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Sammanfattning 

Den aktuella studien syftade till att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och 

generell, upplevd stress hos svenska ungdomar, 15-19 år. Förutom att undersöka 

ovanstående fråga undersöktes även hur väl självmedkänsla predicerade generell, 

upplevd stress i samma stickprov, när effekten av ålder och kön kontrollerades för. 

Studiens deltagare bestod av 226 ungdomar studerande vid högstadie- eller 

gymnasieskola i södra Sverige och data samlades in via Self-Compassion Scale Short 

Form (SCS-SF) och Perceived Stress Scale (PSS-14) och i klassrumsmiljö. Resultatet 

visade en signifikant, negativ korrelation mellan självmedkänsla och generell, upplevd 

stress. Självmedkänsla var också en signifikant prediktor för stress, efter det att effekten 

av ålder och kön hade kontrollerats för, och förklarade ensam 29,3 % av variansen i 

stress. Detta resultat indikerar att självmedkänsla kan komma att spela en viktig roll i 

den fortsatta utvecklingen av förebyggande och stressreducerande behandlingar. 

 

Nyckelord: Självmedkänsla, upplevd stress, ungdomar, ungdomstiden 

Abstract 

The current study aimed at exploring the correlation between self-compassion and 

general, perceived stress among Swedish adolescents, age 15-19 years. Furthermore, the 

extent to which self-compassion predicted general perceived stress, when controlling for 

the effect of age and gender, was explored. The participants of the study consisted of 

226 adolescents attending the Swedish equivalent to high-school (year 9-12) in southern 

Sweden, and data was collected with Self-Compassion Scale Short Form (SCS-SF) and 

Perceived Stress Scale (PSS-14) in classroom settings. Results showed a significant, 

negative correlation between self-compassion and general, perceived stress. Self-

compassion remained a significant predictor for stress, after controlling for the effect of 

age and gender, and uniquely explained 29,3 % of the variance in stress. This result 

indicates that self-compassion may be useful in the future development of prevention 

and stress-reducing treatments. 
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Introduktion 

Ungdomstiden är en känslig och påfrestande period som för många leder till upplevelser 

av stress (Allen & Sheeber, 2008; Bluth, Robertson, Gaylord, Faurot, Grewen, Arzon & 

Girdler, 2016; Berk, 2010). Ett begrepp som har blivit allt mer populärt inom 

forskningen är self-compassion
1
, som handlar om hur en person behandlar sig själv när 

livet är svårt. Self-compassion kan ses som en form av självreglering, och har 

hypotiserats vara hjälpsamt när det gäller stresshantering (Neff, 2003a). Eftersom 

långvarig stress har en välbelagd koppling till psykisk och fysisk ohälsa (Gordon, 

Kessler & Cohen, 1997; Compas & Reeslund, 2009) är det av vikt att bättre förstå hur 

sambanden mellan stress och andra fenomen ser ut, för att forskningen ska kunna 

undersöka möjliga förebyggande och behandlande interventioner mot stress. 

Ungdomstiden 

Ungdomstiden som begrepp brukar användas för att beskriva perioden mellan 

barndomen och vuxenlivet. Den inleds enligt de flesta definitioner i samband med 

början av puberteten, men är inte synonym med puberteten och kan sträcka sig så långt 

som till 25-årsåldern (Spear, 2008). Berk (2010) har delat in ungdomstiden i tre delar, 

tidig (11-14 år), mellan (14-16 år) och sen (16-18 år) och varje del, menar Berk (2010), 

innebär olika fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingssteg för ungdomen. 

Ungdomstiden är alltså inte en enhetlig period utan varje ålder innebär nya förändringar 

och utmaningar. Efter hand som ungdomen löser dessa utvecklas nya kognitiva och 

emotionella förmågor för att hantera de kommande utmaningarna (Berk, 2010). En 15-

årings sätt att uppleva och hantera sina påfrestningar kommer därför att skilja sig från 

hur en 18-åring upplever och hanterar sina. Sammantaget är ungdomstiden dock en 

period där varje ungdom genomgår och måste hantera stora förändringar; socialt, 

psykologiskt och kroppsligt (Bluth et al., 2016; Gilbert & Irons, 2008).  

I det sociala landskapet innebär ungdomstiden förändringar i nästan alla relationer. 

Betydelsen av sociala relationer med jämnåriga ökar, samtidigt som dessa relationer blir 

                                                 
1
 Det finns ingen svensk översättning av self-compassion som fullständigt täcker in det engelska ordets 

betydelse. I denna uppsats används fortsättningsvis det svenska ordet självmedkänsla istället för 

engelskans self-compassion, och medkänsla istället för compassion. Orden självmedkänsla och 

medkänsla likställs med de engelska begreppen. 
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mer instabila, och mycket fokus riktas mot att upprätta och underhålla ett socialt rykte 

som ökar chanserna för acceptans och minskar risken för utfrysning (Allen & Sheeber, 

2008; Gilbert & Irons, 2008). Bara hälften av nära relationer med jämnåriga varar i mer 

än ett år (Değirmencioğlu, Urberg, Tolson & Richard, 1998) - en instabilitet som tjejer 

tycks uppleva som större än killar (Hardy, Bukowski & Sippola, 2002) och som kan 

leda till hög interpersonell stress (Allen & Sheeber, 2008). Ungdomstiden innebär även 

förändringar i föräldra-barn-relationen där makten i relationen går från att främst vara 

hos föräldern till att vara jämnare fördelad mellan förälder och ungdom, och ungdomen 

blir mer autonom (Steinberg, 2001). En konsekvens av detta är att strukturen och stödet 

som ungdomen tidigare fått från föräldern minskar. Det sker samtidigt som ungdomen 

erfar, och måste reglera, mer negativa emotioner och en ökad tendens till 

belöningssökande beteende (Allen & Sheeber, 2008). 

Ungdomstiden innebär också stora fysiologiska förändringar, främst till följd av att 

ungdomar går igenom puberteten. Puberteten är ett samlingsbegrepp för de biologiska 

skeenden som leder till en fullvuxen kropp och könsmognad. För tjejer inleds 

puberteten generellt från 10 års ålder och för killar från 12 års ålder, men det finns stora 

individuella skillnader i både debut och förlopp (Berk, 2010). 

De kroppsliga följderna av puberteten, tillsammans med sociala förändringar, får 

ofta psykologiska konsekvenser. Under ungdomstiden är neuronerna känsligare för 

aktiverande neurotransmittorer vilket gör att ungdomar reagerar starkare på både 

stressande och lustfyllda händelser. Detta gör ungdomstiden till en tid av känslomässigt 

höga toppar och djupa dalar (Berk, 2010). Till detta tillkommer att hjärnans 

impulskontroll fortfarande är relativt omogen vilket leder till ett ökat risktagande och 

ökad risk för felaktiga beslut (Casey, Getz & Galvan, 2008).  

