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Individuella skillnader i strävan efter att öka självkänslan genom yttre 
faktorer har visat sig ha olika betydelse för sårbarhet för stress. Denna 
studie fokuserar på betydelsen av relationsbaserad (RBSE) och 
kompetensbaserad (CBSE; Johnson & Blom, 2007) självkänsla för 
upplevd stress i hem/nära relationer respektive i arbetslivet. En 
enkätundersökning utfördes där 105 deltagare från olika arbetsplatser i 
åldrarna 23-65 år deltog. En hierarkisk regressionsanalys visade att 
RBSE och negativ affekt predicerade upplevd hemstress. RBSE och 
negativ affekt var även prediktorer medan CBSE inte hade någon 
effekt på upplevd arbetsstress. En variansanalys visade en 
könsskillnad där kvinnor angett högre upplevd hemstress än män. 
Könsinteraktioner visade att män med hög grad av både RBSE och 
CBSE och kvinnor med endast hög grad av CBSE upplevde högst 
grad av hemstress. När det gäller arbetsstress visades inga 
könseffekter. Resultaten gick inte helt i linje med uppställda hypoteser 
och detta diskuterades. 

 
 
I Sverige och i Norge har det skett en ökning av sjukskrivning de senaste åren på grund 
av utmattningssyndrom, depression, muskelvärk och andra medicinskt oförklarade 
symptom som är stressrelaterade (Lundberg, 2005). Detta antas bland annat bero på de 
ökade kraven på effektivitet, produktivitet i samhället i kombination med individuella 
skillnader i sårbarhet för stress (Lundberg, 2005; McEwen, 1999). Hur vi hanterar dessa 
utmaningar och situationer är individuella och är till viss del beroende på hur vi 
förhåller oss till oss själva och hur vi uppfattar vår omgivning. Individens självkänsla 
spelar en stor roll i det dagliga livet, till exempel i hur denne hanterar olika utmaningar 
och situationer (Johnson & Blom, 2007). Självkänslan blir villkorlig när individen 
strävar att kompensera en låg grundläggande självkänsla genom bekräftelse utifrån. 
Villkorlig självkänsla kan leda till icke-adaptiva beteenden under stress eller motgångar 
som i sin tur predisponerar individen till utbrändhet eller psykisk ohälsa (Blom, 2011; 
Crocker & Park, 2004). Tidigare forskning har visat att en strävan efter villkorlig 
självkänsla genom andras emotionella bekräftelse leder till en sårbarhet för stress i nära 
relationer och att strävan efter lyckade prestationer kan ge en sårbarhet för ökad stress i 
arbetslivet (Johnson, 2011). Den föreliggande studien fokuserar på relationsberoende 
och kompetensberoende självkänsla och deras betydelse för upplevd stress inom dessa 
olika livsområden.  
 
Anpassning till stress  
Stress är oftast definierad som fysiologisk respons på en yttre händelse, en så kallad 
stressor (Lazarus & Folkman, 1984). McEwen (1999) menar att balans mellan vila och 
aktivering av stressresponser är nödvändig för hälsa och överlevnad och den mänskliga 



kroppen är motståndskraftig mot kortvariga påfrestningar, men i ett längre perspektiv är 
det nödvändigt med både korta och längre återhämtningsperioder (Lundberg, 2005; 
McEwen, 1999). Relationen mellan klinisk depression och stressfulla händelser är 
väldokumenterad, men det är egentligen inte den stressfulla händelsen i sig som är 
orsaken till depressionen utan det är de individuella skillnaderna i copingstrategier som 
spelar in (Blatt & Zuroff, 1992). 
 
Lazarus och Folkman (1984) definierar psykologisk stress som en relation mellan 
individ och omgivning, där en kognitiv-emotionell utvärderande process hos individen 
avgör varför och till vilken grad en händelse är stressfull. Coping är den process, genom 
vilken individen hanterar kraven som situationen ställer (Lazarus & Folkman, 1984). 
Det finns stora individuella skillnader i coping och den kognitiva utvärderingen och 
dessa skillnader är beroende av faktorer som tidiga mönster i föräldrars förhållningssätt, 
genetik, socioekonomisk status och situationens krav (McEwen, 1999). Det har visat sig 
att tolkning av en egentligen ofarlig situation som hotfull kan leda till psykologiska 
överreaktioner och destruktiva beteenden (Lazarus & Folkman, 1984; McEwen, 1999).  
 
Enligt Lazarus och Cohen (1977, refererat i Lazarus & Folkman, 1984) kan stress 
utlösas av stora förändringar som inte går att påverka likaväl som av dagligt förtret. 
Stora förändringar kan vara naturkatastrofer som drabbar många människor, eller 
händelser som påverkar en eller flera personer som skilsmässa, anhörig som avlider 
eller varsel på arbetsplatsen. Till dagligt förtret räknas de små sakerna i det dagliga livet 
som irriterar eller oroar, såsom att känna för mycket ansvar, ensamhet eller konflikter 
(Lazarus & Folkman, 1984). Hur dagligt förtret tolkas beror på den individuella 
kognitiva värderingen av situationens hotfullhet och i vilken grad individen upplever sig 
ha tillräckliga copingresurser för att klara situationen (Johnson, 2011). Detta synsätt 
innebär att responsen inte beror så mycket på händelsen i sig utan på personlighet och 
kontext (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Lazarus & Folkman, 1984).   
 
