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Abstract 
This study examines by means of multiple regression analysis whether self-compassion, com-

passion, and gender is associated with the well-being of adolescents, 12-15 years, in a small 

municipality in Sweden. The hypothesis’s of the study assumes that high values of compas-

sion and self-compassion predict high levels of well-being and that girls well-being is lower 

than boys’. To identify the underlying aspects of well-being measured in this study a factor 

analysis was also conducted. The results show that all hypotheses are confirmed and that the 

underlying aspects of well-being in this study were physical, mental and social well-being as 

well as a somewhat weak fourth aspect here called Potential cognitive maturity. Further on 

the implications of the results are discussed in a wider perspective and suggestions for future 

research is presented. 

 

Key words 
Medkänsla, självmedkänsla, kön, välbefinnande, ungdomar, compassion, self-compassion, 
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Sammanfattning 
Denna studie undersöker om självmedkänsla, medkänsla samt kön har samband med välbe-

finnandet hos ungdomar, 12-15 år, i en liten kommun i Sverige. Hypoteserna som studien 

utgår ifrån är att höga värden på medkänsla och självmedkänsla predicerar höga värden på 

välbefinnande samt att tjejer mår sämre än vad killar gör. För att kartlägga vilka underlig-

gande aspekter av välbefinnande som mättes i studien genomfördes även en faktoranalys. 

Resultaten visar på att samtliga hypoteser bekräftas och att de underliggande aspekterna av 

välbefinnande i denna studie var fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande samt en något 

svag fjärde aspekt som här kallas för Potentiell kognitiv mognad. Vidare diskuteras innebör-

den av resultaten ur ett bredare perspektiv och förslag på framtida forskning läggs fram. 

 

Nyckelord 
Medkänsla, självmedkänsla, kön, välbefinnande, ungdomar, compassion, self-compassion, 

well-being, gender, adolescents. 
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Introduktion 

I takt med att intresset för österländska traditioner och strömningar ökar i samhället i stort, 

med yoga och mindfulness som några exempel, ökar även intresset för dessa strömningar 

inom den psykologiska forskningen. I och med detta ökade intresse har även begrepp som 

compassion och self-compassion, på svenska översatt till medkänsla och självmedkänsla, bör-

jat få allt mer uppmärksamhet inom forskningen. Att graden av självmedkänsla påverkar olika 

former av välbefinnande hos vuxna har framkommit i ett flertal studier. Däremot saknas in-

formation om barn och ungdomar. Det är heller inte klarlagt om denna förmåga till medkänsla 

finns närvarande från födsel eller när i utvecklingsförloppet den i annat fall börjar ta sig ut-

tryck hos en individ.  

 

Att bry sig om andra 

Att bry sig om andra människor är en medfödd förmåga som människan vidareutvecklat un-

der utvecklingen, detta med den ursprungliga avsikten att se till att dess barn överlevt (Geary, 

2000; Preston, 2013). I takt med människans utveckling utvidgades detta system senare även 

till att innefatta andra människor, såväl de människor som det redan fanns en relation till 

(Preston, 2013) som främlingar samt andra levande varelser så som djur (Loewenstien & 

Small, 2007; Penner et al., 2005). Det finns ett flertal begrepp som alla kan kopplas till eller 

som på ett eller annat sätt avser just förmågan att bry sig om andra såsom sympati, empati och 

altruism. Processerna bakom dessa begrepp är komplexa och det är därför väsentligt att sär-

skilja dem. Inom den psykologiska forskningen har sympati och skillnaden mellan sympati 

och empati definierats; 
”… feeling sorrow or concern for a distressed or needy other on the basis of the comprehension of 

another’s state or information on another’s state or condition. Unlike empathy, it does not consist 

of feeling the same emotion (or a highly similar emotion) that the other person is experiencing or 

is expected to experience.” (Eisenberg et al., 2015, s.7) 

Empati har alltså en annan innebörd än sympati, medan sympati innebär att känna oro för nå-

gon annan innebär empati istället att känna samma känsla som en annan individ känner. Al-

truism däremot är ett begrepp först myntat av Auguste Comte år 1851. Innebörden av begrep-

pet är något svårfångad då det till sin natur främst är ett filosofiskt begrepp. Daniel Batson, en 

framstående forskare inom området, definierar i sin bok från 2011 begreppet som ”a desire to 

benefit someone else for his or her sake rather than one’s own” (Batson, 2011, s. 3). Altruism 

innebär alltså att agera som man gör för någon annans skull än sin egen. 
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Ett idag allt mer framträdande begrepp med koppling till förmågan att bry sig om andra är 

compassion. Det finns i litteraturen flera olika definitioner av begreppet (Gilbert & Choden, 

2015; Neff, 2015; Gilbert, 2010; Goetz et al., 2010; Feldman och Kuyken, 2011; Ekman, 

2014; Jazaieri et al., 2013). En vanlig översättning av begreppet compassion är medkänsla 

istället för den något snävare direkta översättningen medlidande. Det som skiljer medkänsla 

och medlidande åt är att medlidande endast behandlar förmågan att kunna lida med en annan 

individ medan medkänsla innebär förmågan att även kunna sätta sig in i och känna andra 

känslor som en annan individ upplever, utöver bara lidande. Även i denna uppsats kommer 

begreppet att benämnas medkänsla då det ordvalet bättre fångar upp den bredare innebörden 

av begreppet. Medkänsla delas in i två undergrupper; compassion och self-compassion (Neff, 

2015). Dessa två begrepp kommer hädanefter att benämnas medkänsla respektive självmed-

känsla. 