Ungdomars förmåga till känsloreglering, inlärning och akademisk prestation 

påverkas också av att deras sömnvanor förändras under puberteten. Puberteten förändrar 

hjärnans sömnregleringssystem och som konsekvens är det vanligt att ungdomar går och 

lägger sig senare. Samtidigt behöver de ungefär lika mycket sömn som tidigare och 

förväntas gå upp vid samma tid för att gå till skolan. Utöver redan beskrivna effekter, 

innebär sömnbrist också en ökad risk för misstag och olyckor (Carskadon, Acebo & 

Jenni, 2004). 

Ungdomstiden är även en tid av psykologisk och kognitiv förändring. Ungdomars 

uppmärksamhet blir mer selektiv och de upplever en ökad förmåga att reflektera över 

egna tankar (Berk, 2010). Detta, i kombination med kroppsliga och sociala förändringar, 
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leder till att ungdomar reflekterar och funderar mer över sig själva, den egna identiteten 

och platsen i den sociala gruppen (Berk, 2010; Gilbert & Irons, 2008); vilket ökar 

sårbarheten för kritik, både från andra (Berk, 2010) och från ungdomen själv (Gilbert & 

Irons, 2008). 

Som illustrerat ovan är ungdomstiden en period av stora och påfrestande sociala, 

kroppsliga och psykologiska förändringar och, i kombination med akademisk och social 

press samt förändringar i familjedynamik, kan dessa orsaka ungdomar betydande stress 

(Bluth et al., 2016). 

Stress 

Trots upprepade försök har det varit svårt för forskarvärlden att enas kring definition 

och konceptualisering av stress (Gordon et al., 1997; Compas & Reeslund, 2009). 

Utgångspunkten för de flesta definitioner är dock att stress-begreppet inkluderar yttre 

omständigheter eller förutsättningar som hotar, utmanar, överstiger eller skadar den 

psykologiska eller biologiska kapaciteten hos individen (Compas & Reeslund, 2009). 

Därefter har forskare som Richard S. Lazarus valt att betona vikten av intrapsykiska 

processer för att förstå hur stress uppkommer och påverkar hälsa, medan andra forskare 

primärt har fokuserat på att studera hur biologiska reaktioner på stress eller objektivt 

mätbara, yttre påfrestningar påverkar hälsa (Gordon et al., 1997). 

En av de mest inflytelserika modellerna i den psykologiska forskningen på stress 

har skapats av just Lazarus (Gordon et al., 1997). Han menar att upplevelsen av stress 

påverkas av den perceptuella och kognitiva processen i vilken 1. den yttre situationen 

subjektivt uppfattas som påfrestande eller icke-påfrestande, och 2. resurserna för att 

möta situationens krav bedöms vara tillräckliga eller otillräckliga (Folkman, Lazarus, 

Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986; Lazarus & Folkman, 1987). Om en person 

uppfattar en situation som stressande och inte upplever sig ha resurserna att bemöta 

situationen uppstår negativa emotioner av stress (Lazarus et al., 1987; Gordon et al., 

1997). 

Resultatet av stress, menar Gordon et al. (1997) är psykologiska och biologiska 

förändringar som kan placera en person i riskzon för sjukdom. Detta kan ske på en 

mängd olika sätt. Om en yttre påfrestning leder till alltför extrema negativa emotioner 

kan de direkt bidra till att utlösa affektiva psykiatriska tillstånd, som t.ex. depression 

eller ångest. Yttre påfrestning kan också framkalla fysiologiska och biologiska 

reaktioner (t.ex. i hjärt- och kärlsystem, immunförsvar eller hormonellt) och/eller 
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beteendeförändringar (t.ex. sömnvanor, tobak- och alkoholkonsumtion, diet, motion, 

interpersonella beteenden) som i sin tur ökar risken för psykisk och/eller fysisk ohälsa 

(Gordon et al., 1997). För ungdomar utgör påfrestande livshändelser, långvarigt 

stressande omständigheter och stressiga vardagsförhållanden dessutom inte bara en risk 

för psykisk och fysisk sjukdom, utan också en betydande risk för deras utveckling 

(Compas & Reeslund, 2009). 

Det finns forskning som tyder på att tjejer kan vara något mer utsatta och sårbara 

för stress än killar under ungdomsåren (Byrne, Davenport & Mazanov, 2007; Moksnes, 

Byrne, Mazanov & Espnes, 2010a; Moksnes, Moljord, Espnes & Byrne, 2010b; 

Rudolph & Hammen, 1999), till exempel i umgänge med jämnåriga och i 

familjesammanhang (DeRose & Brooks-Gunn, 2008). Tonårstjejer har angett fler 

negativa interpersonella händelser och uppgett att de upplever dem som mer stressande 

än jämnåriga killar. Tjejer tycks också vara utsatta för fler stressande livshändelser än 

killar under ungdomsåren (DeRose & Brooks-Gunn, 2008), något som kan göra det 

extra svårt för tjejer att klara av att mobilisera resurser för att bemöta påfrestningarna. 

Samtidigt finns forskning som pekar mot att tjejer inte alltid skattar högre än killar 

på stress, utan att skillnader ser olika ut i olika sammanhang, till exempel att killar 

upplever högre grad av stress inom icke-interpersonella områden som svårigheter i 

skolan (Rudolph et al., 1999; DeRose & Brooks-Gunn, 2008). 

På vilket sätt sambandet mellan ålder och stress ser ut under ungdomstiden har 

diskuterats mellan forskare. Medan det i vissa studier inte har funnit några tydliga 

skillnader i ungdomars skattningar (Moksnes et al., 2010b), har det i andra rapporterats 

att äldre ungdomar skattat högre på vissa typer av stress (över hemlivet, skolprestation, 

osäkerhet inför framtiden, ekonomisk press, och framväxande vuxenansvar)(Byrne et 

al., 2007; Moksnes et al., 2010a). 

Vägen från upplevelse av stress till hälsokonsekvens är dock komplex och flera 

forskare framhåller att det inte självklart är upplevelsen av stress som är skadlig i sig, 

utan att intrapsykiska processer också påverkar vilka hälsoföljder stressupplevelser får 

eller inte får (Compas & Reeslund, 2009). Ungdomars strategier för och förmåga att 

hantera stress tros till exempel förändra stressupplevelsens inverkan på välbefinnande 

och hälsa (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Harding Thomsen & Wadsworth, 2001; 

Seglem, Oppedal & Røysamb, 2014; Murberg & Bru, 2005). Forskare på 

självmedkänsla har frågat sig om self-compassion kan ha en sådan förändrande 
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funktion, där hög självmedkänsla lindrar stressens negativa hälsopåverkan (Neff, 

2003a). 

Vad är självmedkänsla? 

Paul Gilbert har försökt att summera vad medkänsla och självmedkänsla är genom att 

beskriva det som “a sensitivity to the distress of self and others with a commitment to 

try to do something about it and prevent it” (Cole-King & Gilbert, 2011, s. 30). 

Självmedkänsla handlar, liksom medkänsla riktad mot andra, alltså om att beröras av 

lidande, öppna sin medvetenhet för smärta (och däri avstå från att försöka undvika eller 

trycka tillbaka den) på ett sådant sätt att känslor av vänlighet och en önskan om att 

lindra lidandet kan uppstå (Wispe, 1991). 