Studier har visat att vissa individer väljer en passiv copingstrategi medan andra väljer en 
aktiv sådan. Beroende av personlighetstyp, grad av självkänsla kan dessa strategier vara 
adaptiva eller inte. Maladaptiva copingstrategier, till exempel irritation, otålighet och 
fientlighet (aktiv) eller hjälplöshet (passiv), kan göra individer mer stressade vid 
utmaningar (Johnson, 2011).  
 
Självkänsla och dess roll i anpassning 
Självkänsla definieras av hur vi värderar oss själva, vad eller hur vi är, och inbegriper 
också självrespekt och självacceptans (Johnson, 2003). Denna subjektiva värdering är 
en relativt stabil egenskap och kan vara hög eller låg. Vi tillskansar oss vår självkänsla 
antingen genom att vi skaffar det själva genom ett visst beteende (ett villkorligt värde) 
eller så får vi självvärdet genom andras, till en början föräldrarnas, ovillkorliga 
emotionella bekräftelse (ett ovillkorligt värde) (Forsman & Johnson, 1996). Enligt 
Johnson (2003) kopplas hög inre självkänsla till en ovillkorlig acceptans från 
föräldrarna och till en trygg anknytning, där individen skapat sig positiva mentala 
modeller både om sig själv och andra människor. En person med hög inre självkänsla 
har lätt att skapa och upprätthålla relationer och ser utmaningar och 
prestationssituationer som möjligheter till lärande utan att känna negativ stress pga hot 
av misslyckande (Baumeister, Campbell, Krueger, Park & Vohs, 2003; Park, Crocker & 
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Mickelson, 2004). En person med hög inre självkänsla kan sätta gränser och kan 
erkänna och acceptera sin brister utan att förlora sin självaktning (Johnson, 2003).  
 
En höjning eller sänkning av en redan låg självkänsla ger starka emotionella reaktioner 
och oftast kan de kopplas till framgångar eller misslyckanden i livet (Baumeister et al., 
2003).  
 
Villkorlig självkänsla 
Villkorlig (”contingent”) självkänsla innebär att det egna självvärdet bekräftas av olika 
externa källor (Park & Crocker, 2005). Det har visat sig att människor tenderar att söka 
yttre bekräftelse på sitt självvärde genom två vägar; emotionella relationer (tillhörighet) 
eller kompetens. Enligt Johnson & Blom (2007) är graden av inre självkänsla avgörande 
om strävanden efter tillhörighet och kompetens blir sårbara eller inte. Människor med 
låg inre självkänsla kan definiera sitt självvärde utifrån båda dessa externa källor, 
emotionella relationer och kompetens, men oftast är det ena området viktigare än det 
andra (Johnson & Blom, 2007). Dessa typer av villkorlig självkänsla har i Johnson och 
Bloms (2007) studie visat sig korrelera med en låg inre självkänsla. Degradering av 
självkänslan är smärtsam och människor motiveras till olika beteenden för att skydda 
eller höja självkänslan. Motivationen för att höja självkänslan kommer av en önskan att 
reducera oro och ångest. Dessa mönster härstammar från barndomen då människan är 
extra sårbar och behöver omsorg och skydd från vuxna. En otrygg anknytningsstil och 
den typ av interaktion mellan förälder och barn den ger gör att barnet drar slutsatser om 
hur den ska vara eller bete sig för att uppfylla sitt villkorliga värde (Blatt & Zuroff, 
1992). Dessa beteenden kan följa med i vuxenlivet i form av kroniska maladaptiva 
anpassningsmönster. Studier har visat att individer med hög villkorlig självkänsla 
rapporterar hög negativ affekt hos sig själva men att de skapar även en negativ affekt 
hos sina partners då de manipulerar sin omgivning på olika sätt vid konflikter (Blatt & 
Zuroff, 1992). 
 
För att förstå beteendet som drivs av bristande självkänsla har modeller över olika 
sorters villkorlig självkänsla tagits fram (Crocker & Park, 2004; Johnson & Blom, 
2007). Johnson och Bloms (2007) modell över två typer av villkorlig självkänsla; 
kompetens- och relationsbaserad självkänsla, fångar upp sårbarhetsmekanismerna 
tydligt eftersom låg inre självkänsla anses vara den som reglerar de kognitiv-
emotionella processerna. 
 
Kompetensbaserad självkänsla 
Enligt Johnson och Blom (2007) har individer som kompenserar sitt låga självvärde 
genom lyckade prestationer en tendens att vilja prestera bättre än andra och kontrollera 
sin omgivning. I kombination med en självkritisk attityd kan dessa personer bli 
frustrerade och känna sig dåliga även vid goda prestationer (Johnson & Blom, 2007), 
eftersom basala självacceptansen saknas. Detta är en sårbar psykologisk struktur och 
kan i stressfulla situationer leda till ett icke-adaptivt beteendemönster som kan leda till 
utbrändhet i det långa loppet (Blom, 2011).  
 