I denna studie definieras medkänsla som bestående av medkänsla och självmedkänsla. 

Medkänsla definieras; Medkänsla är ett grundläggande förhållningssätt av godhet gentemot 

andra ihop med en djup medvetenhet om lidandet hos andra människor tillsammans med en 

önskan om att minska detta lidande (Gilbert & Choden, 2015). Självmedkänsla definieras 

utifrån Neffs beskrivning (Neff, 2015); Självmedkänsla är ett grundläggande förhållningssätt 

av godhet gentemot en själv ihop med en känsla av kontakt med andra tillsammans med för-

mågan att hålla sina upplevelser i ett balanserat medvetande.  

 

Medkänsla 

Det som skiljer medkänsla från de andra begrepp som nämns ovan är att medkänsla består av 

flera beståndsdelar vilka kan liknas vid just altruism, empati och sympati (Ekman, 2014; 

Jazaieri et al., 2013; Gilbert, 2015). Dessa begrepp utgör alltså det mer övergripande och 

mångfasetterade begreppet medkänsla, tillsammans med en handlingskomponent som övriga 

begrepp tycks sakna. 

Begreppet medkänsla har sitt ursprung i den buddhistiska läran där det också innehar 

en central ställning (Gilbert & Choden, 2015; Neff, 2011). Där beskrivs medkänsla som ”Be-

ing sensitive to the suffering of self and others with a deep commitment to try to prevent and 

relieve it.” (Gilbert & Choden, 2015 s. xxv). Paul Gilbert (2010), en auktoritet inom området 

som utformat compassionfokuserad terapi och CMT, (Compassionate mind training), beskriv-

er medkänsla på ett likande sätt som ”a basic kindness, with deep awareness of the suffering 

of oneself and of other living things, coupled with the wish and effort to relieve it.” (s. 13). 
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Goetz et al. (2010) definierar begreppet på ett liknande vis; ”We define compassion as the 

feeling that arises in witnessing another’s suffering and that motivates a subsequent desire to 

help” (s. 351). Ytterligare en beskrivning av begreppet compassion går att finna i en artikel av 

Feldman och Kuyken (2011); 
Compassion is an orientation of mind that recognizes pain and the universality of pain in human 

experience and the capacity to meet that pain with kindness, empathy, equanimity and patience. 

While self-compassion orients to our own experience, compassion extends this orientation to oth-

ers’ experience. (s. 145) 

Gemensamt för samtliga av dessa definitioner av medkänsla är att de alla innefattar förmågan 

att se och upptäcka lidande hos andra, och i vissa fall även hos en själv, samt viljan och ibland 

även ansträngningen för att lindra denna upplevelse. Utifrån dessa definitioner består med-

känsla av två huvudkomponenter; (1) en djup medvetenhet om lidandet hos människan (och 

andra levande varelser) och (2) en önskan om att minska detta lidande. Paul Ekman (2014) 

och Thupten Jinpa (Jazaieri et al., 2013) menar däremot att medkänsla utgörs av fyra kompo-

nenter, dock skiljer sig deras fyra komponenter något från varandra. Utöver ovanstående 

komponenter belyser Ekman (2014) även en tredje komponent som handlar om en kognitiv 

vilja att utveckla medkänsla och en fjärde komponent med fokus på den affektiva delen av 

medkänsla. Jinpa (Jazaieri et al., 2013) lägger istället större fokus på den affektiva delen av 

medkänsla i form av sympatisk oro (sympathetic concern). Gilbert (2015) menar att deras 

beskrivningar av medkänsla hjälper till att särskilja begreppet från andra begrepp så som just 

sympati, empati och altruism.  

 

Självmedkänsla 

Kristin Neff (2011), en pionjär inom området, betonar en uppdelning mellan medkänsla och 

självmedkänsla (se även Feldman och Kuyken, 2011). Neff (2011) menar att självmedkänsla 

består av tre komponenter; (1) ett grundläggande förhållningssätt av godhet gentemot en själv 

(kindness), (2) en känsla av kontakt med andra och en känsla av att vara del av något större än 

en själv kopplat till lidande (common humanity) och (3) att hålla våra upplevelser i ett balan-

serat medvetande, varken med överdrift eller underdrift av dess innebörd eller betydelse för 

oss som individer (mindful acceptance/mindfulness). Denna definition menar Neff (2011) 

även kan appliceras på medkänsla. Med utgångspunkt i Neffs definition gjordes en metaana-

lys av förhållningssättet mellan självmedkänsla och välbefinnande (Zessin et al., 2015). Där 

definierades medkänsla som ”a positive and caring attitude of a person toward her- or himself 

in the face of failures and individual shortcomings.” Medkänsla kan alltså delas upp i själv-
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medkänsla respektive medkänsla där det föregående kan ses som ett fristående begrepp medan 

det senare snarare är ett övergripande synsätt där såväl självmedkänsla som medkänsla för 

andra ryms. Det går å andra sidan även att betrakta medkänsla som bestående av två separata 

undergrupper, självmedkänsla och medkänsla, utifrån en modell med två begrepp som istället 

existerar sida vid sida skilda från varandra. 