Gilbert (2009), som är upphovsperson till compassionfokuserad terapi, menar att 

självmedkänsla i terapeutiska sammanhang bäst förstås i termer av särskilda attribut och 

färdigheter. Till de sex attributen räknas omsorg om välbefinnande (att vilja sig själv 

väl), sensitivitet (lyhördhet för känslor, lidande och behov), sympati (att emotionellt 

beröras av egna känslor och eget lidande), tolerans för lidande (att härbärgera svåra 

emotioner, snarare än att undvika, ogiltigförklara eller förneka dem), empati (att ta ett 

steg tillbaka och för att förstå egna tankar och känslor) och icke-dömande (att avstå från 

att fördöma, kritisera, skambelägga eller förkasta). Dessa utmärkande attribut 

förverkligas genom användandet av sex färdigheter, som kan tränas upp; 

uppmärksamhet (att vända fokus mot det som är hjälpsamt och utgör stöd), resonerande 

(att tänka på världen, sig själv och andra på ett medkänsligt sätt), beteende (att agera för 

att lindra lidande och främja positiv utveckling), visualisering (eng. imagery; att 

använda fantasin för att utveckla inre bilder och upplevelser av självmedkänsla), känslor 

(att uppleva känslor av självmedkänsla) och sensationer (att utforska hur 

självmedkänsla känns i kroppen) (Gilbert, 2009). 

Kristin Neff (2003a, 2003b), som har haft en mer teoretisk utgångspunkt för sitt 

arbete, menar att självmedkänsla består av tre komponenter; 1. self-kindness, 2. common 

humanity, och 3. mindfulness. Self-kindness innebär att ha ett vänligt och förstående 

förhållningssätt till sig själv, snarare än att vara dömande och hård. Common humanity 

handlar om att se sitt lidande och sina misslyckanden mot bakgrund av en större, 

mänsklig upplevelse av felbarhet, snarare än som något som skiljer eller isolerar en från 

andra. Mindfulness innebär att lägga märke till upplevelsen av smärtsamma tankar och 

känslor i balanserad, icke-värderande medvetenhet utan att varken undvika eller 
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absorberas av tankarna eller känslorna. Dessa tre “medkänslans ansikten” menar Neff 

(2003a) är konceptuellt och upplevelsemässigt distinkta, men interagerande på så vis att 

de både alstrar och förstärker varandra. 

Självmedkänsla skiljer sig från självkänsla (eng. self-esteem) och tycks ha flera 

fördelar framför begreppet/konstruktet självkänsla. Till skillnad från självkänsla baseras 

självmedkänsla inte på bedömningar av och jämförelser mellan egna och andras 

prestationer, eller på upplevd grad av överensstämmelse med ideal (Neff, 2003a). Neff 

(2003a) menar istället att självmedkänsla borde vara både enklare och effektivare att 

höja än självkänsla, då personer inte behöver anta och upprätthålla en orealistisk 

självbild. En annan anledning att försöka höja självmedkänsla, snarare än självkänsla, 

skriver Neff (2003a), är att självmedkänsla tycks ha samband med ungefär samma 

positiva aspekter av välmående och psykisk hälsa som självkänsla, utan att främja det 

som kan bli negativa konsekvenser av alltför rigitt upprätthållande av självkänsla; 

narcissism, överdrivet självfokus eller förstärkande av hierarkier där några anses och 

anser sig vara bättre än andra (Neff, 2003a; Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007). 

Neff (2003a) betonar också att självmedkänsla skiljer sig från självömkan eller 

självmedlidande (eng. self-pity). Personer som upplever mycket självömkan tenderar att 

bli uppslukade av sina egna problem och känslor, och glömma bort att andra också har 

problem och upplever lidande i sina liv, medan personer med hög grad av 

självmedkänsla kan förhålla sig neutralt till upplevelsen av lidande i ett tillstånd av 

mindfulness och knyta an till vetskapen att alla människor bitvis lider och upplever 

motgångar (Neff, 2003a, 2003b). 

Självmedkänsla och stress 

Neff (2003a) resonerar om att det kan finnas samband mellan självmedkänsla och stress. 

Eftersom självmedkänsla, till skillnad från självkänsla, inte förutsätter att brister göms 

eller ignoreras i syfte att undvika sträng självkritik, menar Neff att självmedkänsla 

borde vara relaterat till mer adaptiv, emotionell stresshantering där de egna känslorna 

identifieras, förstås och uttrycks på funktionella sätt. Likaså, fortsätter Neff (2003a), 

borde personer med hög grad av självmedkänsla ha bättre självinsikt än personer med 

låg grad av självmedkänsla och därmed större möjligheter att notera hur deras egna 

beteende kan bidra till stressade situationer. Detta borde ge dem bättre underlag för att 

modifiera sina beteenden eller söka stöd hos andra på ett sätt som hjälper till att 

förändra den stressade situationen (Neff, 2003a). 
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Tidigare forskning 

De flesta studier som undersöker sambandet mellan stress och självmedkänsla har gjorts 

på populationer av vuxna. 

I en studie på sjukvårdspersonal i USA av Shapiro, Astin, Bishop och Cordova 

(2005) skattades självmedkänsla och upplevd stress före och efter deltagande i ett åtta-

veckors MBSR-program (mindfulness-based stress-reduction). Självmedkänsla 

skattades med SCS och upplevd stress med PSS. Resultatet visade statistiskt 

signifikanta skillnader för både självmedkänsla och upplevd stress då MBSR-gruppen 

och kontrollgruppen jämfördes. MBSR-gruppens genomsnittliga minskning i skattning 

av upplevd stress var 27 % och deras genomsnittliga ökning i grad av självmedkänsla 

var 22 %. Motsvarande värden för kontrollgruppen var 7 % och 3 %. I en separat 

regressionsanalys undersöktes om förändring i grad av självmedkänsla medierade 

interventionens förändringar i upplevd stress. Ökad självmedkänsla visade sig då 

signifikant predicera minskning av upplevd stress (Shapiro et al., 2005). Shapiro et al. 

(2005) menar att resultaten måste tolkas med försiktighet på grund av antalet deltagare 

(N=38), men skriver att de lovande resultaten är ett incitament för fortsatt forskning på 

sambandet mellan självmedkänsla och stress. 

En annan studie undersökte sambandet mellan självmedkänsla och stress hos 

universitetsstudenter genom en experimentell design i labbmiljö. En studie av Arch, 

Brown, Dean, Landy, Brown och Laudenslager (2014) gjordes som en vidareutveckling 

av en tidigare studie av Pace et al. (2009). I den första studien hade Pace et al. (2009) 

undersökt samband mellan sex veckors träning i medkänslomeditation och fysiologisk 

stressrespons vid det akuta, sociala stresstestet Trier Social Stress Test (TSST; 

Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 2008). De fann inte något entydigt samband och 

Arch et al. (2014) undrade om en kortare och mer specifik träning i självmedkänsla 

skulle ha ett tydligare samband med reducerad fysiologisk stressrespons. Tre mått på 

stress användes; mängd kortisol i saliven, mängd alfa-amylas i saliven och 

pulsförändringar. Deltagarna fick också skatta upplevelsen av ångest på två skalor; 

Subjective Units of Distress Scale (SUDS) och Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI). Resultaten visade att de som hade fått träning i självmedkänsla hade 

lägre mängd alfa-amylas i saliven, en mer adaptiv kardiologisk respons och skattade 

lägre subjektiv ångest än både den aktiva och den passiva kontrollgruppen. För 

kortisolnivåerna fanns ingen skillnad (Arch et al., 2014). En senare, uppföljande studie 

(Arch, Landy & Brown, 2016) visade att den korta tränings-interventionen hade gett 
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likvärdiga fördelar oavsett vilken grad av självmedkänsla deltagarna hade skattat med 

SCS innan interventionen. 

