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Sammanfattning 

Förståelsen kring ett hälsosamt åldrande blir alltmer viktig i ett samhälle där gruppen 

äldre väntas öka under kommande år. Trots att sambandet mellan välmående och 

självmedkänsla är dokumenterat finns inga kända studier som undersökt sambandet i en 

svensk, äldre population. 

I föreliggande studie utforskades sambandet mellan livstillfredsställels och 

självmedkänsla med deltagare från en svensk, nationell studie om åldrande och omsorg, 

kallad the Swedish National study on Aging and Care – SNAC. Även könsskillnader i de båda 

variablerna undersöktes. Resultaten visade att skillnader mellan kvinnor och män gällande 

livstillfredsställelse var obefintlig medan män skattade sig högre på självmedkänsla. Ett 

positivt samband mellan livstillfredsställelse och självmedkänsla fastställdes i gruppen. 

Självmedkänsla och ålder visade sig vara betydande för att predicera ett hälsosamt åldrande.  

Nyckelord. Livstillfredsställelse, självmedkänsla, äldre, kön 

Abstract 

The understanding of a successful aging is getting more important since the group of 

older adults is expected to grow over the next years. Even if the relationship between well-

being and self-compassion is documented, no known studies have been made to investigate 

the relationship in a Swedish population of older adults.  

In this study the relationship between life-satisfaction and self-compassion was 

explored with participants from the Swedish National study on Aging and Care – SNAC. 

Furthermore the difference between women and men was also studied. The results showed no 

differences between men and women in life-satisfaction, but men valued themselves to have 

more self-compassion than women did. A positive relationship between life-satisfaction and 

self-compassion was confirmed. Self-compassion and age proved to be of importance for 

predicting a successful aging.  

Keywords. Life-satisfaction, self-compassion, older adults, gender  
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Livstillfredsställelse och självmedkänsla - en kvantitativ studie om äldre 

Redan då människan föds startar en långsam process av åldrande (Ekwall, 2010). Att 

förstå mekanismerna bakom ett hälsosamt åldrande har sedan mitten av 1900-talet varit ett 

stort forskningsområde (Schaie & Willis, 2016). Detta är viktigt idag då gruppen äldre i 

Sverige ökar (SCB, 2015). En väsentlig aspekt för att undersöka ett hälsosamt åldrande är 

individens subjektiva upplevelse, vilken ofta mäts genom begreppet livstillfredsställelse 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Ett annat område som visar på en koppling till ett ökat 

välmående är begreppet självmedkänsla (Allen, Goldwasser, & Leary, 2012; Phillips & 

Ferguson, 2013). Självmedkänsla inbegriper att individen under svåra upplevelser kan känna 

känslor av omtanke, acceptans och vänlighet gentemot sig själv (Gilbert, 2009; Neff 2003b). 

För att få en förståelse kring ett hälsosamt åldrande är det viktigt att titta på sambandet mellan 

livstillfredsställelse och självmedkänsla i denna växande grupp av äldre.  

Människans åldrande 

Den vetenskapliga forskningen kring åldrande kallas för gerontologi. Tornstam menar 

att denna i hög grad måste vara tvärvetenskaplig och pekar på vikten av att förstå samspelet 

mellan de olika nivåer inom vilken den gerontologiska forskningen görs (2011). Den yttre 

ramen för detta är makronivån som bland annat handlar om samhällsstrukturer, samhälleliga 

värderingar om åldrande och ekonomisk fördelning. Mesonivån berör människan som 

gruppvarelse och hur individen agerar i olika roller tillsammans med andra. Den nivå som mer 

specifikt rör individen rymmer så väl medicin som psykologi enligt Tornstam och kallas för 

mikronivån. Inom denna nivå studeras åldrandet hos den enskilde individen och inbegriper 

vad som sker psykologiskt och biologiskt kopplat till åldrandet. Tornstam menar att dessa tre 

nivåer ingår i ett dynamiskt system som hela tiden är under utveckling. Samspel mellan de 

olika nivåerna sker hela tiden och det finns ingen tydlig åtskillnad mellan dem. Trots att fokus 

för denna studie är individen, och till viss del det sociala åldrandet, är det viktigt att ha med 

ett perspektiv där även makronivån finns med som en påverkande faktor.      

Under hela livet är människan utsatt för kroppsliga, psykologiska och sociala 

förändringar, och hur individen hanterar dessa beror på vilka resurser denne bär med sig 

(Bengtson & Schaie, 1999). Studier har visat att bland annat kognitiv förmåga, utbildning, 

livserfarenhet, sociala resurser och fysisk förmåga har betydelse för hur individen tacklar 

livets förändringar (Birren, Schaie, Abeles, Gatz & Salthouse, 1996).  

Det biologiska åldrandet. Det biologiska åldrandet ses som oundvikligt och består 

främst av en förminskad reservkapacitet i kroppens fysiologiska funktioner (Berg, 2007). 

Denna process gör det svårare för individen att bibehålla kroppens balans, vilket gör att 
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påfrestningar får allt större negativa effekter och både kroppslig vitalitet och funktion 

minskar.   

Det sociala åldrandet. Det sociala åldrandet brukar beskrivas som människans sociala 

funktioner genom livet och hur individens roller förändras under livets gång (Ekwall, 2010). 

Det inbegriper även hur människan påverkar varandra i grupper. Det mesta inom 

socialpsykologin rör sig i ett gränsland mellan alla de tre nivåer Tornstam tar upp (2011). Ett 

exempel på detta är de attityder till äldre som finns i samhället i stort och som påverkar både 

grupp och individ. Lever individen i ett samhälle som betonar självständighet och 

produktivitet betyder det att negativa attityder gentemot ickeproduktiva och osjälvständiga 

individer lättare skapas. Detta kommer också spegla sig i deras självbild. Tornstam menar 

även att det finns en hel del antaganden och stereotyper kring äldre som både samhället och 

de äldre själv faller offer för och försöker upprätthålla. Ett sådan antagande är att äldre skulle 

känna sig mer ensamma än yngre. Vissa studier visar på en svag uppgång av 

ensamhetskänslor hos äldre men samtidigt att individer i åldern 25-34 år är de som upplever 

starkast känslor av ensamhet i förhållande till andra i samma ålder (Tornstam, 1988; 

Tornstam, Rydell, Vik & Öberg, 2010). En annan stereotyp kring åldrande är att äldre skulle 

vara mer tyngda av sorg än yngre, även om longitudinell forskning på hela vuxenspannet visar 

att åldrande faktiskt är kopplat till ett ökat emotionellt välmående och större emotionell 

stabilitet än hos yngre (Carstensen et al., 2011). Teorier som rör åldrandet är även de 

inbäddade i dessa attityder och föreställningar, menar Tornstam (2011). Teorierna som 

utvecklats inom gerontologin utgår enligt honom ifrån ett traditionellt positivistiskt synsätt 

och exkluderar bland annat delar av den österländska filosofin som fokuserar mer på en 

kosmisk världsuppfattning där gränserna mellan subjekt och objekt eller nu och då är mer 

diffusa.  

Det psykologiska åldrandet. Det psykologiska åldrandet innefattar funktioner som 

minne, intelligens och inlärningsförmåga kopplat till anpassningsförmåga av omgivningens 

krav (Ekwall, 2010). Även faktorer som personlighet, karaktär, temperament, anknytning och 

kriser har betydelse för åldrandet (Hagberg & Rennemark, 2004). Inom det psykologiska 

åldrandet kan personligheten ses både som något medfött och oföränderligt under livets gång 

eller att individen själv aktivt deltar i en process som formar denne hela livet. Hagberg 

smälter samman de båda perspektiven där han menar att personligheten formas under 

uppväxten men att individen kan byta perspektiv när denne blir äldre. Detta sker inom ramen 

för den redan utvecklade karaktären. Individens frihet att byta perspektiv skapar en dynamisk 

rekonstruktion som är en blandning av fakta och fiktion. Det finns alltid begränsningar i hur 



Livstillfredsställelse och självmedkänsla  3 

 

den äldre kan se tillbaka på livet men även möjligheten att forma om sina minnen och 

upplevda händelser. Allport skiljer ut två begrepp från personligheten, karaktär och 

temperament (Allport, 1937 via Hagberg & Rennemark, 2004). Det senare är beteenden som 

är avhängiga biologiska och fysiologiska faktorer. Temperamentet genomgår inga stora 

förändringar under utvecklingen medan karaktären beskrivs som kopplat till en värdering av 

individens beteende i förhållande till värdesystem och normer. Även tidiga relationer till 

viktiga andra (anknytningspersoner) har betydelse i ålderdomen (Hagberg & Rennemark, 

2004). Den anknytningsstil individen utvecklat under uppväxten påverkar hur denne senare i 

livet knyter an i relationer till partners eller anhöriga. Den påverkar även beteendet och vad 

individen förväntar sig av andra. Livshändelser relaterade till att åldras och hur dessa 

händelser hanteras påverkar hur åldrandet ser ut. Förmågan att hantera situationen eller 

händelser kan vara beroende av vad som händer men även personligheten eller sociala 

miljöfaktorer kan påverka.  