När begreppet självmedkänsla behandlas är det även av stor vikt att särskilja detta be-

grepp från andra självkonstrukt så som självförtroende och självömkan (Neff & Vonk, 2009). 

Flera studier har lyft fram de tydliga skillnader som finns mellan självmedkänsla och andra 

självkonstrukt i form av vilka andra begrepp de korrelerar med, hur konstrukten korrelerar 

med varandra samt de olika innebörder som konstrukten har (Neff & Vonk, 2009; Neff, 2009; 

Barnard & Curry, 2011) I en studie av Neff och Vonk (2009) fann man att självförtroende 

men inte självmedkänsla har ett positivt samband med narcissism. Självmedkänsla predicerar 

även mer jämna känslor av självkänsla än vad självförtroende gör och självmedkänsla hade 

starkare negativa samband med ett flertal undersökta begrepp, däribland självmedvetenhet i 

det offentliga rummet, ilska och självgrubbel (Neff & Vonk, 2009). 

 

Utvecklings- och genusperspektiv på medkänsla 

När under utvecklingsförloppen en människa först upplever medkänsla och självmedkänsla är 

något som ännu inte klarlagts. En sådan kartläggning är väsentlig för en fördjupad förståelse 

av själva begreppet. Få studier har gjorts med populationer under 18 år vilket bidrar till den 

bristande informationen om medkänsla och självmedkänsla ur ett utvecklingsperspektiv. 

I tidigare forskning förekommer indikationer på könsskillnader avseende självmed-

känsla. I en metaanalys (Yarnell et al., 2015) fann man att män har en något högre nivå av 

självmedkänsla än vad kvinnor har. Den studien tittade dock endast på studier med nordame-

rikanska populationer. 

Studier som undersökt könsskillnader hos ungdomar visar på tvetydiga resultat. En 

studie som undersökte könsskillnader i nivå av självmedkänsla hos elever i USA (Bluth & 

Blanton, 2015) visade på könsskillnader bland ungdomar 15-18 år, där tjejerna hade en sämre 

självmedkänsla, men inte bland ungdomar 11-14 år medan en annan studie med en liknande 

population inte visade på några skillnader mellan könen (Neff & McGehee, 2010). I en studie 

av Bengtsson, Söderström och Terjestam (2015) fann man däremot könsskillnader i en popu-

lation bestående av ungdomar (12-14 år) på skolor i Sverige. Där hade tjejerna lägre själv-
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medkänsla än killarna. Dessa resultat skulle kunna indikera att nivån av självmedkänsla är 

kulturellt bunden (Barnard & Curry, 2011). 

 

Välbefinnande 

I många studier definieras hälsa, med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens (WHO) de-

finition, det vill säga som ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.” (WHO, 2006). I 

föreliggande studie kommer istället begreppet välbefinnande att användas framför begreppet 

hälsa. Välbefinnande delas ofta in i två olika varianter; subjektivt välbefinnande och psykolo-

giskt välbefinnande. Subjektivt välbefinnande mäts med hjälp av självskattningar och beskri-

ver hur människor värderar sina liv (Diener, 1984; Diener & Chan, 2011). Det skiljs då mel-

lan kognitivt-välbefinnande (life satisfaction) och affektivt-välbefinnande. Psykologiskt välbe-

finnande definieras av Chen et al. (2013) som ”the fulfillment of human potential and a mea-

ningful life” (s. 1034). Psykologiskt välbefinnande syftar alltså främst till att individen har 

möjlighet att uppfylla sin fulla potential medan subjektivt välbefinnande snarare åsyftar hur 

en individ själv värderar hur hen mår. I denna studie åsyftar det som fortsättningsvis be-

nämnts som välbefinnande det som mer noggrant kan benämnas som subjektivt välbefin-

nande. 

 

Relationen mellan medkänsla och välbefinnande 

Forskning på området visar tydliga samband mellan medkänsla och välbefinnande. Gilbert 

(2015) redogör för ett flertal studier som visat fördelar med att utveckla förmågan att bry sig 

om sig själv och andra. När människan känner sig omhändertagen eller är omhändertagande 

fungerar hon mer optimalt än annars (Gilbert, 2015, s.1-2). Vidare redogör han för flera källor 

som visar att såväl fysiologiska och psykologiska processer liksom sociala relationer och ge-

netiska uttryck påverkas positivt av en ökad förmåga till medkänsla. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att vår förmåga till omhändertagande och medkänsla för själv och andra påverkar 

vårt välbefinnande och också vår övergripande hälsa positivt. 