Liknande samband mellan självmedkänsla och upplevd stress, där högre grad av 

självmedkänsla korrelerar med lägre grad av upplevd stress, har påvisats hos vuxna i en 

tvärsnittsstudie om stress, självmedkänsla och ätbeteenden hos universitetsstudenter 

(James, Sebren, DerAnanian, Bruening, Rooney, Araas & Swan, 2016) och i en studie 

med mindfulnessintervention för universitetsstudenter i “hjälpande yrken” 

(sjuksköterskor, läkare, socialarbetare, psykologer och lärare)(Newsome, Waldo & 

Gruszka, 2012).  

Då det gäller ungdomar har sambandet mellan självmedkänsla och upplevd stress 

undersökts i tre internationella studier om självmedkänsla och emotionellt välmående 

(Bluth, & Blanton, 2015; Bluth et al., 2016; Galla, 2016), samt i en svensk 

psykologexamensuppsats om självmedkänsla, självkänsla, psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse (Christensen & Malmbjer, 2017). 

I en studie av Bluth et al. (2015) samlades data in via internetbaserade enkäter och 

studiens stickprov bestod av 90 ungdomar (11-18 år) från en stad i sydöstra USA. 

Studiens resultat visade att det fanns ett negativt samband mellan självmedkänsla (SCS) 

och upplevd stress (PSS), samt att äldre tjejer hade lägre grad av självmedkänsla än 

både yngre ungdomar och jämnåriga killar (Bluth et al., 2015). 

Bluth et al. (2016) gick vidare med att undersöka sambandet mellan självmedkänsla 

och upplevd stress hos ungdomar på ett liknande sätt som den tidigare studien på vuxna 

av Arch et al. (2014). Studien undersökte om grad av självmedkänsla korrelerade med 

självrapporterade nivåer av emotionellt välmående (där stress fungerade som en 

delskala) och med fysiologisk reaktion vid socialt stressfulla situationer. Studien 

genomfördes som en interventionsstudie där 28 amerikanska ungdomar mellan åldrarna 

13 och 18 fick genomgå TSST. Fysiologisk stressrespons mättes via kortisol i saliven, 

puls, blodtryck och hjärtslagsvariation före, under och efter interventionen. Deltagarna 

fick även fylla i enkäter efter interventionen som mätte upplevd självmedkänsla (SCS), 

stress (PSS), livstillfredställelse (Student‟s Life Satisfaction Scale, SLSS) och positiv 

och negativ affekt (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS). Studiens resultat 

visade att ungdomar med hög självmedkänsla rapporterade ett sammanlagt högre 

emotionellt välmående och lägre upplevd stress än de med låg självmedkänsla. 

Självmedkänsla predicerade inte vilken fysiologisk respons ungdomarna fick av TSST. 

Bluth et al. (2016) menar att studiens resultat styrker hypotesen att självmedkänsla har 
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samband med upplevd stress och att det inte kan uteslutas att självmedkänsla har en 

skyddande effekt mot social stress, men menar att studier med större stickprov behövs. 

Galla (2016) undersökte om förändringar i självmedkänsla eller mindfulness hade 

samband med förändringar i upplevd stress, som en del av det större begreppet 

emotionellt välmående. Studien följde 132 amerikanska ungdomar (Målder=16.75 år, 

SD=1.48) som deltog i en fem-dagars intensiv meditationsträning. Självmedkänsla 

(SCS), mindfulness och alla delskalor för emotionellt välmående, utom stress, mättes 

direkt före, direkt efter och tre månader efter interventionen. Stress (PSS) mättes endast 

direkt före och tre månader efter interventionen. Studiens resultat visade att 

självmedkänsla, mindfulness och emotionellt välmående förbättrades efter 

interventionen och att det fanns ett negativt samband mellan självmedkänsla och 

upplevd stress som höll sig vid mätningen tre månader efter interventionen. Resultaten 

tydde även på att självmedkänsla var en bättre prediktor än mindfulness för emotionellt 

välmående (Galla, 2016). 

Slutligen undersökte Christensen och Malmbjer (2017) hur självmedkänsla och 

självkänsla förhöll sig till livstillfredsställelse och psykisk ohälsa (där stress var en 

delskala). Sambanden undersöktes via en internetbaserad enkätstudie och studien hade 

303 deltagare (15-20 år) från tre gymnasieskolor i Skåne. Studien fann ett negativt 

samband mellan självmedkänsla (SCS) och stress (PSS; Depression Anxciety Stress 

Scale, DASS). Resultatet visade också att självmedkänsla förklarade en större del av 

variansen i stress än grundläggande självkänsla (Christensen & Malmbjer, 2017). 

Sammanfattningsvis har merparten av den tidigare forskningen om självmedkänsla 

gjorts på vuxna och universitetspopulationer, främst i USA, och få studier har fokuserat 

särskilt på sambandet mellan självmedkänsla och stress. Stickproven i dessa studier har 

dessutom ofta varit små, vilket har begränsat varje enskild studies tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. 

Syfte, motivering och frågeställning 

Den aktuella studiens syfte var att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och 

stress hos ungdomar i en svensk population. Den aktuella studien bidrar till forskningen 

genom att addera ytterligare data om sambandet mellan självmedkänsla och stress. 

Studien undersökte detta samband i en grupp som endast en tidigare studie har 

undersökt; svenska ungdomar 15-19 år. Studien bidrar dessutom till att nyansera 

kunskapen kring sambandet mellan självmedkänsla och stress på ett sätt som inte 
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tidigare gjorts genom att kontrollera för två, i forskningen diskuterade, prediktorer för 

stress hos ungdomar; ålder och kön. 

Frågeställningar 

 Hur ser sambandet ut mellan självskattad självmedkänsla och generell, upplevd 

stress hos ungdomar 15-19 år i en svensk population? 

 Hur väl predicerar självskattad självmedkänsla generell, upplevd stress hos 

ungdomar 15-19 år i en svensk population, när effekten av ålder och kön 

kontrolleras för? 

Metod 

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av ungdomar i åldern 15-19 år, studerande vid skolor i södra 

Sverige (N=226). Deltagarna kom från årskurs 9 samt gymnasiet årskurs 1, årskurs 2 

och årskurs 3. Både studieförberedande och yrkesförberedande program inkluderades i 

varje gymnasieårskurs. Det totala stickprovets kön- och åldersfördelning redovisas i 

tabell 1. 