Park et al. (2004) menar att den kompetensbaserade självkänslan kan associeras till en 
undvikande anknytningsstil i vilken man skapar en negativ mental modell av sig själv 
och en negativ mental modell av andra. En undvikande anknytningsstil kännetecknas av 
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att barnet implicit upplever att föräldern inte finns tillgänglig vid fara. Barnets 
upplevelse kommer sig av att ha känt sig avvisad vid sökande av tröst (Broberg, 
Granqvist, Ivarsson, Risholm & Motander, 2010). Människor med dessa mentala 
modeller av sig själv och andra har en tendens att förlita sig endast på sig själv och inte 
tro sig behöva andra. (Park et al., 2004)  
 
En konstant rädsla för kritik eller underkännande driver personer med detta 
kompensatoriska mönster till att sträva efter utmärkta prestationer och perfektionism; de 
är tävlingslystna och arbetar hårt, ställer höga krav på sig själva och sin omgivning 
(Blatt & Zuroff, 1992). Dessa individer presterar bra men är inte nöjda med sin 
prestation. Kompetensbaserad självkänsla har även visats leda till höjd fysiologisk 
reaktivitet i en prestationssituation där utfallen evaluerades (Blom, 2011). Detta antyder 
att hög kompetensbaserad självkänsla kan kopplas till typ A-beteende som 
karakteriseras av ilska och högt blodtryck i stressfulla situationer samt en ohälsosam 
livsstil (Folkman & Lazarus, 1984). Det förekommer även en hög självrapportering vad 
gäller spänningsbesvär hos individer med kompetensbaserad självkänsla (Johnson, 
2011). Det framstår rimligt att individer med kompetensberoende självkänsla är mer 
känsliga för stress, krav och hot gällande arbete och karriär än relationella problem.  
 
Relationsbaserad självkänsla 
De som söker bekräftelse för sitt självvärde genom kärlek och social bekräftelse drivs 
av en relationsbaserad självkänsla (Johnson & Blom, 2007). Johnson och Blom (2007) 
menar att personer med hög relationsbaserad självkänsla har ett överdrivet behov av 
andras uppmärksamhet, kärlek och stöd för att känna sig värdefulla. Ett sådant beroende 
av andras emotionella försäkran speglas av ett eftergivet beteende och tendens till att 
undertrycka sina egna känslor och behov för att undvika avvisande eller socialt 
undvikande för att skydda självkänslan (Johnson, 2011).  
 
Crocker och Park (2004) menar att man kan se denna typ av villkorlig självkänsla 
härstamma från en inkonsekvent anknytningsstil vilken ger barnet en positiv mental 
modell av andra och en negativ mental modell av sig själv. En inkonsekvent 
anknytningsstil innebär att barnet upplever att föräldern finns tillgänglig i vissa fall och 
i andra fall inte, eller att föräldern överbeskyddar barnet. Överbeskyddandet gör att 
barnet upplever omvärlden som farlig och vill maximera närheten till föräldern för att 
känna sig trygg. Den inkonsekventa tillgängligheten leder till att barnet koncentrerar sig 
på att få förälderns ständiga närhet istället för att utforska sin omgivning (Broberg et al., 
2010).  
 
Enligt Johnson och Blom (2007) är dessa individer känsliga för relationella 
påfrestningar och deras nära är viktiga men samtidigt en källa till självrelaterade hot. 
Människor som bygger sin självkänsla på emotionell acceptans kan lätt övertolka 
signaler på avvisande i sina nära relationer och detta kan ge upphov till att de upplever 
mer stressfulla händelser på hemmaplan, uppförstorar dagligt förtret och kronisk 
anspänning (Blatt & Zuroff, 1992). Johnson (2011) fann att undertryckandet av sina 
egna känslor och behov till förmån för andras välmående och passiv coping är en 
medierande länk mellan den relationella självkänslan och ohälsan. Dessa individer 
rapporterade också astma eller allergier i högre grad än spänningssyndrom (Johnson, 
2011). Denna disposition kan också utmynna i att individen inte söker stöd för egen del 
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och till slut bär på både sina egna och andras problem (Helgeson, 1994). Det framstår 
rimligt att individer med relationsbaserad självkänsla är mer känsliga för stress och hot 
som uppstår på hemmaplan och i relationer än de med kompetensbaserad självkänsla 
eller de med hög inre självkänsla. 
 
Betydelsen av kön för villkorlig självkänsla och stress 
Studier som tittat på könsskillnader när det gäller stress har visat att när kvinnor och 
män hade samma yrkesroll skilde sig stressnivåerna inte åt under arbetsdagen 
(Lundberg, 2005). Däremot visade kvinnorna en signifikant ihållande stress efter 
arbetsdagens slut och männen kopplade av när arbetsdagen var slut. En möjlig 
förklaring kan vara att kvinnor traditionellt ansvarar för hushållsarbete och 
barnuppfostran fastän de arbetar heltid (Lundberg, 2005). 
 