Teorier om åldrandet 

Historiskt har det funnits två diametralt motsatta perspektiv inom den gerontologiska 

forskningen där fortsatt aktivitet stått mot ett tillbakadragande hos den äldre individen 

(Tornstam, 2011). Denna dualistiska motsättning ledde till en viktig dynamik i forskningen 

som under 1900-talets andra hälft kom att föra utvecklingen av teorier vidare. Den första av 

de tidiga teorierna kring åldrande, aktivitetsteorin, var mer en strömning än direkt teori och 

utgick från underliggande antaganden om individens produktivitet och aktivitet som var 

allmänt spridda i det västerländska samhället.  

Aktivitetsteorin. Att aktivitet skulle vara avgörande för välmående är en grundsten i 

många teorier om åldrande. I aktivitetsteorin läggs stor vikt vid att äldre är aktiva deltagare 

med omvärlden. Havighurst publicerade 1953 en bok om utvecklingsuppgifter under ett 

livsspann där olika åldersperioder innehåller viktiga uppgifter för individen att ta sig an 

(Havighurst, 1953 via Wadensten, 2003). Att lyckas med en uppgift i ett av utvecklingsstegen 

skapar enligt detta koncept lycka och ger bättre förutsättning att klara av nästa 

utvecklingssteg. För att ha ett rikt och tillfredsställande liv som äldre är det viktigt att behålla 

samma aktiviteter och värderingar som är typiska för medelåldern. Genom denna aktivitet 

antas det att en subjektiv tillfredsställelse uppnås (Hooyman, 1988 via Wadensten, 2003). Det 

enda, enligt denna teori, som skiljer en person i medelåldern från en äldre är biologiska och 

hälsorelaterade faktorer.  

Disengagement-teorin. Aktivitetesteorins motsats, disengagement-teorin, 

publicerades av Cumming och Henry (Cumming & Henry, 1961 via Wadensten, 2003). 
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Åldrande betyder här att den äldre frigör sig och drar sig undan från aktiviteter och sociala 

roller. Detta sker, enligt teorin, som en förberedelse för döden. Både samhället och individen 

är nöjda med att dra sig undan från varandra och för individen är detta förknippat med 

tillfredsställelse och harmoni. Det bästa för ett lyckat åldrande är att individen minskar på sin 

aktivitet samt överger sociala roller och relationer. Hur processen ser ut hos den enskilda 

individen skiljer sig åt. Detta beror på bland annat personlighet, hur engagerad personen varit 

i sociala sammanhang tidigare, vilken livssituation individen haft samt individens 

hälsotillstånd.  

Kontinuitetsteorin. Kontinuitetsteorin är en psykosocial teori om åldrande som 

presenterades av Havens 1968 (Havens, 1968 via Wadensten, 2003). Denna teori menar att 

individen bygger på befintliga resurser och invanda copingstrategier för att handskas med 

förändringen att bli äldre. Hur individen strävar efter mål och handskas med åldrande bygger 

på tidigare beteende, beslut och erfarenheter. Havens menar att den tidigare process som 

individen gått igenom under inträdet till vuxenlivet kopplas ihop med både personlighet och 

beteende. Enligt teorin är båda dessa faktorer relativt bestående genom åldrandet. Atchley 

gjorde teorin mer teoretiskt strukturerad och enligt detta ramverk är det viktigt att individen 

bevarar roller och kapacitet även under sitt åldrande (Atchley, 1989 via Wadensten, 2003). 

För att ha ett lyckat åldrande ska individen antingen behålla tidigare mönster eller snabbt 

kunna anpassa sig till nya roller.  

Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Eriksons teori beskriver det psykologiska 

åldrandet ur ett livsloppsperspektiv där åtta psykosociala utvecklingskriser uppstår och 

återkommer för individen att lösa under livets gång (Erikson, 2004). Varje fas bygger på de 

tidigare faserna men innebär också att de kvaliteter hos jaget som uppstår utifrån varje kris ger 

ny betydelse åt dels lägre, redan utvecklade stadier och dels högre stadier som ännu är under 

utveckling inom individen. Eftersom lösningen på de tidigare utvecklingsstegen finns med 

hos individen genom hela livet sker en bearbetning av alla tidigare faser under den senare 

delen av livet. Huvudkonflikten i den åttonde och sista fasen rör integritet kontra förtvivlan 

eller avsmak, och kan i bästa fall leda fram till en jag-kvalitet han kallar för visdom. Joan 

Erikson utökade modellen med en nionde fas vilken hon menar pågår under den senare delen 

av ålderdomen. Individens kontroll hotas genom ovissheten att inte veta vilka oundvikliga 

förluster av egna fysiska funktioner eller förluster av närstående som kommer att drabba en.  

Detta kan leda till att individens självkänsla försvagas. Vad individen kämpar med är att ta sig 

igenom dagen välbehållen trots försämrade fysiska förmågor, oavsett hur missnöjd eller nöjd 

individen är med det liv som varit. Joan Erikson menar att den tidigt grundlagda tilliten kan i 
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det nionde stadiet hjälpa individen igenom dessa svåra förluster och påverka denne till en 

större ödmjukhet inför livet. Detta kan i sin tur leda till något hon kallar gerotranscendens.  

Teorin om gerotranscendens. Teorin om gerotranscendens växte fram som en 

reaktion mot de antaganden om äldre som bland annat menade att pensionering ifrån arbetet 

skulle vara traumatisk och att ensamhet skulle nå sin höjdpunkt i ålderdomen (Tornstam, 

2005). Tornstam menar att teorierna inom den social-gerontologiska forskningen byggde på 

det västerländska samhällets värderingar där medelålderns normer var idealet och andra 

perspektiv exkluderades. De västerländska värderingar som utgick ifrån medelåldern hade 

fokus på oberoende, effektivitet, produktivitet och av att lyckas socialt. Tornstam ville ta sig 

bortom denna västerländska norm, och genom teorin om gerotranscendens formades ett nytt 

sätt att förstå hur människor utvecklas och åldras. Den lyfter upp en process under åldrandet 

där individen uppnår mognad och vishet. Under processen förändras individens hela 

perspektiv på livet och denne kan uppleva en större samhörighet med världsalltet. Ett 

alternativt sätt att se på ålderdomen möjliggörs för individen där åldrandet till större del 

präglas av en positiv syn som sedermera kan integreras i individens upplevelse av sitt eget 

åldrande. I motsats till exempelvis Eriksons teori som blickar tillbaka på livet genom samma 

perspektiv som tidigare, så tar teorin om gerotranscedens ett nytt steg och visar på att 

människan i detta stadie av livet kan uppleva ytterligare en dimension av sin världsbild i en 

mer utåtriktad process.  