2 av de 226 som fyllde i enkäterna uppfyllde inte de ålderskrav som ställdes för 

deltagande. De undantogs därför från dataanalysen. 20 av de kvarvarande 224 fyllde 

inte i något av enkäterna fullständigt och deras data kunde därför inte användas för 

jämförelse mellan självmedkänsla och stress. Även de som identifierat sig som annat 

kön än tjej eller kille (N=4) undantogs. De ansågs vara för få av två skäl; dels för att 

analyseras kvantitativt, dels då resultaten skulle kunna reflektera individuella svar på ett 

sätt som inte skulle garantera anonymitet. 

Tabell 1. Kön- och åldersfördelning i stickprovet, redovisat i N, procent inom parantes 

 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Totalt 

Killar 26 15 21 9 1 1 73 (32 %) 

Tjejer 25 25 41 46 11 1 149 (66 %) 

Annat 2 1 - 1 - - 4 (2 %) 

Totalt 
53 

(23 %) 

41 

(18 %) 

62 

(28 %) 

56 

(25 %) 

11 

(5 %) 

2 

(1 %) 
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Instrument 

Självmedkänsla 

För att mäta självmedkänsla användes Self-Compassion Scale – Short Form (SCS-SF). 

SCS-SF består av 12 påståenden och är en förkortad version av SCS som innehåller 26 

påståenden. SCS-SF består av sex positivt laddade och sex negativt laddade påståenden 

(som inverteras vid poängsättning). Varje påstående skattas på en femgradig likertskala 

från ett (nästan aldrig) till fem (nästan alltid). Resultatet utgörs av medelvärdet av 

skalans påståenden, som kan variera mellan 1-5 poäng, och ett högre medelvärde tyder 

på en högre självmedkänsla (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). I den aktuella 

studien användes en svensk översättning av SCS-SF som anpassats till ungdomar och 

ingår i ett forskningsprojekt inom Västra Götalandsregionen (Bratt, 2016). 

SCS-SF har visats ha god intern konsistens (𝜶 ≥ .86) och konstruktvaliditet då den 

korrelerar positivt med SCS (r ≥ 0.97). Delskalepoängen har dock visats ha sämre intern 

konsistens och SCS-SF lämpar sig därför enbart för att mäta generell självmedkänsla 

(Raes et al., 2011). Den svenska översättningen av SCS-SF har visats ha måttlig intern 

konsistens (𝜶 ≥ .68) (Almqvist & Johansson, 2016). I den aktuella studien beräknades 

Cronbach‟s alpha till 0,87. 

Generell, upplevd stress 

För att mäta generell, upplevd stress användes den 14 påståenden långa versionen av 

Perceived Stress Scale (PSS-14) som är utvecklad för att mäta i vilken grad 

respondenten upplever sitt liv som oförutsägbart (eng: unpredictable), okontrollerbart 

(eng: uncontrollable) och överbelastande (eng: overloading) (Cohen, Kamarck, & 

Mermelstein, 1983). PSS-14 består av sju negativt laddade och sju positivt laddade 

påståenden (som inverteras vid poängsättning). Varje påstående skattas på en femgradig 

likertskala från noll (aldrig) till fyra (väldigt ofta) och ett högre sammanlagt resultat 

tyder på en högre upplevd stress (Martin, Kazarian & Breiter, 1995). Det sammanlagda 

resultatet för PSS-14 kan variera mellan 0-56 poäng. 

PSS-14 har visats ha god reliabilitet och validitet i den engelska versionen (Cohen 

et al., 1983). Även den svenska översättningen av PSS-14 har visats ha god intern 

konsistens (𝜶 = .82) och konstruktsvaliditet i en studie på universitetsstudenter (N=87) 

(Nordin & Nordin, 2013). 
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Den engelska versionen av PSS-14 har testats på ungdomar (N=203) och visade på 

god intern konsistens (𝜶 = .86) (Martin et al., 1995). I den aktuella studien beräknades 

Cronbach‟s alpha till 0,88. 

Procedur 

Högstadieskolor och gymnasieskolor i södra Sverige kontaktades via mail och erbjöds 

medverka i studien. De skolor som visade intresse antogs till dess att ca 60 deltagare i 

varje aktuell årskurs antagits (från årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1, 2 och 3 på 

gymnasiet). När tillräckligt många klasser erhållits kontaktades övriga skolor via mail 

för att meddela att studien fyllt deltagarkvoten. Forskarna besökte sedan klasserna för 

att informera om studien och samla in data. Information om studien lämnades både 

muntligt och skriftligt till samtliga elever (se informationsbrev i bilagor). För att 

säkerställa att ingen elev kände sig utpekad om eleven inte ville delta delades enkäter ut 

till samtliga elever i klassen och de som inte ville delta i studien uppmanades att lämna 

in enkäterna blanka. Eleverna informerades också om möjligheten att avbryta sitt 

deltagande mitt i datainsamlingen. Inlämnande av ifyllda enkäter ansågs utgöra 

samtycke till deltagande. 

Enkäterna delades ut ihophäftade med informationbrevet som försättsblad, därefter 

PSS-14 och slutligen SCS-SF. 

Etik 

Via studiens informationsbrev samt den muntliga informationen fick deltagarna 

information om studiens syfte och att deltagande var frivilligt samt anonymt. För att 

ingen elev skulle känna sig pressad att delta uppmanades eleverna att lämna in 

enkäterna blanka eller, i det fall att eleven ville avbryta sitt deltagande, med ett streck 

över sidan. Att forskarna befann sig i klassrummet när datan samlades in kan dock ha 

gjort att någon elev ändå kände sig pressad att delta. 

Potentiella risker med deltagande i studien bedömdes under förarbetet vara låga då 

studien saknade intervention samt då de frågor som ställdes i studiens enkäter inte 

bedömdes som känsliga. Endast generella uppgifter om deltagarna samlades in (kön och 

födelseår och -månad), vilket innebar att inga enkäter kunde knytas till specifika 

deltagare efter att de lämnats in. Informationsbrevet innehöll kontaktuppgifter till de 

ansvariga för studien samt en uppmaning att ta kontakt vid frågor om studien. Studien 

har granskats av och anpassats efter utlåtande från Etikkommittén Sydost. 
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Dataanalys 

Datan analyserades i SPSS, version 23. Först gjordes deskriptiva analyser för att ta fram 

medelvärden för stickprovet som helhet samt för ålderskategorier och kön. Därefter 

analyserades datan med Spearman‟s rho och hierarkisk multipel regressionsanalys för 

att undersöka sambandet mellan variablerna. 

Bortfall 

De blanketter som lämnades in blanka återanvändes vid senare datainsamlingstillfällen. 

Det finns ingen uppgift om deras antal. Det är därför oklart hur många blanketter som 

lämnades in blanka och det finns ingen kunskap om vilka som lämnat in blankt. 

Ingen elev valde att avbryta sitt deltagande under datainsamlingen. 

Resultat 

 

Tabell 2. Deskriptiva värden för killar, tjejer och hela stickprovet 
  

PSS 
 

SCS-SF 
  

N 
 

Mean 
 

std. 
 