I en metaanalys av Zessin et al. (2015) undersöktes relationen mellan självmedkänsla 

och olika typer av välbefinnande. Studien bekräftade att det finns ett medelstort till stort sam-

band mellan självmedkänsla och samtliga former av välbefinnande som undersöktes. Kön, 

självförtroende (self-esteem) och ålder var modererande faktorer i den studien och de fann 

även att det finns ett samband mellan självmedkänsla och välbefinnande. I en studie av Hall et 
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al. (2013) fann de även stöd för att samband finns mellan självmedkänsla och såväl psykiskt 

som fysiskt välbefinnande, dock är sambanden uppbyggda något olika. 

Studier av medkänsla och välbefinnande bland unga är få men visar väsentliga sam-

band.   Neff och McGehee (2010) fann att självmedkänsla var starkt korrelerat med välbefin-

nande hos ungdomar 14-17 år. Bluth & Blanton (2014) fann ett liknande samband mellan 

självmedkänsla och mindfulness i förhållande till emotionellt välbefinnande hos high-school-

elever i USA och drog slutsatsen att emotionellt välbefinnande potentiellt kan förbättras ge-

nom ökad självmedkänsla och graden av mindfulness. 

 

Syfte och hypoteser 

I denna studie kommer medkänsla och välbefinnande hos ungdomar att undersökas för att se 

om det finns ett samband mellan dessa faktorer bland ungdomar i en liten kommun i Sverige. 

Påverkar nivån av medkänsla och självmedkänsla välbefinnandet och har kön någon inverkan 

på välbefinnandet? Hypoteserna som denna studie utgår ifrån är att höga värden på medkänsla 

och självmedkänsla predicerar höga värden på välbefinnande samt att vilket kön ungdomarna 

har påverkar deras medkänsla och självmedkänsla och således också deras välbefinnande. 

Denna studie utgår ifrån hypotesen att tjejer har en lägre självmedkänsla än killar. 

En faktoranalys genomfördes för att få fram vilka olika underliggande aspekter av 

välbefinnande som instrumenten i studien tillsammans mätte och därigenom tydliggöra inne-

börden av begreppet välbefinnande i denna studie.  
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Metod 

Deltagare 

Alla sjunde- och åttondeklassare på två högstadieskolor i en liten kommun i södra Sverige 

bjöds in att medverka i studien. Elever från totalt tretton klasser motsvarande 251 elever och 

deras vårdnadshavare gav sitt skriftliga medgivande till att medverka i studien. Eleverna om-

bads att ange sin exakta ålder då datainsamlingen gjordes vilket gav ett åldersspann på 12-15 

år med ett medianvärde på 14 år och ett medelvärde på 13,7 år. 

 

Instrument 

Medkänsla och självmedkänsla mättes med hjälp av Self Other Four Immeasurables Scale 

(SOFI). En skala bestående av 16 påståenden som mäter medkänsla. Exempel på item som 

ingår i skalan är ”Jag accepterar mig själv”, ”Jag är elak mot mig själv” och ”Jag bryr mig om 

andra människor”. Svarsalternativen består av en femgradig skala från 1 motsvarande stäm-

mer inte alls till 5 motsvarande stämmer mycket bra. Höga värden på skalan innebär hög grad 

av medkänsla. Hälften av skalans item är omvända vilket innebär att i hälften av fallen mots-

varar höga poäng hög grad av medkänsla och i hälften av fallen motsvara höga poäng låg grad 

av medkänsla, hälften av skalans item omvändes därför vid inkodningen så att skalan är en-

hetlig. Skalan utgörs i denna studie av två sub-skalor; medkänsla och självmedkänsla. Valide-

ringen av SOFI omfattar inte ungdomar (Kraus & Sears, 2009). I Kraus och Sears studie 

(2009) var den interna reliabiliteten för hela skalan (α = .60) lägre än den för sub-skalorna 

som där användes, (Positiv själv (α = .86); Negativ själv (α = .85); Positiv andra (α = .80); 

Negativ andra (α = .82), vilket talar för ett användande av sub-skalor framför hel-skalan. 

Cronbachs alpha i denna studie för de två delskalorna var: Medkänsla (α = .74) och Själv-

medkänsla (α = .86). 

Well-Being at School (WBS) är en skala bestående av fem påståenden som avser mäta 

trivsel i skolan. Exempel på item som ingår i skalan är ”Jag trivs i skolan” och ”Jag har flera 

vänner i min klass”. På skalans frågor finns fyra svarsalternativ ”Ofta”, ”Ibland”, ”Sällan” och 

”Aldrig” där ”Ofta” översätts med skalans högsta poäng medan ”Aldrig” översätts med ska-

lans lägsta poäng. Höga poäng på skalan innebär hög grad av trivsel i skolan, medan låga po-

äng innebär låg grad av trivsel i skolan. WBS har endast använts i flera studier av barn och 

ungdomar och uppvisat goda psykometriska kvalitéer (α = .74)(Terjestam, 2011; Terjestam, 

Jonsson & Bengtsson, insänd 2016); Terjestam, et al., 2010). Cronbachs alpha i denna studie 

är (α = .73).  
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Ben-Sira Psychological Distress (BSPD) är en skala skapad för att mäta psykosomatiska sym-

tom vid stress (Ben-Sira, 1982). Skalan består av fem påståenden. Exempel på item som ingår 

i skalan är ”Jag har huvudvärk” och ”Jag har problem med sömnen”. Skalan har anpassats för 

barn och unga av Sagy & Dotan (2001) och översatts till svenska av Terjestam (Terjestam et 

al. (2010). På skalans olika item finns svarsalternativen ”Ofta”, ”Ibland”, ”Sällan”, ”Aldrig” 

där ”Ofta” motsvarar skalans högsta poäng medan ”Aldrig” motsvarar skalans lägsta poäng. 