Teorin har tre huvuddimensioner. Den första är den kosmiska dimensionen där 

perspektiven kring rum och tid förändras. Dåtid och nutid transcenderas och barndomen 

definieras om i relation till livet som levts. Individen upplever en starkare känsla av att vara 

länkad till tidigare och kommande generationer. Det egna livet är inte längre viktigt då större 

betydelse ges åt att befinna sig i livets ström. Rädslan för att dö försvinner och individen hittar 

ett nytt sätt att se på livet och på relationen mellan livet och döden. Individen accepterar att 

denne inte har alla livets svar och upplever livets storhet genom små vardagliga fenomen, ofta 

via naturupplevelser. Nästa dimension kallar Tornstam jag-dimensionen. Det som händer är 

att individen ställs inför en konfrontation av självet. Kännedom om jaget ökar och individen 

integrerar både sina positiva och negativa sidor. När individen inte längre ser sig som 

universums mittpunkt minskar självcentreringen. I de fall där individens självkänsla från 

början varit låg kan dock en adekvat ökad självcentrering äga rum. Det finns inte längre 

någon fixering vid kroppen men ofta en medvetenhet kring att den bör tas om hand och visas 

hänsyn. Ett annat skifte är att altruism ersätter egoism vilket enligt Tornstam tycks vara 

vanligare hos män. Detta menar han kan bero på att män inledningsvis har lägre altruism. I 
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likhet med Eriksons åttonde fas formas livet till en helhet där det som varit accepteras och 

bejakas. Individen kan då vara i behov av kontemplativ ensamhet, lugn och ro. Den tredje och 

sista dimensionen handlar om sociala och personliga relationer. Innebörden och betydelsen av 

relationer ändras och individen känner ett större behov av ensamhet samtidigt med ett minskat 

behov av ytliga relationer. Det kan finnas ett behov av att släppa på roller men också att förstå 

betydelsen av att ha dem. Samtidigt blir individen bättre på att skilja rollerna från jaget. Den 

äldre är inte längre rädd för att göra bort sig och kan agera med mer spontanitet och 

oskuldsfull barnslighet. Individen har utvecklat en förmåga att våga överskrida sociala 

konventioner utan att för den skull tappa den vuxnes rationalitet. Något Tornstam kallar för 

modern asketism utövas där individen endast har behov av det mest nödvändiga för ett 

bekvämt liv. Det finns ett minskat behov att döma andra och individen ser det inte längre som 

deras sak att ge goda råd till omgivningen. Gränsen mellan rätt och fel blir mer flytande och 

en ökad tolerans och vidsynthet blir vanligare.    

Flytande gränser och en större öppenhet gentemot omvärlden är något som utmärker 

äldre utifrån teorin om gerotranscendens. Tornstam liknar det vid zenbuddistiska tankegångar 

som förklaras utifrån att gränserna mellan dåtid, nutid, framtid och mellan objekt och subjekt 

luckras upp (Tornstam, 2010). Processen ses enligt teorin som förutbestämd i varje individ 

men kan dock hämmas av vissa kulturellt bundna hinder. Tornstam belyser att människor kan 

känna skuld om de uppvisar ett avvikande beteende gentemot omgivningen och att vissa delar 

av det beteende som gerotranscendensen ser som normalt kan misstolkas i ett samhälle där 

medelålderns normer som produktivitet och aktivitet blivit en norm även för de äldre. Därför 

kan individen hindra sig själv i att genomgå den process som utvecklar en helt ny 

livsåskådning.  

Ett viktigt tillägg är att Tornstam trycker på att teorin ska ses som ett värdefullt 

komplement till tidigare teorier snarare än ett avståndstagande ifrån dem (Tornstam, 2011). 

Han menar att den ska bidra till centrala delar av den gerontologiska forskningens förståelse 

för det mänskliga åldrandet genom att belysa nödvändigheten av ett nytt paradigm, snarare än 

att göra den till en allmängiltig teori. Denna nya förståelseram skulle hjälpa den grupp av 

äldre som genomgår olika typer av transcendens att känna sig inkluderade och förstådda.  

Ett framgångsrikt åldrande och livstillfredsställelse  

Tillsammans med de biologiska, sociala och psykologiska faktorerna är individens 

egen upplevelse av livet en viktig aspekt av åldrandet. Trots att fysiska och psykiska faktorer 

ofta förändras negativt under ålderdomen, med funktionsnedsättningar och faktiska sjukdomar 

som följd, så har studier visat att den subjektiva hälsan har en mer positiv prägel (Berg, 2007). 
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Upplevelsen av att klara av de förändringar som sker med stigande ålder blir därför en viktig 

del av ett hälsosamt åldrande. Vad ett framgångsrikt åldrande faktiskt skulle innebära har 

dock varierat under historiens gång. Oavsett hur det definieras tycks individens subjektiva 

upplevelse vara central samtidigt som den i sin tur beror på både inre och yttre resurser hos 

individen (Ekwall, 2010). Begreppet livstillfredsställelse ses som en kognitiv värdering av 

livet som helhet och åtskiljs vanligtvis inom forskningen från den emotionellt kopplade 

aspekten, vilken ofta benämns som lycka (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999).  

Livstillfredsställelse och gerotranscendens. I studier som gjorts av Tornstam visade 

det sig att det finns en positiv korrelation mellan livstillfredsställelse och graden av 

transcendens både i den kosmiska dimensionen och jag-dimensionen (Tornstam, 2005). De 

individer som nått en högre nivå av transcendens visade sig även ha högre 

livstillfredsställelse. Om graden av social aktivitet (den tredje dimensionen) togs under 

övervägande blev korrelationen något modifierad. Trots att graden av social aktivitet visade 

sig vara viktig för livstillfredsställelsen så minskade dess betydelse om gerotranscendens togs 

med i beaktande. Detta skulle betyda, menar Tornstam, att ju högre grad av speciellt kosmisk 

transcendens desto mindre roll spelar de sociala aktiviteterna för livstillfredställelsen. En 

högre grad av kosmisk transcendens relaterade till både en högre grad av livstillfredsställelse 

och tillfredsställelse av sin sociala aktivitet.  

En svensk-dansk longitudinell studie visade på att de som skattat lågt på 

gerotranscendens mer troligt hade minskat i livstillfredsställelse mellan två mätningar med 

fyra års intervall (Tornstam, 2005). De som däremot skattat högt på gerotranscendens visade 

sig ligga mer stabilt i livstillfredsställelse mellan de båda mätningarna. De förändringar som 

uppstått hade ett samband både med den kosmiska dimensionen och jag-dimensionen. 

Tornstam själv menar att det inte nödvändigtvis betyder att hög gerotranscendens leder till 

högre livstillfredsställelse utan snarare att det kan motverka en minskning av 

livstillfredsställelse.  

Samma longitudinella studie visade på att det generellt finns en gradvis ökande 

kosmisk transcendens ifrån tjugofem års ålder (Tornstam, 2005). Kvinnor hade generellt en 

högre grad av kosmisk transcendens i en jämförelse med männen. Denna skillnad försvann 

dock i ålderskategorin 65-74 år för att i högre åldrar återigen öka mer hos kvinnor än hos 

män. Studier visar också på att just genomgångna livskriser (de senaste två åren) leder till en 

högre grad av kosmisk transcendens. Effekten av upplevda kriser visade sig vara starkare för 

kvinnor än för män. Tornstam menar att kvinnors barnafödande skulle vara en sådan kris och 

därför vara en förklaring till att kvinnor visar på en högre transcendens i tidig ålder.  
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Studier kring livstillfredsställelse. Tidiga studier kring livstillfredsställelse visade på 

att äldre har en högre livstillfredsställelse än yngre även om andra faktorer så som hälsa, 

tillgång till sociala och fysiska resurser bättre predicerade livstillfredsställelse än ålder 

(Horley & Lavery, 1995). Individer i åldern 30-39 hade lägst skattad livstillfredsställelse 

medan individer i åldern 65-74 hade högst. Senare studier visar dock på att 

livstillfredsställelse sjunker bland de äldsta av de äldre (Chen, 2001). Så var även fallet i en 

svensk population där studien undersökte individer över 80 år under en sex-års period (Berg, 

Hoffman, Hassing, McClearn & Johansson, 2009). 

Skillnader mellan könen för livstillfredsställelse varierar i olika studier. I en metanalys 

av 93 studier visade sig kvinnor ha högre livstillfredsställelse än män (Wood, Rhodes & 

Whelan, 1989). En annan metaanalys visade dock på att män har högre livstillfredsställelse 

(Haring, Stock & Okun, 1984). Individer som lever i en relation (gifta) har också visat sig ha 

högre livstillfredsställelse även om detta är starkare hos kvinnor (Wood, Rhodes & Whelan, 

1989). I en studie av Bratt, Stenström och Rennemark (2015) fann de att livstillfredsställelse 

hos äldre kan prediceras negativt om individen råkat ut för förlust av närstående så som barn 

eller livspartner. Män verkar mer sårbara för denna faktor med en lägre livstillfredsställelse än 

kvinnor i en liknande situation. Detta har även visats i tidigare studier (Berg et al., 2009). 