N 
 

Mean 
 

std 

Killar 
 

66 
 

23,44 
 

8,079 
 

66 
 

3,21 
 

0,577 

Tjejer 
 

143 
 

30,30 
 

7,858 
 

144 
 

2,81 
 

0,552 

Totalt 
 

209 
 

28,13 
 

8,531 
 

210 
 

2,94 
 

0,589 

 

I tabell 2 redovisas deskriptiv data för killar, tjejer och hela stickprovet. T-test för 

oberoende variabler gjordes för att undersöka signifikansen hos skillnaderna mellan 

tjejer och killar i grad av stress. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader 

mellan könen (t(207)=-5.816, p<0.001). T-test för oberoende variabler gjordes även för 

att undersöka skillnader mellan tjejer och killar i grad av självmedkänsla. Resultatet 

visade även här signifikanta skillnader (t(208)=4.814 p<0.001). Tjejer skattade alltså  

signifikant högre på stress och lägre på självmedkänsla än killar. Effektstorleken var 

stor för stress (Cohen‟s d=0.86), respektive medelstor för självmedkänsla (Cohen‟s 

d=0.71). 

Då variabeln kön inte uppfyllde kraven för parametrisk testning undersöktes 

korrelationer mellan de insamlade variablerna i en korrelationsmatris med Spearman‟s  
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Tabell 3. Resultat från Spearman’s rho korrelationsmatris 
 

Kön Ålder Självmedkänsla 

Självmedkänsla -.32*** (N=210) -.11 (N=210) 
 

Stress .37*** (N=209) .28*** (N=209) -.62*** (N=200) 

*** p<.001 
 

rho. Villkoren för analys med Spearman‟s rho var uppfyllda. Resultaten presenteras i 

tabell 3. 

Resultatet visade ett signifikant, negativt samband mellan stress och 

självmedkänsla (p<.001). Resultatet visade även signifikanta samband mellan kön och 

stress (p<.001) (där tjejer skattade högre på stress), kön och självmedkänsla (p<.001) 

(där killar skattade högre på självmedkänsla), samt ålder och stress  (p<.001) (där äldre 

ungdomar skattade högre på stress). Det fanns inget signifikant samband mellan ålder 

och självmedkänsla. 

För att undersöka hur mycket av variansen i stress som förklaras av självmedkänsla 

då kön och ålder kontrollerades för gjordes en hierarkisk multipel regressionsanalys. De 

analyser som gjordes inför den multipla regressionsanalysen visade att villkoren om 

normalitet, multikollinearitet, linjäritet och homoskedasticitet var uppfyllda. Grad av 

stress utgjorde den beroende variabeln. I steg 1 inkluderades kön och ålder som 

oberoende variabler och i steg 2 lades även självmedkänsla till. Resultatet presenteras i 

tabell 4. 

Resultatet av den hierarkiska multipla regressionen visade att kön och ålder i steg 1 

bidrog signifikant till regressionsmodellen (F(2, 197)=22.49, p<.001) och tillsammans 

förklarade 17,8 % av variationen i stress. Introduktionen av självmedkänsla i steg 2 

bidrog med att förklara ytterligare 29,3 % av variationen i stress och förändringen i R
2
 

var signifikant (F(3, 196)=60.07, p<.001). Prediktionsförmågan hos kön förändrades 

avsevärt då självmedkänsla introducerades i modellen, men både kön och ålder var 

signifikanta som enskilda prediktorer även i steg 2. Den största prediktorn för stress var 

alltså självmedkänsla som ensam förklarade 29,3 % av variansen. Tillsammans 

förklarade de tre variablerna 47,1 % av variansen i stress i det aktuella stickprovet. 
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Tabell 4. Resultat från hierarkisk multipel regressionsanalys. Beroende variabel: stress 

 R
2
 Justerad 

R
2
 

B SE B β t F R
2 

förändring 

Steg 1 .186 .178 
    

22.49*** 
 

Kön 
  

6.15 1.25 .33 4.92*** 
  

Ålder 
  

1.46 .47 .21 3.08** 
  

Steg 2 .479 .471 
    

60.07*** .293 

Kön 
  

2.92 1.05 .16 2.79** 
  

Ålder 
  

1.31 .38 .19 3.45** 
  

Självmedkänsla 
  

-8.44 .80 -.57 -10.50*** 
  

** p<.01 
*** p<.001 

Diskussion 

Resultatet från dataanalysen visade att självmedkänsla och stress hade ett signifikant 

och negativt samband (rs=-.62, p<.001). Självmedkänsla var en signifikant prediktor 

som enskilt förklarade en stor del av variansen i generell, upplevd stress (29,3 %) efter 

att effekten av kön och ålder hade kontrollerats för. 

Den aktuella studien är den andra studien som undersöker detta samband på 

svenska ungdomar, och den första att kontrollera för effekten av ålder och kön. Studiens 

resultat ligger i linje med tidigare forskning, där högre självkänsla visat sig kopplad till 

lägre upplevd stress hos ungdomar (Christensen & Malmbjer, 2017; Bluth et al., 2015; 

Bluth et al., 2016; Galla, 2016). 

Vilka mekanismer som ligger bakom sambandet går inte att veta utifrån den 

aktuella studien, men utifrån teorier om självmedkänsla finns det flera möjliga, 

interagerande faktorer som kan bidra till att ungdomar med högre grad av 

självmedkänsla har bättre förutsättningar för att bemöta och hantera stress än ungdomar 

med lägre grad av självmedkänsla. Närvaron av självmedkänslans “tre ansikten” (Neff, 

2003a) kan till exempel tänkas bidra till mer adaptiv emotionell stresshantering. Detta 

genom att ett vänligt förhållningssätt av mindfulness bidrar till att tankar, känslor och 

kroppsliga signaler relaterade till stress kan identifieras, förstås och uttryckas på ett mer 

hjälpsamt sätt, snarare än trängas undan eller förnekas för att undvika sträng självkritik 

eller för att inte bli överväldigande. Att se upplevelsen av stress som en del av en större 
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mänsklig erfarenhet kan också tänkas minska hämmande skamkänslor inför att vara 

stressad. Följden av det kan vara att ungdomen blir mer benägen att söka stöd från 

omgivningen och därmed får tillgång till ytterligare resurser för att hantera både den 

yttre påfrestningen och den inre upplevelsen. Dessutom kan upplevelsen av att ha 

resurser för att möta yttre påfrestningar i sig bidra till att yttre påfrestningar inte bedöms 

som lika stressande (Folkman et al., 1986; Lazarus et al., 1987). Utifrån Gilberts 

konceptualisering av självmedkänsla (2009) kan det spekuleras i att självmedkänsla 

även kan bidra till mer adaptiv problem-fokuserad stresshantering. Gilbert betonar att 

självmedkänsla inkluderar en vilja och ett aktivt åtagande (eng. commitment) att agera 

för att hjälpa sig själv i svåra situationer. Det negativa samband mellan självmedkänsla 

och stress som studien har visat, samt det goda förklaringsvärde av självmedkänsla för 

grad av stress i det aktuella datasetet är alltså, ur ett teoretiskt perspektiv, inte helt 

överraskande. 