Smith, Birmingham och Uchinos (2012) studie av sociala hot och dess betydelse för 
förhöjt blodtryck i det dagliga livet hos gifta par visade det sig att negativ affekt 
medierade det förhöjda blodtrycket men det var det upplevda sociala hotet som var 
utlösande, och effekten var signifikant för kvinnorna i studien både under arbetsdag och 
i hemmet. 
 
Johnson och Blom (2007) fann i sin studie att unga kvinnor uppvisade högre grad av 
både kompetensbaserad- och relationsbaserad självkänsla än männen.  De menar att 
kvinnor tycks extra sårbara för stress och ohälsa, då de strävar efter att bli omtyckta 
samtidigt som de strävar efter perfektion både i hemmet och på arbetet. Detta kan vara 
en faktor som kan förklara ökad ohälsa hos unga vuxna kvinnor idag. Baserat på dessa 
forskningsresultat är det viktigt att titta på könets - eventuella interaktiva - betydelse i 
villkorlig självkänslans roll för upplevelsen av stressfulla händelser i livet. 
 
Syfte 
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka betydelsen av kompetensbaserad- 
och relationsbaserad självkänsla för domänrelaterad stress. Vidare studeras om kön har 
betydelse för dessa relationer. Frågeställningarna var: finns det differentierande 
samband mellan olika typer av villkorlig självkänsla och stress i arbete eller i hemmet 
och huruvida kön har betydelse för dessa samband.  
 
Hypoteser som ställdes var: 
 

1. Relationsbaserad självkänsla predicerar högre hemstress än kompetensbaserad 
självkänsla 

2. Kompetensbaserad självkänsla predicerar högre arbetsstress än relationsbaserad 
självkänsla 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Fem arbetsplatser kontaktades via personliga kontakter med en förfrågan om det var 
möjligt att rekrytera deras anställda till undersökningen. En bilaga med 
problemställning och mätverktyg medföljde förfrågan. För att få en homogen grupp 
kontaktades endast arbetsplatser där arbetsuppgifterna inte var fysiskt krävande. 
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Arbetsplatserna bestod av två konsultföretag, en kommunal arbetsplats och två statliga 
bolag. Totalt tillfrågades 266 personer. 121 personer påbörjade enkäten, dock var 16 
enkäter inte fullständigt ifyllda och dessa uteslöts helt i analyserna.  
 
Det slutgiltiga antalet deltagare i studien var 105, av vilka 61 var kvinnor och 44 män. 
Åldersspannet var mellan 23-65 år och medelåldern för alla deltagare var 43,81 år, med 
en standardavvikelse på 10,43. Medelåldern för kvinnor var 42,43 år med en 
standardavvikelse på 10,54 och medelåldern för män var 45,73 år med en 
standardavvikelse på 10,07. 81,9 % angav att de avslutat 
högskola/universitetsutbildning, 1% hade avslutat folkhögskola, 15,2% hade avslutat 
gymnasium och 1,9% hade grundskolan som högsta avslutade utbildning.  
 
Material 
Relationsbaserad självkänsla mättes med en 14-item skala Relation based Self-esteem 
Scale (Johnson & Blom, 2007). Skalan består av tre dimensioner: villkorlig 
kärlekssökande; ”Om en kärleksrelation tagit slut känner jag mig verkligen oduglig och 
värdelös”: eftergivenhet; ”Jag trycker ofta ner mina egna behov och känslor för att 
andra skall må bra”: samt rädsla för avvisande; ”Jag är mycket känslig för signaler av 
avvisande och ogillande från andra omkring mig”. Tillsammans uppmätte dessa 
påståenden ett Cronbachs alfa på .863. 
 
Kompetensbaserad självkänsla mättes med en 12-item skala, Competence based Self- 
esteem Scale (Johnson & Blom, 2007). Denna skala mäter två dimensioner: självkritik; 
”Jag har svårt att förlåta mig själv om jag misslyckas med någon viktig uppgift” och 
villkorlig kompetenssträvan. Några påståenden löd: ”Enligt mig är det inte vem jag är 
utan vad jag presterat som räknas” och ” Jag känner att jag duger endast när jag lyckats 
väl med något”. Dessa items uppmätte tillsammans ett Cronbachs alfa på .876. Båda 
skalorna har visat hög reliabilitet och god validitet (Blom, 2011). 

Negativ affekt (NA) mättes som kontrollvariabel med 6 items från PANAS skalan 
(Watson, Clark & Tellegen, 1988). Skalan mäter en generell dimension av subjektiv 
stress (Watson & Pennebaker, 1989). Tidigare studier har visat att negativ affekt är 
relaterad till självrapporterad stress och med dålig coping, och det kan vara bra att 
inkludera dessa som kontrollfrågor när det gäller självrapporterad stress för att skilja på 
negativ affekt som kontextbaserad inverkan och verkligt upplevd stress (Watson et al., 
1988; Watson & Pennebaker, 1989). Cronbachs alfa för dessa items blev .720. 

Itemen i ovanstående skalorna var blandade i en randomiserad ordning. 
Svarsalternativen formulerades: (1) ”stämmer inte alls”, (2) ”stämmer ganska dåligt”, 
(3) ”stämmer delvis-delvis inte”, (4) ”stämmer ganska väl” och (5) ”stämmer precis”.  