Enligt några studier kan livstillfredsställelse prediceras av personlighetsfaktorerna 

neuroticism och extraversion där en låg grad av neuroticism och en hög grad av extraversion 

ger en högre livstillfredsställelse (Tauber, Wall & Schröder, 2016; Berg et al, 2009). På lång 

sikt är det främst neuroticism som predicerar livstillfredsställelse hos äldre (Tauber, Wall & 

Schröder, 2016). Försämrad funktionsförmåga (Fagerström et al., 2007) och depressiva 

symtom (Berg, Hassing, McClearn & Johansson, 2006) är andra faktorer som har visat sig 

påverka livstillfredsställelsen negativt.  

Redan på 1960-talet utformades ett försök att fånga begreppet livstillfredsställelse 

(Neugarten, Havighurst & Tobin, 1961). Forskarna ville skapa en skala som enbart fokuserade 

på den subjektiva dimensionen och komma bort ifrån den då rådande normen där 

aktivitetsnivå och socialt deltagande ansågs som de främsta markörerna för ett framgångsrikt 

åldrande. Utifrån djupintervjuer med 177 individer fann de fem komponenter som centrala. 

Den första av de fem är entusiasim- apati där graden av jag-engagemang hos individen mäts. 

Jag-engagemang förklaras av den upplevelse av glädje och engagemang individen har i sina 

aktiviteter, relationer eller ideér oavsett om det innebär möten med andra individer eller inte. 

Det går till exempel att ha ett lika högt jag-engagemang av att sitta hemma och knyppla som 

att vara ute och träffa folk. Den andra komponenten handlar om viljekraft-resignation vilken 
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mäter hur aktivt individen accepterar ett ansvar för sitt eget liv och har förmågan att se livet 

som meningsfullt. Som en tredje komponent fann de överensstämmelse mellan önskade och 

uppnådda mål. Här handlar det om att individen har förmågan att känna sig ha lyckats med 

det som de själva värderar högt i livet. En fjärde komponent är själv-uppfattning och 

inbegriper både fysiska, psykologiska och sociala attribut men fokuserar mycket på att kunna 

känna sig stolt över vad en åstadkommit och känslan av att vara värd det goda som livet gett. 

Som femte komponent beskriver de sinnesstämning vilken syftar på individens känslor av 

glädje och tillfredsställelse kontra nedstämdhet och ensamhet.  

Självmedkänsla. I en studie av Phillips och Ferguson visar resultaten på att 

självmedkänsla associeras med välmående hos äldre (Phillips & Ferguson, 2013). Även andra 

studier antyder att självmedkänsla kan associeras med välmående hos äldre (Allen, 

Goldwasser, & Leary, 2012). I deras studie visade det sig att individer med hög 

självmedkänsla fortsatte ha högre livstillfredsställelse och välmående, trots att de samtidigt 

rapporterade sämre hörsel, mer fysiska problem, sämre hälsa eller större fysisk smärta. Studier 

som inkluderat skillnader i kön och självmedkänsla visar på oförenliga resultat. En studie 

kring självmedkänsla och välmående hos äldre (50-99 år) visar på att det inte finns några 

skillnader mellan män och kvinnor (Philips & Ferguson, 2013). En metaanalys av 88 studier 

visade dock att män skattar sig högre än kvinnor på just självmedkänsla även om 

effektstorleken var liten (d = .18) (Yarnell et al., 2015). Medelåldern för denna metaanalys var 

28 år och hade ett åldersspann på 15-73 år.  

För att förstå begreppet självmedkänsla är det viktigt att först titta på det mer generella 

begreppet medkänsla. En vanlig definition av medkänsla, som bland andra Paul Gilbert 

refererar till, brukar vara utifrån Dalai Lamas beskrivning (Gilbert via Andersson & Viotti, 

2013, s. 21): “Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep 

commitment to try to relieve it.” Det beskrivs som en förståelse för andras lidande, 

tillsammans med en insikt om att den andre vill lindra lidandet och uppleva lycka, även om 

individen ibland kan göra det på mindre adekvata sätt som skadar den själv eller andra 

(Desmond, 2015). Det är samtidigt viktigt att förstå att människor inte är separerade ifrån 

varandra utan liknar varandra i sin önskan att lindra sitt lidande. Dessa insikter om 

människans villkor gör att andras lidande kan bemötas med mer värme och förståelse. Även 

om begreppet medkänsla har traditioner inom buddismen sedan århundraden tillbaka är det 

relativt nytt att det används inom västerländsk psykologi (Neff, Kirkpatrick & Rude 2007). I 

likhet med begreppet medkänsla inbegriper självmedkänsla en medvetenhet över sitt eget 

lidande, en förståelse för att det ingår i de mänskliga livsbetingelserna samtidigt som det finns 
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en vilja att försöka lindra den när en misslyckas (Neff, 2003a). Det egna lidandet kan då 

bemötas med värme och förståelse. I följande uppsats används den svenska översättningen för 

begreppen medkänsla och självmedkänsla istället för de engelska begreppen compassion och 

self-compassion. Den svenska översättningen används dock helt likställt med de engelska 

begreppen.  

Ett begrepp som ibland tas upp i samband med självmedkänsla är global självkänsla. 

Den förståelse som idag finns kring begreppet ligger nära de definitioner som utarbetats av 

William James och Charles Horton Cooley. James definierar självkänsla utifrån till vilken 

grad självet bedömer sig vara kompetent inom viktiga områden i livet (James, 1890/1983). 

Cooley hävdar att självkänslan inte bara har sitt ursprung från själv-utvärdering utan även hur 

individen värderas av andra (Cooley, 1902/1964). Under en lång tid jämställdes begreppet 

global självkänsla med mental hälsa (Pyszczynski, Greenberg, Solomon, Arndt, & Schimel, 

2004). Senare forskning visar dock att självmedkänsla predicerar mer stabila känslor av 

självvärde än vad självkänsla gör (Neff & Vonk, 2009). Medkänsla och självkänsla visade sig 

dock vara likvärdiga prediktorer för optimism, positiva affekter och lycka. Några variabler 

som associerades negativt med självmedkänsla var just att jämföra sig med andra, att i 

offentliga sammanhang vara självmedveten, inte kunna ta in andras perspektiv samt att 

grubbla över sig själv. Andra studier har också funnit att just självkritik är en betydande faktor 

vid mental ohälsa (Desmond, 2015). 

Kristin Neff har inspirerats av de buddistiska tankegångarna i sin forskning och 

hennes definition av begreppet självmedkänsla kommer också från denna österländska 

tradition (Neff 2003a). Kristin Neffs definition av självmedkänsla innehåller tre komponenter 

som är kopplade till varandra. Komponenterna är self-kindness med sin motpol self-

judgement, common humanity med motpolen isolering och mindfulness med motpolen 

överidentifikation. Self-kindness är att ha vänlighet och förståelse gentemot sig själv istället 

för att vara fördömande och självkritisk. I komponenten common humanity ses egna 

obehagliga upplevelser och misslyckande som en del av ett delat mänskligt tillstånd. 

Individen har en förmåga att känna samhörighet med andra under smärtsamma upplevelser 

istället för att isolera sig. Mindfulness som sista komponent, är att med öppenhet och 

acceptans våga se svårigheter. Starka upplevelser ses mer tydligt och balanserat än vid 

överidentifikation som istället involverar en fixering vid det egna lidandet och negativa 

tankemönster kring självet (Neff, 2003b).  

Även om det gjorts en hel del forskning kring självmedkänsla finns det för närvarande 

inga svenska studier gjorda på självmedkänsla hos äldre. Tidigare forskning kring 
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självmedkänsla hos barn har dock genomförts i svenska studier (Bengtsson, Söderström & 

Terjestam, 2015; Berggren & Hugo, 2015). Det finns inte heller några svenska studier där 

livstillfredsställelse och självmedkänsla undersökts hos en äldre, svensk population. På grund 

av att så få studier gjorts kring självmedkänsla i Sverige har inte heller några studier gjorts där 

den vanligast förekommande skalan, self-compassion scale-short form (SCS-SF) utformad av 

Raes, Pommier, Neff och Van Gucht (2011), använts i svensk översättning.  

Konklusioner 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning visat på att 

livstillfredsställelsen sjunker hos de äldsta i samhället (Berg et al., 2009; Chen, 2001). 

Samtidigt finns ingen entydig bild av att livstillfredsställelse är kopplat till kön även om män 

visat sig vara mer sårbara för bland annat förlust av närstående (Berg et al., 2009; Bratt et al., 

2015). Det går också att konstatera att självmedkänsla i internationella studier har visat sig 

predicera välmående hos äldre (Allen et al., 2012; Phillips & Ferguson, 2013). I en äldre 

population har det dock inte visats på några skillnader mellan kvinnor och män i skattningen 

av självmedkänsla (Philips & Ferguson, 2013).          

Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att utifrån denna tidigare 

forskning undersöka hur sambandet ser ut mellan livstillfredsställelse och självmedkänsla hos 

en äldre, svensk population samt om det finns några könsskillnader i livstillfredsställelse och 

självmedkänsla i samma grupp.  

Frågeställningar 

 Hur svarar äldre i Sverige på de skalor som mäter livstillfredsställelse och 

självmedkänsla i en jämförelse av kvinnor och män? 

 Hur ser sambandet ut mellan livstillfredsställelse och självmedkänsla i en svensk äldre 

population? 

 Hur mycket förklaras livstillfredsställelse av självmedkänsla, ålder, kön och 

civilstånd? 

Metod 

The Swedish National study on Aging and Care - SNAC.  

Urvalet till denna studie gjordes via SNAC och den baserades på deltagare från 

Blekinge (SNAC-B). SNAC är en longitudinell och interdisciplinär studie som genomförs i 

fyra svenska områden. Studien kombinerar ett befolkningsinriktat perspektiv med ett 

perspektiv som rör vårdsystemet. Det första syftar till att beskriva äldres livssituation och 

vilken betydelse livsstil, personlighet samt tidigare och nuvarande levnadsvillkor kan ha för 

välbefinnandet och hälsan på äldre dagar. Det andra perspektivet analyserar vård- och 
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omsorgssystemets funktion i relation till de äldres faktiska behov. Tvärvetenskapliga enkäter, 

intervjuer och undersökningar upprepas med tre eller sex års intervall. Dessa syftar till att 

kartlägga förändringar över tid av bland annat funktionsförmåga, psykiskt tillstånd, ohälsa 

samt upplevd livskvalitet hos deltagarna. Även sociala förhållanden och kontakten med 

vårdsystemet beskrivs och undersöks. Studien avser i stort att ge information om 

omgivningens, livsstilens och tidigare sjukdomars betydelse för hälsa och välbefinnande hos 

äldre.     

Deltagare  

I SNAC-B-studien ingår 2312 slumpmässigt utvalda individer som kontaktades vid en 

inledande baslinjeundersökning mellan 2001-2003. Alla individer bodde i Karlskrona. Staden 

som har cirka 64 000 invånare liknar andra svenska städer vad gäller fördelning av kön, ålder 

och funktionsnivå (Lagergren et al., 2004). Urvalet baserades på tio ålders-kohorter fördelade 

på åldrarna 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 och 96 år. För utförligare information om 

designen på SNAC-studien hänvisas till Lagergren et al. (2004). Samtliga deltagare i studien 

informerades om att deltagandet var frivilligt och de gav både ett verbalt och ett skriftligt 

godkännande till det. SNAC-studien godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i 

Lund (LU 605-00, LU 744-00).  

Denna studie baserades på den fjärde uppföljande mätningen (fas 5) som pågick mellan 2013 

och 2015. 676 individer deltog. Av deltagarna var 291 personer (43%) män och 385 personer 

(57%) kvinnor. Åldersspannet sträckte sig mellan 66 och 102 år (M=76,92, SD=9,15). 521 

personer (77.1%) svarade på frågan om civilstånd. Av dessa rapporterade 355 personer 

(68.1%) sig som gifta, 101 personer (19.4%) som änka, 27 personer (5.2%) som skild samt 38 

personer (7.3%) som annat. I analysen kodades individerna antingen som gifta eller ogifta 

(änka, skild, annat).  

Procedur 

De 2 312 ursprungliga deltagarna kontaktades via e-brev, varav 1 402 personer (61%) 

tackade ja till att medverka i studien. 40 personer (≈1%) av de tillfrågade dog före studien 

startade. De 870 (≈38%) tillfrågade som inte svarade på e-brevet kontaktades via telefon för 

att kunna registrera anledningen till det uteblivna intresset. Anledningarna var inget intresse 

(83%), nedsatt hälsa (10%) och resterande gick ej att nå (7%). Under 2013 inleddes fas 5 i 

studien. Detta var dels en 12-årsuppföljning av samtliga överlevande ifrån 

baslinjeundersökningen 2001-2003 och dels en 6-årsuppföljning av de 60- och 81-åringar som 

tillkommit under 2007-2010. Mätningen pågick mellan åren 2013 och 2015.  
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Instrument 

Livstillfredsställelse. Livstillfredsställelse mättes med originalskalan LSI-A som 

utvecklades av Neugarten et al. (1961). Skalan innehåller 20 påståenden av vilka 12 är 

positivt laddade och 8 är negativt laddade (se bilaga A). Deltagarna skattade hur väl dessa 

påståenden stämde överens med deras subjektiva upplevelse. Påståendena kan besvaras med 

alternativen instämmer, instämmer inte eller tveksam. Detta tregradiga svarsalternativ har 

visat på en högre intern konsistens än originalets tvågradiga svarsalternativ med instämmer, 

instämmer inte som svarsmöjligheter (Helmes, Goffin & Chrisjohn, 1998). De möjliga 

svarsalternativen poängsattes med 0 för instämmer inte, 1 för tveksam och 2 för instämmer. 

Totalpoängen kan variera mellan 0 och 40 där en hög poäng visar på en högre 

livstillfredsställelse. Skalan finns i en mängd olika varianter där antalet påståenden varierar. 

Cronbach´s alfa för LSI-A i denna studie var .83.  

Self-compassion scale. För att mäta självmedkänsla användes 12-item self-

compassion scale-short form (SCS-SF) som utvecklades av Raes, Pommier, Neff och Van 

Gucht (2011). Formuläret är en kortare version av den ursprungliga self-compassion scale 

som innehåller 26 påståenden (Neff, 2003a; Neff & Vonk, 2009). Skalan i kortversion 

testades för första gången i översatt version på en svensk, äldre population i SNAC-studien. 

Den innehåller 6 positivt laddade och 6 negativt laddade påstående (se bilaga B). De är av 

Likert-typ från 1-5 där 1 betyder nästan aldrig och 5 betyder nästan alltid. Deltagarna 

skattade hur väl varje påstående stämde överens med dem själva. Totalpoäng på skalan kan 

variera mellan 12 och 60 där en hög poäng visar på en högre självmedkänsla. I en studie av 

Raes, Pommier, Neff och Van Gucht (2011) visade sig SCS-SF ha en god intern konstistens 

med en rapporterad Cronbachs´s alfa koefficient på .86. I denna studie rapporterades en 

måttlig Cronbach´s alfa på .68.  

Analysmetoder  

Villkoren för användandet av parametriska tester undersöktes. Urvalet i studien är 

randomiserat och kraven på normalfördelning samt homoskedasticitet uppfylldes med hjälp 

av det stora urvalet. Skalorna LSI-A och SCS-SF behandlades i analysen som intervallskalor 

då detta är brukligt inom psykologin.  

Inledningsvis undersöktes den beskrivande statistiken för hela gruppen med skillnader 

mellan kvinnor och män vad gäller LSI-A och SCS-SF via ett oberoende t-test. Därefter 

användes Pearson´s korrelationskoefficient för att undersöka sambandet mellan 

livstillfredsställelse (LSI-A) och de oberoende variablerna självmedkänsla (SCS-SF), kön, 
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ålder och civilstånd. Detta följdes upp med en standard multipel regressions-analys för att se 

hur mycket de oberoende variablerna självmedkänsla, kön, ålder och civilstånd förklarade den 

beroende variabeln livstillfredsställelse. Alla analyser utfördes parvis. De statistiska 

analyserna beräknades med hjälp av SPSS, version 22. 

Bortfallsanalys 

Av det totala antalet deltagare (676) saknades vissa värden för analys. 89 personer 

(≈13%) lämnade av okända anledningar aldrig in sina enkäter (LSI-A och/eller SCS-SF). Av 

de 30 personer som angivit anledning till uteblivna svar var det främst på grund av demens, 

annan svår sjukdom eller alltför dålig syn och/eller hörsel. Ålder och kön fanns för alla 

deltagare. Vad gäller livstillfredsställelse fanns värden för 531 individer (78.6 %), 

självmedkänsla för 576 individer (85.2%) samt civilstånd för 521 individer (77.1 %).  