Höga poäng på respektive fråga betyder alltså hög grad av psykosomatiska symtom, låga po-

äng betyder låg grad av psykosomatiska symtom. Skalan är utprövad för barn (Sagy & Dotan, 

2001) och även validerad i såväl psykiatriska som icke-kliniska sammanhang (Ben-Sira, 

1982). Cronbachs alpha för skalan i denna studie (α = .77). 

General Stress Scale (GSC). En skala bestående av tre påståenden som avser att mäta 

stress. Exempel på item från skalan är ”Hur ofta har du känt dig stressad den senaste måna-

den: a) hemma, b) i skolan, C) bland kamrater?” På skalans frågor finns svarsalternativen 

”Ofta”, ”Ibland”, ”Sällan”, ”Aldrig” där ”Ofta” motsvarar skalans högsta poäng medan ”Ald-

rig” motsvarar skalans lägsta poäng. Höga poäng på skalan innebär hög grad av stress, medan 

låga poäng innebär låg grad av stress. GSC har använts i flera studier på en barnpopulation 

och uppvisat goda psykometriska kvalitéer (α = .71)(Terjestam, 2011; Terjestam, Jonsson & 

Bengtsson, insänd 2016); Terjestam, et al., 2010). Cronbachs alpha i denna studie är (α = .70). 

Strengt and Difficulties Questionnaire – Emotional Scale & Peer Problems (SDQ-ES 

& SDQ-PP) utgör två skalor bestående av vardera fem påståenden som mäter emotionellt väl-

befinnande respektive problem i relationen till jämnåriga. Skalorna är del-skalor i testet SDQ 

som består av sammanlagt 25 påståenden i fem olika sub-skalor. Här används den svenska 

översättningen av testet (Smedje et al., 1999). Exempel på frågor från skalorna är ”Jag är ofta 

ledsen, nedstämd eller gråtfärdig”, ”Jag oroar mig mycket”, ”Jämnåriga verkar gilla mig för 

det mesta” och ”Andra barn eller ungdomar retar eller mobbar mig”. Svarsalternativen på 

skalan är ”Stämmer helt”, ”Stämmer delvis”, ”Stämmer inte alls” där ”Stämmer helt” över-

sätts till skalans högsta poäng och ”stämmer inte alls” översätts till skalans lägsta poäng. 

Höga poäng på respektive item betyder hög grad av emotionellt lidande eller problem i relat-

ionen till jämnåriga, medan låga poäng på respektive item betyder låg grad av emotionellt 

lidande eller avsaknad av problem i relationen till jämnåriga. Skalan är utprövad på barn samt 

validerad mot andra beprövade test som mäter liknande attribut (Goodman, 1997; Goodman 

et al., 1998).  Cronbachs alpha i denna studie för de olika delskalorna var SDQ-ES (α = .65) 

och SDQ-PP (α = .53). 
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Välbefinnande mättes med hjälp av en sammanslagning av ovanstående fem skalor avsedda 

att mäta olika aspekter av välbefinnande. De instrument som tillsammans utgör variabeln 

”välbefinnande” är alltså Well-Being at School (WBS), Ben-Sira Psychological Distress 

(BSPD), General Stress Scale (GSC), Strength and Difficulties Questionnaire – Emotional 

Scale (SDQ-ES) samt Strength and Difficulties Questionnaire – Peer Problems (SDQ-PP). De 

fem skalorna omfattar totalt 23 items. Vid sammanslagningen av dessa fem skalor gjordes 

först en omräkning av varje skalas medelvärden till z-värden, dessa z-värden slogs därefter 

samman till ett totalt värde på elevernas välbefinnande. Omräkningen till z-värde gjordes då 

ett av instrumenten endast hade tre nivåer av svarsalternativ till skillnad från övriga instru-

ment som hade fyra nivåer. Då låga värden på skalorna BSPD, GSC, SDQ-ES och SDQ-PP 

motsvarar hög grad av välbefinnande inverterades dessa skalor innan sammanslagningen med 

WBS. Sammanslagningen styrks av den höga interna reliabiliteten, Cronbachs alpha (α = .85). 

Efter sammanslagningen genomfördes en faktoranalys för att få fram nya sub-skalor för väl-

befinnande. 