Upplevd stress i sfärerna hem/nära relationer och arbete mättes med en svensk version 
(Eskin & Parr, 1996) av Perceived Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983). Skalan, som i 
denna studie består av 12 item, anses mäta i vilken grad individen upplever sitt liv 
oförutsägbart, okontrollerbart och överlastat, det vill säga vara ett instrument för att 
mäta mental stress (Cohen et al., 1983). Exempel på fråga i skalan är: ”Hur ofta har Du 
under senaste månaden tagit itu med dagligt förtret på ett tillfredsställande sätt?”. I 
denna studie exkluderades två frågor från skalan som inte ansågs ändamålsenliga i 
studiens ram. Hälften av frågorna hade omvänd kodning. Svarsalternativen som mäter 
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upplevd stress var formulerade: (1) ”Aldrig”, (2) ”Sällan”, (3) ”Ibland”, (4) ”Ganska 
ofta”, (5) ”Mycket ofta”. I den del av enkäten där hemstress skulle mätas uppmanades 
deltagarna att besvara dessa item med hem/relationssfären i åtanke och  helt bortse 
från sitt yrkesarbete eller studier. De item som mätte upplevd stress i hemmet fick ett 
Cronbachs alfa på .818. När arbetsstress skulle mätas med samma items uppmanades 
deltagarna att ha livsområdet arbete/karriär i åtanke och helt bortse från området 
hem/nära relationer. Dessa item som mätte upplevd stress i arbetet fick ett Cronbachs 
alfa på .825. Skalan har tidigare visat goda mått på reliabilitet och validitet (Eskin & 
Parr, 1996). 

Procedur 
Ett mail med länk till en webbenkät skickades ut direkt från undersökningsledaren till 
mail-grupper eller via någon på arbetsplatsen. På en arbetsplats delades enkäterna ut på 
kontoret i pappersformat då ett mail-utskick skulle kunna störa en intern webbaserad 
enkätundersökning. Pappersenkäterna delades ut i två omgångar då deltagarna söktes 
upp en och en under arbetstid och tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Dessa 
enkäter samlades in i ett kuvert som låg på ett skrivbord i ca fem dagar. Enkäterna i 
webb och pappersformat var formulerade på samma sätt. De tillfrågade fick antingen en 
muntlig eller skriftlig beskrivning av syftet med studien och de informerades även om 
att deltagandet var helt anonymt och frivilligt, de fick även en mailadress om de hade 
frågor eller ville ta del av resultatet av studien. Denna information återkom även på 
startsidan i webbenkäten och på försättsbladet i pappersenkäten. Svaren från deltagare 
som svarade på webbenkäten kunde inte spåras varken till individ eller arbetsplats, 
vilket de blev informerade om. 

Resul ta t  
 

Först räknades deskriptiv statistik (medelvärde och standardavvikelser) för indexerade 
variabler i undersökningen. Detta beräknades för samtliga deltagare, samt för män 
respektive kvinnor för att få en tydligare bild av hur könsfördelningen såg ut (Tabell 1).  

Tabell 1     
Medelva ̈rde och standardavvikelser på variablerna i studien   
  Total (N=105) Kvinnor (n=61) Män (n=44) 
Variabel  M (SD) M (SD) M (SD) 
Relationsbaserad självkänsla 2,82 (0,63) 2,93 (0,66) 2,66 (0,55) 
Kompetensbaserad självkänsla 2,68 (0,66) 2,73 (0,72) 2,59 (0,58) 
Hemstress 2,55 (0,55) 2,63 (0,58)  2,43 (0,48) 
Arbetsstress 2,51 (0,56) 2,56 (0,58) 2,43 (0,53) 
 
Därefter beräknades Pearsonkorrelationer mellan självkänsle- och stressvariabler samt 
demografiska variabler, där negativ affekt kontrollerades (Tabell 2). Analysen visade att 
RBSE korrelerade positivt och signifikant, på en moderat nivå, med båda typerna av 
stress. CBSE däremot visade en signifikant relation med stressvariablerna men 
relationen försvann när negativ affekt kontrollerades. Vidare visade analysen att RBSE 
och CBSE hade hög samvariation som dock minskade kraftigt när negativ affekt 
kontrollerades. Även stressupplevelser i de två domänerna var moderat relaterade. 
Analysen visade också att kvinnor hade högre relationsbaserad självkänsla, men 
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relationen försvann när negativ affekt kontrollerades. Kön uteslöts ur följande 
regressionsanalyser då den korrelerade svagt med endast RBSE, dock finns kön med i 
nedanstående variansanalyser för att titta på eventuella interaktioner mellan kön och 
villkorlig självkänsla. 
 