Resultat 

Med hjälp av den beskrivande statistiken (Tabell 1) undersöktes fördelning och 

summa poäng via ett oberoende t-test. Det visar inte på någon signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor vad gäller livstillfredställelse (t = -1.48, df = 529, p = .14, tvåsidig). Däremot 

visar resultaten för självmedkänsla en signifikant skillnad mellan män och kvinnor där män 

skattar en högre självmedkänsla än kvinnor (t = 4.50, df = 574, p < .001, tvåsidig).  

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik för urvalet.  

Variabel N       Min     Max      Total M (SD)       Kvinnor M (SD)               Män M (SD) 

Ålder            676       66       102        76.92 (9.15)         77.6 (9.45) n=385          76.03 (8.67) n=291 

LSI-A           531         7       40          27.99 (6.91)        27.61 (6.81) n=308          28.51 (7.04) n=223 

SCS-SF        576        21      59          41.61 (5.39)        37.27 (5.37)*** n=314    39.43 (5.05) n=262 

Not: *** p < .001 könsskillnader, oberoende t-test. N = Totalt inkluderade i analysen. n = Inkluderade i analysen 

uppdelat på kön. M = Medelvärde. SD = Standardavvikelse.  

 

Sambandet mellan livstillfredsställelse och de oberoende variablerna ålder, kön, civilstånd 

och självmedkänsla undersöktes via Pearson´s korrelationkoefficient (Tabell 2). Resultatet 

visar på en signifikant positiv korrelation vad gäller självmedkänsla och livstillfredsställelse (r 

= .194, N = 478, p < .001, tvåsidig). Detta innebär att individer med en högre självmedkänsla 

också visar på en högre livstillfredsställelse. För ålder visar resultatet på en signifikant negativ 

korrelation, vilket innebär att livstillfredsställelsen sjunker ju äldre individen är (r = -.293, N 

= 531, p < .001, tvåsidig). Även civilstånd gav en signifikant, positiv korrelation där gifta 

deltagare visar på en högre livstillfredsställelse än ogifta (r = .158, N = 457, p < .001, 

tvåsidig). Det fanns inget signifikant samband mellan livstillfredsställelse och kön. Bland de 

oberoende variablerna visade sambandet mellan självmedkänsla och kön på en signifikant 
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positiv korrelation, vilket innebär att män skattade en högre självmedkänsla än kvinnor (r = 

.184, N = 576, p < .001, tvåsidig). 

 

Tabell 2 

Pearsons korrelationskoefficienter mellan beroende och oberoende variabler 

 

Variabel       1      2      3     4 

1 LSI-A   

2 Ålder  -.293*** 

3 Kön   .064 -.085* 

4 Civilstånd   .158*** -.276*** .242*** 

5 SCS-SF   .194*** -.024 .184*** .018 

Not: Antal individer varierade mellan 457 och 676, Kön: 0 = Kvinna, 1 = Man, Civilstånd: 0 = Ogift, 1 = Gift 

*** p < .001 

* p < .005 

 

En standard multipel regressionsanalys genomfördes i syfte att undersöka hur mycket 

livstillfredsställelse förklaras av självmedkänsla, ålder, kön och civilstånd. Resultaten visar på 

en signifikant modell: F (4, 452) = 16.49, p < .001. Modellen förklarar 12.7 % av variationen 

i livstillfredställelse (Justerad R2 = .12). Tabell 3 ger information om regressions- 

koefficienten för de prediktorvariabler som ingår i modellen. Självmedkänsla är en signifikant 

prediktor med ett positivt samband till livstillfredsställelse. Även ålder är en signifikant 

prediktor med ett negativt samband till livstillfredsställelse. Varken kön eller civilstånd är 

signifikanta prediktorer till livstillfredsställelse. 

 

Tabell 3 

Multipla regressions koefficienter för oberoende variabler. Kriterievariabel är livstillfredsställelse. 

Ostandardiserade       Standardiserade     95% konfidens-       p-värde           Förklarad 

   koefficienter             koefficienter               intervall    varians av  

  total R2 i %              

Variabel       B      SE B                  Beta                  Lägre      Övre                   

SCS-SF   .242      .057                   .189                    .13          .36          < .001        3.4 

Ålder               -.201      .035                  -.265                  -.27         -.13          < .001        6.6 

Kön                 -.195      .646                  -.018                -1.46         1.07        .762    < .001 

Civilstånd       1.287      .697                    .087                  -.11         2.63        .072        0.6 

Not: Kön: 0 = Kvinna, 1 = Man, Civilstånd: 0 = Ogift, 1 = Gift, R2 = 12.7% 

 

Diskussion 

Föreliggande studie fann inga skillnader i livstillfredsställelse mellan kvinnor och 

män, medan män skattade sig högre på självmedkänsla än vad kvinnor gjorde. De individer 

som upplevde sig ha en hög livstillfredsställelse visade sig också ha en hög självmedkänsla. 

Individer som är gifta hade högre livstillfredsställelse än ogifta, medan de äldsta i studien 
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visade sig vara mindre tillfreds med livet än de yngre deltagarna. Sambandet mellan 

livstillfredsställelse och självmedkänsla säkerställdes samtidigt som det visade sig att 

självmedkänsla tillsammans med ålder, kön och civilstånd förklarade en betydande del 

(≈13%) av livstillfredsställelse. Självmedkänsla och ålder var de faktorer som kunde förutsäga 

livstillfredsställelse.   

Studien fann inga skillnader mellan kvinnor och män i hur tillfreds de är med livet. 

Tidigare forskning har visat på varierande resultat även om de varit relativt små (Harding, 

Stock & Okun, 1984; Wood, Rhodes & Whelan, 1989). Resultatet i föreliggande studie kan 

därför inte ses som förvånande. Teorin om gerotranscendens antyder att livstillfredsställelse 

har ett samband med hög grad av transcendens, det vill säga en djupgående inre förändring i 

förhållande till sig själv men också till det yttre (Tornstam, 2005). I alla åldrar har kvinnor 

visat sig ha högre grad av kosmisk transcendens även om skillnaderna helt försvann i 

åldersspannet 65-74 år. Det skulle innebära att kvinnor oftare än män får ett nytt perspektiv på 

relationen till livet och döden, en större känsla av sammanhang med tidigare och kommande 

generationer samtidigt som de ser det egna livet som mindre viktigt då en delaktighet i livets 

flöde värdesätts mer. Eftersom en övervägande del av urvalet i denna studie kommer från 

åldersgruppen 65-74 år är det utifrån denna teori därför rimligt att det inte finns några direkta 

skillnader mellan kvinnor och män i livstillfredsställelse. Resultatet är dock svårtolkat 

eftersom denna studie inte inkluderar variabler som förluster av närstående, grad av 

gerotranscendens eller könsskillnader kopplat till civilstånd. Tidigare studier har visat på att 

gifta upplever en högre livstillfredsställelse än ogifta, och att detta samband är starkare hos 

kvinnor (Wood, Rhodes & Whelan, 1989). Det kan därför vara rimligt att spekulera kring om 

det kan finnas en sådan koppling även i denna studies urval.  

Den skala som använts i studien för att mäta livstillfredsställelse (LSI-A) utformades 

enligt Tornstam inom ramen för den rådande medelåldersnormen där kontinuitet och aktivitet 

ses som något väsentligt för välmående under ålderdomen. För Tornstam betyder de 

förändringar som individen genomgår att ålderdomen kan få en helt egen karaktär och 

mening, något som skattningsskalan LSI-A inte tar fasta på. Samtidigt menar han att de som 

lever i en kultur som inte uppmärksammar denna inre förändring som något väsentligt för 

välmåendet kan göra att de själva inte uppskattar sin egen förändring utan tolkar den som 

negativ snarare än positiv.  Denna koppling till rådande samhällsvärderingar på makronivå 

kan vara viktig att ha med vid tolkande av studiens resultat då detta kan ha påverkat 

deltagarnas skattning.  
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Svenska, äldre män upplevde sig generellt ha en högre självmedkänsla än kvinnor 

medan tidigare forskning visat på varierande resultat i könsskillnader. I en metaanalys från 

2015 fann författarna att män skattar sig högre på självmedkänsla än kvinnor (Yarnell et al., 

2015). Medelåldern för alla dessa analyser var dock 28 år med ett åldersspann mellan 15-73 