 

Procedur 

Projektledaren för den ursprungliga forskningsstudien höll i en föreläsning för regionförbun-

det och skolförvaltningarna inom den berörda regionen. Förvaltningschefen för en av kom-

munerna inom regionen kontaktade då projektledaren och bad om ett samarbete. Ett samar-

bete inleddes och därefter valdes skolorna ut, baserat på deras storlek, till att medverka i stu-

dien. Befintliga skolor i två av kommunens tätorter med relevanta årskurser valdes då ut. Fö-

religgande undersökning omfattar befintliga 7:e och 8:e klasser på skolorna. Skolorna valdes 

alltså inte slumpvis och urvalets storlek består av antalet elever som fanns att tillgå inom 

kommunen. Innan något material samlades in informerades såväl elever, vårdnadshavare och 

berörd skolpersonal om att deltagandet var frivilligt. Information om syftet med studien läm-

nades till samtliga berörda parter i såväl muntlig som skriftlig form och informerades även om 

möjligheten att avsluta sin medverkan närsomhelst under projektets gång. Såväl vårdnadsha-

vare som deltagande elever lämnade sitt skriftliga samtycke till att medverka i studien. 

Insamling av data administrerades i de medverkandes klassrum under lektionstid. 

Varje deltagare i studien fyllde i ett fyr-sidigt frågeformulär avsett att mäta olika typer av 

medkänsla och välbefinnande. Efter datainsamlingen avidentifierades materialet i samband 

med inmatningen i SPSS. Därefter genomfördes en faktoranalys för att klarlägga vilka olika 

aspekter av välbefinnande som mäts med hjälp av de olika formulären och hur dess item kor-
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relerar med varandra samt en multipel regressionsanalys för att undersöka studiens frågeställ-

ning; Påverkar medkänsla, självmedkänsla och kön ungdomars välbefinnande? 

 

Bortfall och databearbetning 

Utav de 251 elever som godkänt sitt deltagande togs fem bort då det helt saknades värden för 

någon eller några av skalorna som använts. För de skalor där svar på enskilda frågor saknades 

fylldes de saknade värdena i med elevens eget medelvärde för besvarade frågor på skalan. 

Efter inledande analyser av datamaterialet för att kontrollera antagandena för en MRA fast-

ställdes antalet deltagare till N=246. Könsfördelningen var tjejer (N=121) och killar (N=125).  

 

Etik 

Datainsamlingen är godkänd av forskningsetiska nämnden vid Lunds universitet. I förelig-

gande studie gjordes ytterligare en etikansökan denna gång till Etikkommittén Sydost som 

godkände genomförandet av undersökningen. I linje med god forskningsetik har även flera 

etiska överväganden gjorts vad gäller exempelvis deltagarnas anonymitet samt risker och nyt-

tan med studien. 
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Resultat 

Faktoranalys 

För att studera uppbyggnaden av begreppet välmående i denna studie gjordes en Principal 

component analysis (PCA) på de 23 frågorna (items) avsedda att mäta olika former av välbe-

finnande med oblique (sned/beroende) rotation (Direct Oblimin). Värdet på Kaiser-Meyer-

Olkin verifierar urvalets lämplighet för genomförande av analysen, KMO = .83. KMO vär-

dena låg över .5 för alla utom två frågor, där värdet låg strax under .5 (.47 och .45) dessa frå-

gor behölls i analysen då resultaten inte skiljer sig speciellt mycket från resultaten vid ett ex-

kluderande av dem. Bartlett’s test of sphericity χ2 (253) = 1620.31, p < .001, indikerar att kor-

relationerna mellan olika frågor är tillräckligt stora för en PCA. Baserat på resultaten av den 

inledande analysen har en modell bestående av fyra faktorer valts ut, dessa fyra faktorer för-

klarar 47,14% av variansen. Tabell 1 visar faktorladdningarna efter rotation. Dessa indikerar 

att faktor 1 representerar Fysiskt välbefinnande vilket består av frågor som berör stress och 

psykosomatiska besvär som kan kopplas till stress. Faktor 2 representerar Socialt välbefin-

nande vilket består av frågor som berör relationer med jämnåriga och hur eleverna trivs i sko-

lan. Faktor 3 representerar Potentiell kognitiv mognad och består av två frågor som potentiellt 

skulle kunna kopplas till elevernas kognitiva mognad. Faktor 4 representerar Psykiskt välbe-

finnande vilket består av frågor som berör emotionellt välbefinnande och psykosomatiska 

besvär som kan kopplas till oro. 

Faktoranalysen visar att begreppet välbefinnande som här undersöks består av tre tyd-

liga faktorer, fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande samt att det finns en fjärde svagare 

faktor, potentiell kognitiv mognad, närvarande. Även det faktum att flera frågor laddar nå-

gorlunda högt på fler än en faktor är värt att nämna. Detta kan å ena sidan ses som ett problem 

men det kan också ses som en styrka då det talar för att de olika varianterna av välbefinnande 

är kopplade till varandra vilket styrker användandet av ett mer övergripande begrepp avse-

ende välbefinnande.  
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Tabell 1. Sammanfattning av faktorladdningar för Välbefinnande (N = 246) 

Notera: Faktorladdningar över .40 är markerade i fetstil.  

*Faktorladdningar under .40 som räknas in i en specifik faktor. 