Tabell 2           
Pearsonkorrelationer mellan studiens variabler med negativ affekt kontrollerad ovan 
diagonalen. 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8   
1. CBSE  ,28** ,08 ,02 ,01 -,07 ,01   
2. RBSE ,57**  ,28** ,37** -,15 ,02 ,02   
3. Hemstress ,32** ,45**  ,55** -,13 ,13 -,07   
4. Arbetsstress ,23* ,48** ,60**  ´,07 ,12 -,07   
5. Kön -,10 -,21* -,18 -,12   ,10   
6. Ålder -,12 -,04 ,08 ,08 ,16     
7. Utbildning ,004 ,004 -,07 -,07 ,10 -,24*    
8. Negativ Affekt ,68** ,60** ,39** ,32** -,16 -,10 -,02   
Not. CBSE= kompetensbaserad självkänsla, RBSE= relationsbaserad självkänsla 
** p < .01; * p < .05 
Kön: Kvinnor=1, Män=2; Utbildning: Grundskola=1, Gymnasie/Komvux=2, Folkhögskola=3, 
Universitet/Högskola=4 
 
Nästa steg var att undersöka hypotesen huruvida kompetensbaserad eller 
relationsbaserad självkänsla kan predicera upplevd hemstress. Som prediktorer i denna 
hierarkiska regressionsanalys kontrollerades negativ affekt i block 1, och 
kompetensbaserad och relationsbaserad självkänsla fördes in i block 2. Den av alla 
prediktorer förklarade variansen i hemstress var 20%. Negativ affekt bidrog mest till 
variationen men förändringen efter att relations- och kompetensbaserad självkänsla lagts 
till var 7%. Relationsbaserad självkänsla visade sig kunna signifikant predicera 
hemstress (Tabell 3).  
 
Tabell 3 
Hierarkisk regressionanalys med hemstress som beroende variabel (n = 105) 
Prediktorvariabel  β t p 
Negativ affekt ,19 1,52 ,13 
Kompetensbaserad självkänsla ,005 ,04 ,96 
Relationsbaserad självkänsla ,33 2,85 ,005 
R2

justerad  = .20    
Δ R2   = .07      

 (F3,101= 10,37, p < .001) 
 
För att undersöka om kompetensbaserad eller relationsbaserad självkänsla predicerar 
upplevd arbetsstress utfördes ännu en hierarkisk regressionsanalys. Negativ affekt 
kontrollerades i block 1 och kompetens och relationsbaserad självkänsla fördes in i 
block 2. Det visades att den av alla prediktorer förklarade variansen i arbetsstress var 
23,5%. Negativ affekt bidrog mest till variansen men förändringen var 13% efter att 
villkorlig självkänsla lagts till i block 2. Resultatet visade att relationsbaserad 
självkänsla signifikant predicerade upplevd arbetsstress (Tabell 4).  
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Tabell 4  
Hierarkisk regressionanalys med arbetsstress som beroende variabel (n = 105) 
Prediktorvariabel  β  t  p 
Negativ affekt ,12 ,97 ,34 
Kompetensbaserad självkänsla -,13 -1,02 ,31 
Relationsbaserad självkänsla ,47 4,17 < ,001 
R2

justerad = ,24    
Δ R2   = ,13       
Beroende variabel: index för arbetsstress.  

(F3,101= 9,64, p < .001) 
 
För att vidare studera frågeställningen angående eventuella interaktioner mellan kön och 
villkorlig självkänsla utfördes två variansanalyser (ANCOVA). 
 

En 2x2x2 (kön samt låg och hög relations- och kompetensbaserad självkänsla) 
variansanalys med hemstress som beroende variabel och negativ affekt som 
kontrollvariabel genomfördes. Analysen visade och en signifikant huvudeffekt av kön, 
F1,96 = 5,87; p = .017. Kvinnorna (M = 2,63, SD = 0,58) upplevde högre hemstress än 
männen (M = 2,43, SD = 0,48). Analysen visade ingen tvåvägsinteraktion mellan kön 
och villkorlig självkänsla. Dock visades en signifikant trevägsinteraktion mellan kön, 
relationsbaserad självkänsla och kompetensbaserad självkänsla, F1,96 = 9,73; p = .002, 
angående hemstress, vilka illustreras i Figur 1. Interaktionseffekten antydde att (Figur 1) 
män med endast hög grad av RBSE visade lägre hemstress än män med låg grad av 
villkorlig självkänsla medan män med hög grad av villkorlig självkänsla (dubbel 
disposition av kompetens- och relationsbaserad självkänsla) visade högre stress än de 
med endast hög grad av CBSE; lägst stress rapporterades av männen med endast hög 
RBSE medan högst stress rapporterades av de med dubbel villkorlighet i självkänslan. 
Kvinnorna uppvisade ett motsatt mönster gällande hemstress. Kvinnorna med låg grad 
av villkorlig självkänsla rapporterade lägre hemstress än de med endast hög RBSE 
medan kvinnorna med endast hög CBSE visade högre stress än de med hög grad av 
villkorlig självkänsla; högst hemstress uppvisade kvinnorna med endast hög CBSE 
medan lägst stress rapporterades av de med endast hög RBSE. 

