla människor och har därmed visat att objektifiering har 
betydelse även för personer som inte befinner sig i en så känslig fas som puberteten. 
Föreliggande studie har även ett stickprov som består av både män och kvinnor. 
Majoriteten av tidigare objektifieringsforskning har fokuserat på kvinnor (t.ex. 
Fredrickson & Roberts, 1997: Tolman et al, 2006), men det finns också tidigare 
forskning som visar att även män objektifierar (t.ex. Cole et al., 2013). Tidigare 
forskning har dock visat att kvinnor i större utsträckning än män är missnöjda med sina 
kroppar (Frederick et al., 2007).  I föreliggande studie hittades inga korrelationer mellan 
objektifiering och kön, vilket indikerar att detta är ett område som bör undersökas 
vidare. Det är exempelvis möjligt att män självobjektifierar på ett annat sätt än kvinnor. 
 
Styrkor och begränsningar 
Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie. Det inte går att påvisa kausalitet i denna typ 
av studie. Därför är det bland annat möjligt att personer med hög självkänsla lättare 
skaffar vänner och därmed också får ett högre socialt stöd. För att kunna undersöka 
riktningen på effekten vore en longitudinell studie av intresse. 
 
Det är möjligt att måttet som använts för att mäta global självkänsla är för generellt för 
att eventuell effekt av hudsjukdom skulle märkas. Måtten för villkorade självkänslor är 
mer specificerade, men kring andra saker än känslor kring hud. Dessutom skiljde sig 
patient- och kontrollgruppen åt på flera plan än när det gäller hudsjukdom, vilket är en 
begränsning. Kontrollgruppen var till exempel klart yngre än patientgruppen och ålder 
visade sig ha betydelse i alla fall för kompetensbaserad självkänsla. Dock fanns inget 
samband mellan ålder och de andra typerna av självkänsla, men då äldre personer haft 
längre tid på sig att träffa en partner och partner korrelerar positivt med socialt stöd är 
det möjligt att skillnaden i ålder mellan grupperna kan ha påverkat resultatet.  
Kontrollgruppen består av universitetsstudenter, medan utbildningsgrad inte har 
kontrollerats för experimentgruppen. Då hudsjukdomar drabbar alla typer av människor 
är det dock troligt att patientgruppen är klart mer spridd när det gäller utbildning och 
socioekonomisk status. Att grupperna är något olika bör tas med i åtanke vid tolkning av 
resultaten och i framtida studier bör större vikt läggas vid att patient- och kontrollgrupp 
ska vara jämförbara. 
 
Den del av enkäten som mätte objektifiering upplevdes som svår att förstå av många, 
och i så många som tjugo enkäter var sista delen helt utelämnad eller så felaktigt ifylld 
att den inte gick att använda alls. Likertskalor, som använts i större delen av enkäten, är 
vanligt förekommande skalor (DeVellis, 2003) som de flesta känner igen. Att 
objektifiering istället mättes med en rankingskala gjorde att respondenterna inte kände 
igen sig. I föreliggande studie låg objektifieringsdelen dessutom sist i en relativt lång 
enkät, vilket säkerligen bidragit till att respondenterna inte orkat läsa instruktionerna 
ordentligt. För framtida forskning bör en tydligare enkät där översättningen noggrant 
setts över användas. Enkäten bör anpassas för en svensk målgrupp och hela enkäten bör 
kortas för att respondenterna ska orka vara fokuserade hela enkäten igenom. Att endast 
fokusera på en aspekt av självkänsla per studie skulle vara lämpligt för att den enkät 
som används inte ska bli för lång. Delen om objektifiering bör dessutom ligga tidigt i 
enkäten. 
 
Bortsett från delen om objektifiering har endast några enstaka försökspersoner undvikit 
eller missat att svara på frågor. De övriga skalorna uppnår en hög Cronbachs alpha och 



13 
 
alla skalor som mäter olika typer av självkänsla är tidigare använda på svenska och 
välvaliderade. Skalan om socialt stöd är inte lika välanvänd i Sverige, men skalan har 
tidigare använts i en uppsats. Översättningen är såvida författaren uppfattar det 
tillfredsställande och har inte vållat några svårigheter för respondenterna. På det stora 
hela, med reservation för objektifieringsskalan, bör enkäten kunna betraktas som 
reliabel.  
 
Att enkäterna lämnades på Psoriasisföreningens behandlingsanläggningar gjorde att det 
inte fullt gick att ha kontroll över insamlingen. Det är möjligt att fler enkäter hade fåtts 
in om författaren kunnat närvara för att kunna kontakta försökspersoner personligen. I 
sådana fall hade dessutom vissa oklarheter kring objektifieringsdelen kunnat redas ut på 
plats. I övrigt finns det dock ingen anledning att tro att försökspersonerna skulle ha fyllt 
i enkäten på något annorlunda sätt med en försöksledare närvarande. Att författaren inte 
närvarade var helt på grund av patientintegriteten.   
 
Trots de metodologiska bristerna med föreliggande studie har den en styrka i att vara 
den första som undersöker hudsjukdomar och objektifiering i förhållande till 
självkänsla. Då det gäller villkorad självkänsla och de variabler som undersökts i 
förhållande till detta kan studien ses som delvis explorativ. Forskningen på villkorad 
självkänsla är begränsad och föreliggande studie kan ligga till grund för framtida 
forskning inom detta relativt nya fält. 
 
Slutsats och framtida forskning 
Föreliggande studie har visat att socialt stöd är en viktig prediktor för självkänsla för 
både personer med hudsjukdom och personer utan. Den har också visat att 
självobjektifiering är en prediktor för global självkänsla. 
 
Utöver de förslag på framtida forskning som nämnts ovan vore det intressant att 
undersöka hudsjukdom i relation till livskvalitet med självobjektifiering som en 
eventuell moderator. Livskvalitet som beroende variabel istället för självkänsla skulle 
kunna ge en större bild av patientens mående. Det är dessutom möjligt att livskvalitet 
skulle vara lättare att påverka än självkänsla och att det därför skulle vara lättare att se 
eventuella effekter av hudsjukdom. 
 
Inga kopplingar mellan hudsjukdom och objektifiering har kunnat göras, men då denna 
studie antagligen är den första i sitt slag har den bidragit med värdefull metodologisk 
information för framtida forskning. Detta främst gällande mätinstrumentet för 
objektifiering. Ytterligare kunskap kring självobjektifiering har också framkommit då 
studien visat att objektifiering kan kopplas ihop med självkänsla även bland vuxna 
människor och både hos män och kvinnor. Studien har också bidragit till forskningen 
kring socialt stöd genom att visa att det finns kopplingar till olika typer av självkänsla.  
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