**Faktorladdningar över .40 som inte räknas in i en specifik faktor. 

 Roterade faktorladdningar 

Fråga 

Fysiskt 
välbefin-
nande 

Socialt 
välbefin-
nande 

Potentiell 
kognitiv 
mognad  

Psykiskt 
välbefin-
nande 

Hur ofta har du känt dig stressad hemma .79 .06 -.01 -.23 
Hur ofta har du känt dig stressad i skolan .77 .04 .00 .06 
Jag har ont i nacken eller ryggen .67 -.04 .20 .06 
Jag har ont i magen .53 .00 -.07 .38 
Jag har problem med sömnen .53 .04 .15 .22 
Jag känner mig yr .52 .09 -.05 .31 
Hur ofta har du känt dig stressad bland kamrater .51 .27 -.30 -.01 
Jag har flera vänner i min klass .05 .76 .03 -.13 
Jag trivs i min klass .10 .68 -.12 .06 
Jag trivs i skolan .11 .65 .06 .01 
Jag känner mig omtyckt i skolan .08 .62 .10 .12 
Jag är oftast för mig själv. Jag gör ofta saker 
ensam 

-.08 .57 -.22 .06 

Jag har en eller flera kompisar -.13 .56 .43** -.00 
Jämnåriga verkar gilla mig för det mesta  .14 .54 .21 .02 
Andra barn eller ungdomar retar eller mobbar 
mig 

-.07 .43 -.25 .16 

Jag är duktig i skolan .09 .34 .64 .08 
Jag kommer bättre överens med vuxna än  
med jämnåriga 

-.06 .39 -.54 -.05 

Jag är rädd för mycket. Jag är lättskrämd -.21 .06 .19 .70 
Jag är ofta ledsen, nedstämd eller gråtfärdig  .02 .25 -.12 .65 
Jag blir nervös i nya situationer. Jag blir lätt 
osäker 

.04 -.05 .07 .58 

Jag har ofta huvudvärk, ont i magen eller il-
lamående 

.23 .09 -.26 .53 

Jag har huvudvärk .34 .02 -.15 .39* 
Jag oroar mig mycket .30 -.13 -.03 .38* 

Egenvärde 5.67 2.47 1.36 1.35 

% av varians 24.63 10.72 5.93 5.87 

α .81 .78 - .68 
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MRA 

Resultaten av den multipla regressionsanalysen som gjordes för att undersöka om självmed-

känsla, medkänsla och kön påverkar välbefinnandet hos ungdomar visar på en signifikant 

modell: F (3, 242)= p<.001. Modellen förklarar 38,4% av variansen (Adjusted R 

square=.384). Tabell 2 och Tabell 3 ger information om prediktorvariablerna som använts i 

modellen. Här framkommer att kvinnor skattar sin medkänsla högre än männen men sin 

självmedkänsla och sitt övergripande välbefinnande som lägre (Tabell 2). Samtliga variabler i 

modellen var signifikanta prediktorer för välbefinnande (Tabell 3). Hypoteserna att tjejer har 

en högre nivå av medkänsla än killarna samt att de som har en högre nivå av medkänsla och 

självmedkänsla generellt har högre välbefinnande än de ungdomar som har en lägre nivå av 

medkänsla och självmedkänsla bekräftades. 

 
Tabell 2. Korrelationer samtliga variabler. 

Delskala 1 2 3 4 
1. Välbefinnande 1    
2. Självmedkänsla 0.59* 1   
3. Medkänsla 0.37* 0.39* 1  
4. Kön -0.28* -0.28* 0.16* 1 
*p < .01    

 
Tabell 3. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna 
Självmedkänsla, medkänsla och kön. Kriterievariabeln är Välbefinnande. 

Prediktorvariabel B SE B β  
Självmedkänsla 0.46 0.06 0.45** 
Medkänsla 0.36 0.09 0.22** 
Kön -0.28 0.08 -0.18* 
*p = .001. **p = .000   
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Diskussion 

I denna uppsats undersöktes om det finns ett samband mellan grad av medkänsla och välbe-

finnande hos ungdomar samt om kön påverkar välbefinnandet. Av resultaten går det att dra 

slutsatsen att det finns ett samband mellan välbefinnandet hos de studerade ungdomarna och 

deras nivå av medkänsla, självmedkänsla samt vilket kön de har. Vad som ligger till grund för 

dessa skillnader framkommer dock inte och mer forskning behövs för att klarlägga det. Lika-

väl som att detta samband kan innebära att graden av medkänsla, självmedkänsla och vilket 

kön eleverna har påverkar deras välbefinnande kan skillnaderna bero på att graden av välbe-

finnande påverkar nivån på medkänsla och självmedkänsla hos eleverna. 

 

Begreppet välbefinnande 

För att tydliggöra vilka olika aspekter av välbefinnande som undersöktes med hjälp av de in-

strument som användes i denna studie genomfördes en faktoranalys. Resultatet av den visade 

på att fyra olika aspekter av välbefinnande utkristalliserades. Tre av faktorerna, fysiskt, psy-

kiskt och socialt välbefinnande, var starka faktorer samtidigt som den fjärde faktorn, potenti-

ell kognitiv mognad, var betydligt svagare (Tabell 1). Det framkommer även i faktoranalysen 

att dessa olika faktorer går att dela upp men eftersom ett flertal frågor laddar över .20 på mer 

än en faktor går det även att se välbefinnande som ett sammanhållet begrepp. Då såväl fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande behandlas här och de även är de aspekter av välbefinnande 

som benämns i WHOs definition av hälsa, tillsammans med det faktum att begreppet kan ses 

som ett bredare sammanhållet begrepp, skulle slutsatsen att en nästintill heltäckande bild av 

vad som ryms inom begreppet välbefinnande behandlats i denna studie kunna dras. 