  
Figur 1. Könsskillnader i upplevd hemstress utifrån grad av kompetens- och relationsbaserad 
självkänsla. 
Not. CBSE = Kompetensbaserad självkänsla, RBSE = Relationsbaserad självkänsla. 
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Till sist utfördes en 2x2x2 (kön samt låg och hög relations- och kompetensbaserad 
självkänsla) variansanalys med arbetsstress som beroende variabel och negativ affekt 
som kontrollvariabel. Resultatet för denna analys visade inga könseffekter. 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka betydelsen av kompetens- och 
relationsbaserad självkänsla för domänrelaterad stress. Två hypoteser ställdes i studien, 
dels att en relationsbaserad självkänsla predicerar upplevd stress i hem/relationer och 
dels att en kompetensbaserad självkänsla predicerar upplevd arbetsstress. Resultaten 
gav stöd till en av hypoteserna. Betydelsen av kön för dessa relationer undersöktes. 
 
I den första hypotesen antogs att relationsbaserad självkänsla predicerar upplevd 
hemstress. Hypotesen fick stöd då relationsbaserad självkänsla var en signifikant 
prediktor vad gäller upplevd hemstress. Detta stärktes genom att kompetensbaserad 
självkänsla inte var relaterad till hemstress. Resultatet är i linje med tidigare forskning, 
bland annat Johnson (2011) och Helgeson (1994) vars studier har visat att individer med 
relationsberoende har en tendens att undertrycka sina egna behov för andras välmående 
eller för att undvika konflikt. De nära relationer, och den kärlek och acceptans dessa 
förväntas ge, som dessa individer bygger sin självkänsla på är samtidigt en källa till hot 
mot det egna värdet, vilket gör individen sårbar för relationell stress (Blatt & Zuroff, 
1992; Johnson & Blom, 2007). Utifrån detta kan tänkas att en individ med hög 
relationsbaserad självkänsla kan uppleva stress om den lever ofrivilligt ensam eller har 
konfliktfyllda relationer med släkt eller vänner. Individen kanske ställer höga krav på 
emotionell bekräftelse från sina nära vänner och familj som dessa inte kan leva upp till 
och detta kan felaktigt tolkas som avvisande. Det kan även vara svårt att lämna en dålig 
relation eller säga ifrån vid konflikt. Det är också möjligt att när en person med denna 
disposition väl säger ifrån upplever individen en svår ångest eftersom det kan leda till 
konflikt eller avvisande. En person som undertrycker sina egna behov för andras har 
förmodligen lätt för att bli en stöttande faktor åt andra i omgivningen och ha svårt att 
sätta gränser, vilket kan leda till stress. Helgeson (1994)  menar att personer med 
relationsbaserad självkänsla är omvårdande och tar på sig andras problem vilket leder 
till att de bär både sina egna och andras problem. 
 
Att kvinnorna i föreliggande studie visades uppleva mer hemstress än männen oavsett 
grad av villkorlig självkänsla är konsistent med tidigare studier som visat att kvinnor 
upplever en högre stress än män både på arbetet och efter arbetstid (Lundberg, 2005). 
Interaktionseffekten som framkom vad gäller kön, relations- och kompetensbaserad 
självkänsla och upplevd hemstress visade att männen i denna studie med dubbel 
disposition av villkorlig självkänsla upplever en högre grad av stress i hemmet. Detta 
går i linje med tidigare forskning då en dubbel disposition av hög villkorlig självkänsla 
anses ge en ökad sårbarhet för stress (Johnson & Blom, 2007). Däremot visade deras 
studie att unga kvinnor är mest benägna till att ha den dubbla dispositionen. För 
kvinnorna i föreliggande studie med dubbel disposition av villkorlig självkänsla visade 
det sig att de inte upplever lika mycket stress i sina relationer och i hemsfären som 
männen. Traditionellt har kvinnor ansetts vara mer relationsorienterade och männen mer 
tävlingsinriktade och prestationsorienterade (Helgeson, 1994). Dock har 
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könsrollsmönster varit i förändring en längre tid och män börjat ta ett större ansvar i 
hemmet och delaktighet i familjen. I föreliggande studie upplevdes störst hemstress av 
kvinnor som endast utmärktes av kompetensbaserad självkänsla och lägst av de som 
endast hade markerad relationsbaserad självkänsla. Att kvinnor med hög 
kompetensbaserad självkänsla angav högst upplevd stress i hem och i nära relationer 
kan möjligen förklaras med att högt prestationsbehov kan ge upphov till perfektionism 
och dessa kvinnor inte känner att deras tid räcker till att se till att allt i hem och familj är 
perfekt samtidigt med lyckade prestationer i ett krävande arbete (Blom, 2011; 
Lundberg, 2005). Detta resultat går i linje med att individer med en hög inre självkänsla 
inte upplever negativ stress vid utmaningar eller konflikter (Baumeister et al., 2003; 
Johnson, 2003; Park et al., 2004).  
 