Både ålder och kön var signifikanta prediktorer i den aktuella studiens modell. 

Jämfört med självmedkänsla stod de dock för en mindre del av variansen i grad av 

upplevd stress. Att studiens resultat bekräftar att ålder och kön samvarierar med grad av 

upplevd stress är inte förvånande utifrån att tidigare forskning funnit liknande samband 

(Byrne et al., 2007; Moksnes et al., 2010a; Moksnes et al., 2010b; Rudolph et al., 1999; 

DeRose & Brooks-Gunn, 2008). Den aktuella studiens enskilda resultat är dock inte 

tillräckliga för att några slutsatser ska kunna dras om sambandet mellan stress och ålder 

eller kön, särskilt då det tas i beaktning att forskningsresultaten på området inte är 

samstämmiga. 

Skattningarna av självmedkänsla och stress tycks ligga på liknande nivåer som i 

andra studier på ungdomar, både internationellt och nationellt (Neff & McGehee, 2009; 

Bluth et al., 2015; Christensen & Malmbjer, 2017). Medelvärdena för både 

självmedkänsla och stress är i stort sett identiska med medelvärdena från Christensen 

och Malmbjer (2017), något som tyder på att nivåerna av självmedkänsla och stress hos 

ungdomar är lika i flera delar av landet. Att medelvärdena för stress är tämligen lika för 

både den svenska studien och de amerikanska skulle kunna tyda på att självmedkänsla 

och stress är tämligen allmänmänskliga begrepp, som har potentiell relevans inom flera 

samhällen. För att undersöka detta behövs dock fler jämförbara studier från fler länder, 

både inom och utanför västvärlden, samt i olika stadier av ekonomisk utveckling. 
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Praktiska implikationer 

Ungdomstiden är en period med stora förändringar och en ökad utsatthet för stress. De 

potentiella negativa effekterna av stress är väl beforskade och stress har visat sig öka 

risken för både fysiska och psykiska sjukdomar (Gordon et al., 1997; Compas & 

Reeslund, 2009). Då forskning har visat att självmedkänsla går att förbättra (Gilbert, 

2009; Shapiro et al., 2005; Jazaieri et al., 2013; Galla, 2016) blir det negativa sambandet 

mellan självmedkänsla och stress särskilt intressant. Denna kunskap öppnar för 

möjligheten att utveckla och implementera förebyggande och behandlande metoder där 

självmedkänsla främjas i syfte att minska stress hos ungdomar. Dessa metoder skulle 

kunna utformas för att användas i en rad olika sammanhang, då främjande av 

självmedkänsla inte bara kan vara av intresse för kliniska grupper utan även för 

ungdomar i till exempel skola, föreningsliv och begynnelsen av vuxenlivet. 

Styrkor och svagheter 

Den aktuella studien undersökte förhållandet mellan självmedkänsla och stress hos 

svenska ungdomar. Detta samband har endast en gång tidigare undersökts i denna 

population och studien bidrar därmed till en utökad kunskap, både om svenska 

ungdomar och om sambandet mellan självmedkänsla och stress. 

Det finns både styrkor och svagheter i studiens design. En styrka med studiens 

design är att den, till skillnad från tidigare studier, kontrollerade för andra kända 

variabler (ålder och kön). Att stress endast mättes med en enkät som fokuserade på 

upplevd stress och inte via till exempel objektivt stressfulla händelser eller fysiologiska 

markörer innebär att studien inte täcker alla aspekter av begreppet stress. Med enkäter 

föreligger också en risk att deltagarna svarade enligt vad de ansåg socialt önskvärt. 

Även avsaknaden av intervention är en brist i studiens design som innebär att det utifrån 

studiens resultat inte går att säga något om kausalitet i förhållandet mellan stress och 

självmedkänsla. 

Studiens urval var inte randomiserat, fler tjejer än killar deltog och få deltagare 

hade fyllt 19 år - tre aspekter som försvagar resultatens generaliserbarhet. Styrkor i 

studiens urval är dock att data samlades in från hela klasser och från både 

studieförberedande och yrkesförberedande program, vilket bidrar positivt till 

stickprovets representativitet för populationen och därmed studiens generaliserbarhet. 

Storleken på studiens stickprov är även den en styrka då få tidigare studier har haft ett 

lika stort stickprov. 
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Också valet av instrument för studien innebär styrkor och svagheter. Å ena sidan är 

instrumenten vedertagna och har använts i flera studier. Å andra sidan är den svenska 

versionen av SCS-SF i dagsläget inte tillräckligt validerad för svenska förhållanden. 

Slutligen fanns två svagheter i datainsamlingsproceduren. Att forskarna var kvar i 

klassrummet under tiden deltagarna fyllde i enkäterna kan ha påverkat i vilken grad 

ungdomarna valde att delta i studien. Om några av ungdomarna kände sig pressade till 

att delta kan detta ha påverkat hur ärligt de valde att svara på frågorna, vilket påverkar 

resultatens tillförlitlighet. Om deltagare till exempel, utifrån social önskvärdhet, svarat 

att de inte upplever stress och att de har en hög grad av självmedkänsla kan det ha gett 

ett starkare negativt samband än vad som i realiteten föreligger. Att studiens resultat har 

funnit liknande samband som tidigare studier tyder dock på att resultaten inte har 

påverkats avsevärt. Misstaget gjordes även i datainsamlingen att inte räkna antalet 

blanka enkäter som lämnades in, vilket gör det omöjligt att göra bortfallsanalys; något 

som i sin tur försvårar bedömning av resultatens generaliserbarhet. 

Framtida forskning 

Utifrån den aktuella studiens resultat rekommenderas ett antal spår för den fortsatta 

forskningen. 

Stress är ett mycket komplext och svårdefinierat begrepp. I den aktuella studien 

undersöktes stress som generellt, upplevelsebaserat fenomen. För att bidra till 

ytterligare kunskap om sambandet mellan självmedkänsla och stress är det viktigt att 

forskningen också testar sambandet mellan självmedkänsla och andra aspekter av det 

som vi förstår som stress; till exempel olika typer av yttre påfrestningar, och andra typer 

av markörer (biologiska, neurologiska). 

Framtida forskning bör även testa sambandet mellan självmedkänsla och stress i 

relation till fler faktorer som i studier har visat sig ha samband med grad av stress, samt 

undersöka om det finns särskilda strategier för emotionell och problem-fokuserad 

stresshantering som medierar det nu styrkta sambandet mellan självmedkänsla och 

stress.  

Den aktuella studien har inte undersökt kausaliteten i det samband mellan 

självmedkänsla och stress som studiens resultat visade. Trots att det finns tidigare 

interventionsstudier (Galla, 2016; Shapiro et al., 2005; Arch et al., 2014) och teoretiskt 

underlag (Neff, 2003a) för att påstå att det är självmedkänsla som påverkar stress och 

inte tvärt om, så behövs det kausala sambandet styrkas med fler studier. Detta för att 
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kunskapen ska kunna ligga till grund för utveckling av självmedkänslofokuserade 

interventioner ämnade att förebygga och behandla stress. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Till dig som är mellan 15-19 år - 

Information och förfrågan om deltagande i enkätstudie om självmedkänsla och stress 

Det finns idag begränsad kunskap om hur stressade ungdomar är och om detta påverkas av hur 
mycket självmedkänsla man har. 