år, något som skiljer sig från populationen i denna studie där medelåldern var runt 77 år. En 

annan studie har dock visat på att skillnader mellan könen i en äldre population är obefintlig 

vad gäller skattning av självmedkänsla (Philips & Ferguson, 2013). Just kopplingen mellan 

självmedkänsla, kön och en äldre population är sparsam i forskningen, varför det är svårt att 

dra för stora slutsatser av resultatet. Frågan är hur det går att tolka resultatet att äldre, svenska 

män skattar sig högre på självmedkänsla än vad kvinnor gör. Ett hinder i utvecklandet av 

självmedkänsla kan, enligt Neffs definition, vara en hög grad av självkritik (Neff, 2003b). Är 

kvinnor mer självkritiska jämfört med männen? Vad könsskillnaderna egentligen står för är 

något som vidare behöver undersökas. Något som stödjer ett antagande om att självkritik är 

relaterat till låg självmedkänsla är forskningen kring skalan och att den i sin helhet inte borde 

användas för att mäta självmedkänsla (López et al., 2015). Vad artikelförfattarna utifrån sin 

gjorda faktoranalys rekommenderar är att bryta ut de negativt laddade påståendena ifrån de 

positivt laddade påståendena i analysen för att mäta rätt fenomen. De menar att de positivt 

laddade påståendena mäter självmedkänsla medan de negativt laddade påståendena mäter 

avsaknaden av självkritik och att dessa inte befinner sig på samma skala. Självmedkänsla 

skulle då mer ses som en återhämtande faktor medan självkritik är en sårbarhetsfaktor. 

Avsaknaden av självkritik kanske inte innebär att man hyser medkänsla med sig själv utan 

snarare något som liknar (global) självkänsla, där fokus mer handlar om att värderas utifrån 

sina prestationer och hur andra upplever en. Neff menar dock att självmedkänsla och 

självkritik inte är distinkt åtskilda utan relaterar till varandra, varför de inte går att isolera som 

två skilda faktorer (Neff, 2016).  

Sambandet som i föreliggande studie uppvisades mellan livstillfredsställelse och 

självmedkänsla är i linje med tidigare forskning där högre självmedkänsla visat sig höra ihop 

med högre välmående hos äldre (Allen, Goldwasser & Leary, 2012; Phillips & Ferguson, 

2013). Det är glädjande att se samma resultat i en svensk äldre population som i tidigare 

internationella studier. SNAC-studien är också den första studien i Sverige som undersöker 

självmedkänsla hos en äldre population och denna studie är den första publicerade i ämnet. 

Teorin om gerotranscendens kan möjligtvis visa på en länk mellan livstillfredsställelse och 

självmedkänsla. Som tidigare redovisats har forskning visat att en hög nivå av förändring i 

den kosmiska dimensionen och jag-dimensionen hör ihop med en högre livstillfredsställelse 
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(Tornstam, 2011). Den kosmiska dimensionen, vilken inkluderar aspekter som en större 

gränslöshet mellan tid och rum där bland annat länken till kommande och tidigare 

generationer blir tydligare, påminner om den del i begreppet självmedkänsla som handlar om 

att se sig själv och sitt lidande som något en delar med stora delar av mänskligheten. 

Samtidigt kan dimensionens accepterande av oförmågan att ha svar på livets alla frågor göra 

att livet öppnas upp för mer vardagliga fenomen vilket kräver den närvaro som är en av 

grundstenarna i självmedkänsla (mindfulness). Jag-dimensionens integrering av individens 

egna positiva och negativa delar har likheter med självmedkänslans self-kindness där 

individen visar förståelse och vänlighet mot alla sina sidor istället för att vara kritisk mot dem. 

Dimensionen tar även upp att individens självkännedom ökar, vilket kan tänkas vara beroende 

av både en närvaro (mindfulness) och en öppenhet gentemot sig själv (self-kindness). Om det 

skulle finnas någon bäring i dessa likheter skulle det inte heller vara förvånande att 

självmedkänsla, likt transcendens i den kosmiska dimensionen och jag-dimensionen, 

bibehåller en högre livstillfredsställelse hos individen jämfört med de som har lägre 

självmedkänsla.  

Åldern visade sig vara negativt kopplad till livstillfredsställelse. Detta innebär att hos 

gruppen äldre visar de yngsta av dem på en högre livstillfredsställelse varefter den sjunker ju 

äldre deltagarna blir. Resultatet går hand i hand med tidigare forskning på äldre där de äldsta 

visat sig ha sämre livstillfredsställelse (Chen, 2001). I tidigare studier har det också visat sig 

att livstillfredsställelsen hos individer som känner sig hindrade av en försämrad 

funktionsförmåga påverkas negativt (Fagerström et al., 2007). Det går därför att spekulera 

kring om det är hanteringen av den förlorade funktionen som predicerar den försämrade 

livstillfredsställelsen snarare än åldern per se även i denna studie. Detsamma kan gälla 

depressiva symtom som också påverkar livstillfredsställelsen negativt (Berg, Hassing, 

McClearn & Johansson, 2006). Annan forskning har visat att faktorer som hälsa, tillgång till 

sociala och fysiska resurser bättre förutser livstillfredsställelse än vad ålder gör (Horley & 

Lavery, 1995). Även förlust av närstående kan till viss del påverka livstillfredsställelse 

negativt hos äldre (Bratt et al., 2015). Ju äldre individen blir desto större är risken att ha råkat 

ut för förluster av närstående, varför denna grupp blir extra sårbar för ett sänkt välmående. 

Anledningarna till att välmåendet sjunker i de äldsta åldrarna kan alltså ha andra orsaker än 

just åldern i sig. Dessa ovanstående faktorer fanns tyvärr inte med att undersöka i denna 

studie.  

Något som påverkar välmåendet hos äldre är om de är gifta eller ogifta. De som 

rapporterade sig som gifta visade i denna studie på en högre livstillfredsställelse än ogifta. 
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Andra studier har också visat att gifta har en högre grad av livstillfredsställelse även om det 

var starkare hos kvinnor än hos män (Wood, Rhodes & Whelan, 1989). Könsskillnader i 

denna variabel undersöktes inte i föreliggande studie. När variabeln civilstånd analyserades 

delades gruppen in i gift eller ogift, vilket innebar att gruppen med ogifta även inkluderade 

skilda, änkor, annat etc. Detta gör att det inte går att säga att det skulle finnas någon faktiskt 

skillnad mellan dessa grupper då individen kan vara i en relation som för denne skulle 

motsvara att vara gift. 

Självmedkänsla, ålder, kön och civilstånd förklarade tillsammans en betydande del av 

livstillfredställelsen hos den äldre svenska populationen i studien. Denna förklaringsmodell 

kan vara relevant för förståelsen av ett hälsosamt åldrande. Det är viktigt att lyfta fram 

självmedkänsla och ålder då dessa visade sig kunna förutsäga individens livstillfredställelse 

på ålderns höst. Att vara kvinna, man, gift eller ogift var däremot ingen avgörande faktor för 

att förutsäga välmående hos äldre. Förståelsen kring varför självmedkänsla är betydande för 

ett gott åldrande kan bero på flera saker. Individens hantering av sina svagheter och brister har 

betydelse för den subjektiva upplevelsen av det egna åldrandet. Under ålderdomen ställs 

individen ofrånkomligen inför en rad utmaningar och ett ökat lidande på grund av förluster 

inom olika områden. Att en högre grad av självmedkänsla kan hjälpa individen att möta dessa 

utmaningar är därför inte förvånande. En förståelse och acceptans för sitt eget lidande kan 

vara avgörande för en mer positiv syn på sin tillvaro. Vid motgång och misslyckande är det 

ofta denna förståelse och positiva grundsyn som kan hjälpa individen att hantera tillvaron. 

Upplevelsen av att vara en del av en mänsklig gemenskap kan också göra upplevelsen av 

ensamhet annorlunda. Trots att individen spenderar en stor del av sin tid i fysisk ensamhet kan 

en hög grad av självmedkänsla bidra till en känsla av samhörighet med omgivningen. En 

viktig aspekt av detta är att individer med hög självmedkänsla oftare söker sig till andra för att 

få hjälp, stöd och tröst än vad individer med låg självmedkänsla gör (Allen, Goldwasser, & 

Leary, 2012). Detta kan säkerligen vara en bidragande orsak till att självmedkänsla hjälper 

individen att känna sig tillfreds med tillvaron. Att vara snäll mot sig själv genom en förståelse 

för sina brister och misslyckande kan göras till en möjlighet att vända sig till andra för hjälp 

och tröst.  