 

Självmedkänsla, medkänsla och välbefinnande 

Det framkommer i denna studie att samband finns mellan självmedkänsla och välbefinnande 

hos svenska ungdomar vilket överensstämmer med resultat från internationella studier på 

självmedkänsla hos ungdomar (Neff & McGehee, 2010; Bluth & Blanton, 2014). Resultaten i 

föreliggande studie visar också att inte bara självmedkänsla utan även medkänsla har en posi-

tiv effekt på hälsan hos svenska ungdomar. Insatser för att förbättra ungdomarnas välmående 

kan alltså riktas även mot att höja deras medkänsla för någon annan. Resultaten talar för att en 

möjlig väg att gå för att öka ungdomars välbefinnande är att höja deras medkänsla och själv-

medkänsla. Insatser för att göra just det skulle därför kunna vara ett komplement till redan 

existerande insatser för att främja ungdomars välbefinnande.  
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Sambandet mellan medkänsla och välbefinnande gör även resultaten relevanta i ett utveckl-

ingsperspektiv. Tidiga insatser för att utveckla och vidmakthålla medkänsla skulle kunna ha 

gynnsam effekt för ungdomars välmående och eventuellt påverka välbefinnandet även senare 

i livet. Detta då det är lättare att upprätthålla ett redan befintligt beteende eller tankesätt än att 

lära in det senare i livet. Tidiga insatser kan därför vara av vikt inte bara för individen själv 

utan även ur ett samhällsperspektiv. Ytterligare forskning behövs dock för att fastställa både 

när (ålder) och hur (pedagogik) insatser för att höja medkänslan bör implementeras. 

 

Kön 

Tidigare studier antyder att könsskillnader i graden av självmedkänsla uppstår kring puberte-

ten. Resultaten i denna studie visar att en skillnad mellan könen finns hos ungdomar (12-15år) 

där tjejerna uppvisar ett sämre välbefinnande än killarna. Beroende på om dessa skillnader 

uppstår som en följd av genetiska eller sociala skillnader mellan könen är det av stor vikt att 

klarlägga vad de beror på för att kunna tillämpa passande insatser för att minska dessa köns-

skillnader och höja tjejernas välbefinnande. 

 

Metod 

En begränsning hos denna studie är bristen på generaliserbarhet. Mer forskning behövs på 

elever i andra kommuner med andra sociala och kulturella sammansättningar för att resultaten 

skall kunna generaliseras då studier på området är begränsade till antal. Det går inte heller att 

generalisera resultaten till populationer utanför Sverige med hänsyn till de kulturella skillna-

der som då kan finnas och de resultat som framkommit i studier genomförda i andra länder. 

Något annat att överväga är att endast ett fåtal studier gjort på en ungdomspopulation 

och att det inte finns studier att tillgå inom området på barn under 11 år. En väsentlig fråga 

som ännu inte fått svar är huruvida utvecklingen av medkänsla och självmedkänsla tar fart 

under puberteten eller om det endast förefaller så med anledning av kunskapsbristen avseende 

yngre populationer inom området. 

I denna studie kontrolleras inte heller för eventuella confounders såsom socioekono-

misk status, geografiskt läge, etnicitet, etc. som även de kan ha påverkat nivån av välbefin-

nande hos deltagarna i studien då dessa faktorer alla är välkända bidragande faktorer till en 

människas övergripande välbefinnande. 

Några av de instrument som används för att mäta välbefinnande har brister i form av 

begränsad validering och Cronbachs alpha för skalorna SDQ-ES och SDQ-PP är lågt vilket är 
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en brist hos studien. Det kan även antas ha bidragit till att den tredje faktorn i faktoranalysen, 

potentiell kognitiv mognad, blir så pass svag och får ett negativt Cronbachs alpha. 

 

Framtida forskning 

En liknande frågeställning skulle kunna undersökas med hjälp av ytterligare instrument för att 

mäta det bredare begreppet hälsa. Andra eller utökade metoder att mäta välbefinnande än de 

som här användes skulle även kunna bidra till en fördjupad förståelse av vilka effekter med-

känsla och självmedkänsla har, inte bara på välbefinnande utan också på hälsa. Exempel på ett 

kompletterande mätinstrument skulle kunna vara hälsoundersökningar. Jämförelser av nivå av 

medkänsla och självmedkänsla mellan vuxna och ungdomar skulle kunna göras för att under-

söka om det finns skillnader mellan dessa grupper samt vilka skillnader det då rör sig om. 

Vidare forskning kan även ha fokus på att utreda när skillnaden mellan könen uppstår och 

vilka orsaker som ligger bakom. Även longitudinella studier av medkänslans och självmed-

känslans påverkan på välbefinnande och hälsa skulle kunna bidra till ökad insikt i och förstå-

else kring dessa egenskapers påverkan på välbefinnande och hälsa i ett utvecklingsperspektiv.  
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