Den andra hypotesen i föreliggande studie var att kompetensbaserad självkänsla 
predicerar ökad arbetsstress. Denna hypotes fick inte stöd och det visades att 
relationsbaserad självkänsla var en signifikant prediktor för upplevd arbetsstress. 
Individer med relationsbaserad självkänsla har enligt Johnson (2011) en tendens att ta 
till en passiv copingstrategi och dessa strategier kan ge en känsla av hjälplöshet och 
rädsla att säga ifrån i konflikter. Enligt Blatt och Zuroff (1992) har individer med stort 
behov av andras emotionella bekräftelse en tendens att övertolka signaler som sociala 
hot och detta leder till spänning och uppförstoring av dagligt förtret. Arbetsdagen kan 
bestå av stora och små konflikter och dessa tolkas och hanteras olika beroende på 
individuella skillnader (Lazarus & Folkman, 1984). Utifrån detta kan det uppkomna 
resultatet tolkas som att individer med hög relationsbaserad självkänsla har en tendens 
att uppförstora relativt små konflikter och händelser eller känna hjälplöshet då de inte 
upplever sig kunna påverka beslut från ledning, chefer eller kollegor. Det kan även här 
tänkas att dessa individer fungerar som stöttande åt kollegor eller har svårt att sätta 
gränser för hur mycket arbete som är rimligt att ta på sig. Det kan vara svårt för en 
person som är beroende av andras emotionella bekräftelse att inte få stöd eller feedback 
i det dagliga arbetet. På en arbetsplats är det troligt att det inte finns tid för emotionell 
bekräftelse i den mån en person med relationsbaserad självkänsla är beroende av och det 
kan leda till inre oro. Personer med kompetensbaserad självkänsla har en tendens att 
fokusera på att lyckas med en uppgift och ställer höga krav på sin omgivning, de kan bli 
irriterade och aggressiva om de hotas av misslyckande (Blatt & Zuroff, 1992), utifrån 
detta kan tänkas att det kan leda till hög grad av känsla av stress för en kollega som har 
en relationsbaserad självkänsla. Eftersom deltagarna i föreliggande studie hade en 
ganska hög medelålder kan det tänkas att de har lång arbetserfarenhet vilket kan sänka 
den eventuella stress kompetensbaserad självkänsla ger upphov till i arbetslivet. 
Deltagarna har även en hög utbildningsnivå och arbetsuppgifterna för de flesta är av en 
hög akademisk karaktär vilket kan antyda att deltagarna har en lyckad 
prestationshistorik.  
 
Negativ affekt användes i föreliggande studie som kontrollvariabel (Watson & 
Pennebaker, 1989) men denna breda egenskap visade sig i föreliggande studie vara den 
största prediktorn för båda typerna av stress. Detta går i linje med Smith et al. (2012) 
studie att sociala hot är en stor källa till upplevd stress och stressreaktionen medieras av 
negativ affekt. Sociala hot har i tidigare studier visat sig påverka individer med stort 
behov av tillhörighet negativt (Blatt & Zuroff, 1992; Johnson, 2011; Helgeson, 1994). 
Negativ affekt och kompetensbaserad självkänsla visade en särskilt hög positiv 
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korrelation i föreliggande studie, vilket kan förklara att kompetensbaserad självkänsla 
inte visade sig ha någon inverkan på upplevd stress. Den upplevda stressen hos 
individer med kompetensbaserad självkänsla tycks således förklaras av negativ affekt 
medan relationsbaserad självkänsla har en mer unik effekt. 
 
Mätinstrumenten som användes i denna studie uppvisade ett högt Cronbachs alfa liksom 
de har gjort i tidigare studier (Eskin & Parr, 1996; Johnson & Blom, 2007; Watson et 
al., 1988). Utöver negativ affekt bör även social önskvärdhet kontrollerats för att se 
huruvida deltagarna svarat sanningsenligt på frågorna. Angående mätningen av de olika 
dimensionerna av upplevd stress användes samma skala men deltagarna uppmanades 
tänka på de två livssfärerna när de besvarade frågorna, det vill säga ’växla kognitivt 
schema’ att gälla hem/relationer respektive arbete. Det kan funnits en svårighet för 
deltagarna att växla mellan upplevd stress i dessa olika domäner då de fick besvara 
identiska frågor för dessa. PSS-skalan mäter inte symptom på stress utan mental stress, 
det vill säga till vilken grad en individ uppfattar sitt liv som oförutsägbart. Det 
hypotetiska kontextbytet och hur enkäten distribuerats kan eventuellt ha inverkat på 
reliabiliteten och validiteten; i vissa fall har en länk till enkäten skickats direkt från 
undersökningsledaren och i vissa fall skickats från någon på deltagarens arbetsplats. 
Dock har dessa deltagare fått samma skriftliga information i mailet och i enkäten. När 
det gäller urvalet skulle det vara intressant att titta på en grupp med en annan 
utbildningsnivå eller arbetsplatser som arbetar med människor, till exempel inom 
sjukvård, skola eller förskola för att titta på eventuella skillnader vad gäller villkorlig 
självkänsla och upplevd stress i relationer och i arbetet. 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att negativ affekt och relationsbaserad 
självkänsla är prediktorer för upplevd stress både i arbetslivet och i hemsfären. Män 
med dubbel disposition av villkorlig självkänsla och kvinnor med hög 
kompetensbaserad självkänsla tycks uppleva en högre grad av stress i nära relationer 
och i hemmet än övriga undersökningsdeltagare. I framtida studier skulle det vara 
intressant att undersöka sambanden mellan fysiska stressbesvär och villkorlig 
självkänsla, samt att ta med fler demografiska variabler såsom antal barn, hushållsnära 
tjänster och civilstånd.  
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