Praktiska implikationer 

Sambandet mellan livstillfredsställelse och självmedkänsla blir speciellt intressant när 

det kommer till vad det kan betyda för ett hälsosamt åldrande. Att den subjektiva upplevelsen 

av åldrandet har stor betydelse för individen har länge varit uppmärksammat inom 

forskningen (Diener et al., 1999; Ekwall, 2010). Samtidigt har forskning visat på att 
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självmedkänsla är något som kan tränas upp med hjälp av bland annat meditation (Jazaieri et 

al., 2013). Vetskapen om det positiva sambandet mellan de båda begreppen kan därför 

användas som motivation för att hjälpa åldrande individer att skapa sig en högre 

livstillfredsställelse. Självmedkänsla är en pusselbit som tillsammans med andra variabler kan 

bidra till ett högre välmående hos äldre.  

Styrkor och brister 

En styrka med föreliggande studie är att den bygger på ett stort randomiserat urval 

varför resultatet bättre speglar populationen äldre som helhet. Datamaterialet är hämtat från en 

stad där fördelningen av kön, ålder och funktionsnivå är representativ även för andra 

mellanstora städer i Sverige (Lagergren et al., 2004). Därför går det att anta att 

generaliserbarheten för studien är hög. Att kunna hitta resultat som stämmer med tidigare 

internationell forskning gör också resultaten i denna studie mer tillförlitliga.                              

En brist med studien är att den är en tvärsnittsstudie där det finns risk för en så kallad 

kohorteffekt. Då studien tittat på gruppen äldre enbart under ett specifikt tillfälle med ett stort 

åldersspann hos deltagarna (66-102 år) kan det finnas skillnader mellan åldersgrupper som 

kan bero på kulturella faktorer eller miljöfaktorer som är specifika för en speciell åldersgrupp. 

Ett sådant exempel kan vara att en generation kan ha en annan utbildningslängd än en annan 

generation, vilket kan påverka hur livet gestaltar sig (Berg, 2007). Ytterligare en brist med att 

mäta en grupp vid ett specifikt tillfälle är att det inte går att uttala sig om hur gruppen har 

utvecklats fram till mätningen eller hur utvecklingen kommer se ut efter mätningen. Studien 

påvisar att livstillfredsställelsen sjunker med åren men det går inte att utläsa hur skillnaden ser 

ut för exakt samma åldersgrupp över livsspannet.  

Ett sätt att få en större helhetsbild av det hälsosamma åldrandet hade varit att ta in fler 

variabler i studien. Viktiga faktorer som bland annat psykisk hälsa, fysisk hälsa, förluster av 

närstående och tillgång till sociala resurser hade varit intressanta att titta på. Detta fanns det 

dock ingen möjlighet till i detta arbete. 

Konklusioner och framtida forskning   

På grund av att individer med hög självmedkänsla har en bättre förmåga att hantera 

livet under dess mest utmanande faser skulle gerontologin gynnas av att lyfta in begreppet i 

forskningen. Föreliggande studie visar på ett samband mellan självmedkänsla och 

livstillfredsställelse i en svensk, äldre population. Utifrån detta är det viktigt att undersöka hur 

sambandet skulle se ut om andra viktiga faktorer för livstillfredsställelsen så som fysisk 

funktionsnivå, psykisk hälsa, tillgång till sociala resurser och förluster av närstående togs med 

i analysen. Studien påvisade att män upplever sig ha mer självmedkänsla än kvinnor. Det 
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skulle vara viktigt att få en större förståelse kring varför dessa skillnader mellan könen 

föreligger. Samtidigt är detta den första publicerade studien på området och mer forskning 

behövs innan några betydande slutsatser kan dras. Vad vi vet har det inte heller gjorts några 

longitudinella studier om självmedkänsla vilket skulle vara relevant för att undersöka 

sambandet mellan livstillfredsställelse och självmedkänsla i ett livsloppsperspektiv.  

På grund av de frågeställningar som tidigare tagits upp kring skalan som mäter 

självmedkänsla, skulle det vara viktigt att titta närmare på vad den egentligen innefattar. Detta 

gäller speciellt i den svenska översättningen som ännu inte närmare undersökts. Eftersom 

begreppet är relativt nytt inom den västerländska psykologin, och inte heller självklart som 

fenomen i den svenska kulturen, kan det vara svårt att veta hur en äldre generation förstår 

begreppet. För att få förståelse för hur den äldre populationen upplever påståenden om 

självmedkänsla skulle det vara hjälpsamt att genomföra ett antal djupintervjuer med individer 

ur gruppen.  

I denna studie finns teorin om gerotranscendens med som referensram men är 

frånvarande som variabel i analysen. Detta gör det omöjligt att mäta individernas grad av 

sådana förändringar under ålderdomen. Det framgår inte heller om deltagarna befinner sig i en 

kontext där det uppmuntras eller är acceptabelt att genomgå dessa förändringar. Det skulle 

vara intressant att titta på kopplingen mellan graden av gerotranscendens, självmedkänsla och 

livstillfredsställelse.     

Avslutningsvis vill vi återigen belysa det faktum att självmedkänsla visat sig möjligt 

att träna upp (Jazaieri et al., 2013). Framtida studier kring huruvida sådana interventioner 

skulle kunna bidra till ett hälsosamt åldrande skulle därför välkomnas.   
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  I 

 

Bilaga A  

Life Satisfaction Index - A (LSI-A) 

1.     Efter hand som jag blir äldre tycks saker vara bättre än jag trodde dom skulle vara. 

2.     Jag har haft flera möjligheter i livet än de flesta som jag känner. 

3.     Detta är den mest tråkiga och enformiga perioden i mitt liv. 

4.     Jag trivs bra och är lika tillfreds nu som när jag var ung. 

5.     Mitt liv kunde vara händelserikare än vad det är nu.  

6.     Dessa är de bästa åren i mitt liv. 

7.     Det mesta jag gör är enahanda och tråkigt. 

8.     Jag ser fram emot att intressanta och spännande saker kommer att hända. 

9.     Sånt som jag gör idag intresserar mig lika mycket som någonsin förr. 

10. Jag känner mig gammal och trött. 

11. Jag känner mig lika gammal som jag är men det oroar mig inte.                    

12. När jag ser tillbaka på mitt liv känner jag mig tillfreds.         

13. Jag skulle inte vilja byta bort eller ändra på mitt liv även om jag kunde.  

14. Om jag jämför med andra som är jämngamla med mig så har jag fattat många okloka 

beslut i mitt liv. 

15. Jag känner mig ofta till men fördel när jag är tillsammans med andra.  

16. Jag planerar saker jag beräknar göra om en månad eller ett år.  

17. När jag tänker tillbaka på mitt liv har jag inte fått mycket av det jag önskade och ansåg 

var viktigt. 

18. Jämfört med andra har jag väldigt lätt för att bli missmodig och deprimerad. 

19. I stort sett har jag fått ut av livet det som jag ville ha.       

20. Oavsett vad folk säger blir människans lott sämre och inte bättre.



  II 

 

Bilaga B 

Self-Compassion Scale short form (SCS-SF) 

1. När jag misslyckas med något som är viktigt för mig fylls jag av känslor av 

otillräcklighet. 

2. Jag försöker vara förstående och tålmodig inför de sidor av min personlighet som jag 

inte tycker om. 

3. När något smärtsamt händer försöker jag att betrakta situationen på ett balanserat sätt.  

4. När jag känner mig nere brukar det kännas som om de flesta andra förmodligen är 

lyckligare än jag. 

5. Jag försöker se mina brister som en del av människans villkor. 

6. När jag går igenom en riktigt svår tid ger jag mig själv den omsorg och omtanke jag 

behöver. 

7. När något gör mig upprörd försöker jag hålla mina känslor i balans. 

8.     När jag misslyckas med något som är viktigt för mig brukar jag känna mig ensam i 

mitt nederlag.  

9.   När jag känner mig nere brukar jag fastna i och grubbla på allt som är fel. 

10. När jag känner mig otillräcklig på något sätt försöker jag påminna mig själv om att 

känslor av otillräcklighet är något som de flesta upplever.  

11. Jag ser med ogillande och fördömande på mina egna fel och brister. 

12. Jag är intolerant och otålig gentemot de sidor av min personlighet som jag inte tycker 

om. 

 