Vi vill därför genomföra en enkätstudie för att ta reda på mer om hur ungdomar beter sig mot sig 
själva när livet känns tufft. Om man är snäll och omtänksam mot sig själv brukar det kallas för att ha 
självmedkänsla med sig själv. Det motsatta innebär att man är kritisk och dömande. 

Förhoppningen är att studiens resultat kan leda till ökad förståelse för hur sambandet mellan 
självmedkänsla och upplevd stress ser ut bland ungdomar.  

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och upplevd stress hos 
ungdomar. 

I studien samlas data in från ca 200 ungdomar via två enkäter. Insamling görs på olika skolor inom 
Växjö kommun och Alvesta kommun som tackat ja till att ta emot projektet. Efter att insamlingen 
avslutats analyseras datan och resultatet presenteras i ett skriftligt examensarbete. Datan 
analyseras och presenteras på gruppnivå och inga enskilda svar eller resultat kommer att gå att 
identifiera i examensarbetet. Den som önskar ta del av det färdiga examensarbetet kan göra det via 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) där examensarbetet kommer att publiceras. 

Deltagare i studien får fylla i två enkäter. Detta tar ca 10-20 minuter. Materialet från 
datainsamlingen hanteras och behandlas konfidentiellt och det förvaras i ett låst och brandsäkert 
skåp på Psykologiska institutionen vid Linnéuniversitetet. Materialet kommer att förstöras när 
examensarbetet godkänts. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan, utan att motivera varför, avbryta ditt deltagande 
när som helst fram till att enkäterna lämnats till forskarna.  När enkäterna lämnats in går det inte 
längre att identifiera vilket enkäter som tillhör vilken deltagare. Du kan därför inte ångra ditt 
deltagande efter att du lämnat in enkäterna, utan inlämnade enkäter anses utgöra samtycke till 
deltagande i studien. Att avstå från att delta eller att avbryta deltagande påverkar inte andra 
omständigheter som t.ex. betygssättning. 

Vi heter Per Krantz och Johanna Drake och går på Linnéuniversitetet och läser till psykolog. I 
utbildningen ingår att göra ett examensarbete på master-nivå, vilket är anledning till att denna 
enkätstudie görs. Har du några frågor eller tankar så hör gärna av dig. 

Växjö åååå-mm-dd, 

Studerande:    Handledare: 
Per Krantz   Filosifie doktor, leg. psykolog 

070-680 95 51   Anna Bratt 
pk222dz@student.lnu.se  070-601 59 98 

   anna.bratt@lnu.se 

Johanna Drake 

073-569 29 04 

jd222ez@student.lnu.se 
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Bilaga B Perceived Stress Scale-14 

PSS-14 
 

Frågorna i den här enkäten handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. För 

varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att sätta ett X över den cirkel som motsvarar hur 

ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt.  

 

Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör behandla 

varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att du inte ska 

försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det alternativ som känns 

som en rimlig uppskattning. 

 

Ålder 

 

Jag identifierar mig som:     

 

tjej              kille             annat 

 

 

  Aldrig Nästan 

aldrig 

Ibland Ganska 

ofta 

Väldigt 

ofta 

1. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig upprörd på grund av att något 

oväntat har inträffat? 

 

O O O O O 

2. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du inte kunnat kontrollera viktiga 

saker i ditt liv? 

 

O O O O O 

3. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad? 

 

O O O O O 

4. Hur ofta har du under den senaste månaden 

framgångsrikt hanterat vardagsproblem 

och irritationsmoment? 

 

O O O O O 

5. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du effektivt kunnat hantera viktiga 

förändringar som inträffat i ditt liv? 

 

O O O O O 

6. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt tilltro till din egen förmåga att hantera 

personliga problem? 

 

O O O O O 

7. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att saker och ting gått din väg? 

 

O O O O O 

  

Vänd! 
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  Aldrig Nästan 

aldrig 

Ibland Ganska 

ofta 

Väldigt 

ofta 

8. Hur ofta har du under den senaste månaden 

tyckt att du inte kunnat klara av allt du 

skulle ha gjort? 

 

O O O O O 

9. Hur ofta har du under den senaste månaden 

kunnat kontrollera irritationsmoment i ditt 

liv? 

O O O O O 

 

       

10. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du har haft kontroll på saker och 

ting? 

 

O O O O O 

11. Hur ofta har du under den senaste månaden 

blivit arg på saker som har hänt och som 

du inte kunnat kontrollera? 

 

O O O O O 

12. Hur ofta har du under den senaste månaden 

kommit på dig själv med att tänka på saker 

som du måste göra? 

 

O O O O O 

13. Hur ofta har du känt under den senaste 

månaden att du haft kontroll över hur du 

använder din tid? 

 

O O O O O 

14. Hur ofta har du under den senaste månaden 

tyckt att svårigheter har tornat upp sig så 

mycket att du inte kunnat hantera dem? 

O O O O O 
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Bilaga C Self-compassion Scale - Short Form 

Hur jag vanligtvis beter mig mot mig själv i svåra stunder 
 

Läs genom varje påstående innan du svarar. Markera till varje påstående hur ofta du gör det som 

beskrivs. 

 

Ålder 

 

Jag identifierar mig som    tjej kille annat 

 

 

 

  Nästan 

aldrig 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Nästan 

alltid 

5 

1. När jag misslyckas med något som är 

viktigt för mig så känns det som om jag 

inte räcker till. 

 

O O O O O 

2. Jag försöker att vara förstående och ha 

tålamod med de sidor av mig själv som jag 

inte tycker om. 

 

O O O O O 

3. När något smärtsamt händer försöker jag 

att se på situationen lugnt och sansat. 

 

O O O O O 

4. När jag känner mig nere brukar det kännas 

som om de flesta andra är lyckligare än 

vad jag är. 

 

O O O O O 

5. Jag försöker att se jag inte är ensam om att 

ha brister, det finns ingen människa som är 

perfekt. 

 

O O O O O 

6. När jag går igenom en riktigt svår tid 

försöker jag vara snäll och omtänksam mot 

mig själv. 

 

O O O O O 

7. När något gör mig upprörd försöker jag att 

hålla mina känslor i balans. 

 

O O O O O 

8. När jag misslyckas med något som är 

viktigt för mig brukar jag känna att jag är 

den enda som har det så här. 

 

O O O O O 

9. När jag känner mig nere brukar jag fastna i 

och grubbla på allt som är fel. 

 

O O O O O 
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10. När jag känner att jag inte räcker till 

försöker jag tänka att jag inte är ensam om 

att känna så. 

 

O O O O O 

11. När jag tycker jag har gjort något fel 

dömer och klandrar jag mig själv för det 

som hänt. 

 

O O O O O 

12. Jag är kritisk och otålig gentemot de sidor 

av mig själv som jag inte tycker om. 
O O O O O 

 

 

 

 

 


