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Abstrakt 
 

Intresset för self-compassions effekt på psykologiskt välbefinnande har ökat. Self-compassion 
är negativt associerat med självkritik, ångest och upptagenhet av och utvärdering av den egna 
kroppen. Self-compassion anses skydda mot de negativa effekterna av perfektionism. Eftersom 
self-compassion tros förbättra mental hälsa är det av vikt att undersöka vilka variabler som 
predicerar self-compassion. Denna studies syfte var att undersöka om variablerna 
kroppsuppfattning och perfektionism predicerade self-compassion. Självskattningsformulären 
Self-compassion Scale Short Form, Frosts´s Multidimensional Perfectionism Scale och Body 
Shape Questionnaire-8C administrerades till deltagarna. Resultatet beräknades med hjälp av 
hierarkiska regressionsanalyser. Resultatet påvisade att subskalan för perfektionism, Concern 
over Mistakes och Doubts about Actions, och kön signifikant predicerade self-compassion och 
förklarade en signifikant andel av variansen i self-compassion. Kroppsuppfattning predicerade 
inte self-compassion signifikant och förklarade inte en signifikant andel av variansen i self-
compassion. Framtida forskning angående eventuell överrensstämmelse mellan perfektionism 
och kroppsuppfattning önskas. 
 

Nyckelord: self-compassion, perfektionism, kroppsuppfattning 
 

Abstract 
 

The interest of the effect of self-compassion on psychological wellbeing has increased. Self-
compassion is negatively associated with self-criticism, anxiety and obsession over and 
evaluation of the own body. Self-compassion is considered to protect against the negative 
effects of perfectionism. Since self-compassion is believed to improve mental health, it is 
important to investigate which variables that predict self-compassion. The aim of this study 
was to examine if the variables body image and perfectionism predicted self-compassion. The 
self- report questionnaires Self-compassion Scale Short Form, Frosts´s Multidimensional 
Perfectionism Scale and Body Shape Questionnaire-8C were administered to the participants. 
The result was calculated using hierarchical regression analysis. The result demonstrated that 
the subscale regarding perfectionism, Concern over Mistakes and Doubts about Actions, and 
sex significantly predicted self-compassion and explained a significant proportion of the 
variance in self-compassion. Body image did not significantly predict self-compassion and did 
not explain a significant proportion of the variance in self-compassion. Further research 
regarding potential concordance between perfectionism and body image is desirable. 
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Mental hälsa tros förbättras och välbefinnande tros främjas om individen behandlar sig 
själv och andra med compassion (Strauss et al., 2016). I det västerländska samhället där tonvikt 
läggs på fysiskt utseende och idealiserande bilder finns i överflöd antas att de flesta människor 
ibland jämför sitt utseende med det utseende som är norm enligt media. Vid sådana jämförelser 
bedömer majoriteten människor sig själva som mindre attraktiva än idealet, vilket kan orsaka 
missnöje med kroppen (Blond, 2008). Festinger (1954) föreslog i sin sociala jämförelseteori 
att individuella skillnader i tendensen att jämföra sig själv med andra står för olika nivåer av 
störningar i kroppsuppfattning (Winston, 2006). Social jämförelse, särskilt att jämföra den egna 
kroppen med vad man anser vara en ideal kropp, har visats ge upphov till negativa känslor, oro 
och upptagenhet av den egna kroppen (Joseph, LoBue, Rivera, Irving, Savoy & Shiffrar, 2016). 
Jämförelse av utseende, vilket definieras som tendensen att ägna sig åt främst ickefördelaktiga 
jämförelser av ens fysiska utseende med andras, har identifierats som en kritisk mekanism i 
bibehållningen av problem gällande kroppsuppfattning (Winston, 2006).  

På senare år har intresset för self-compassion (självmedkänsla) och dess effekt på 
psykologiskt välbefinnande ökat (Costa, Maroco, Ferreira & Castilho, 2016). Self-compassion 
har visats vara negativt associerat med självkritik, ångest och upptagenhet av och utvärdering 
av den egna kroppen och vikten samt med social kroppsångest, vilket definieras som en 
upplevelse av ångest i närvaro av riktig eller inbillad negativ utvärdering av den egna kroppen, 
bland kvinnor som tränar regelbundet samt bland kvinnliga atleter (Wasylkiw, MacKinnon & 
MacLellan, 2012). Self-compassion definieras som att ha en snäll och förstående attityd 
gentemot personliga besvikelser och kamper. Begreppet inkluderar tre sammankopplade 
(Homan & Tykla, 2015) kärnkomponenter (Wasylkiw, MacKinnon & MacLellan, 2012); self-
kindness, common humanity och mindfulness (Homan & Tykla, 2015). Self-kindness innebär 
att behandla sig själv med förståelse, tålamod och förlåtelse även då man konfronteras med 
uppfattad otillräcklighet eller besvikelse (Homan & Tykla, 2015); detta i motsats till att vara 
självkritisk (Ferrari, Yap, Scott, Einstein, & Ciarrochi (2018). Common humanity rör förståelse 
angående att alla människor är imperfekta, gör misstag och upplever misslyckanden; genom 
att förstå detta känner människor med self-compassion sig inte isolerade då de upplevelser 
misslyckanden. Mindfulness handlar om att vara öppen för och berörd av sin personliga oro, 
samtidigt som en icke-dömande attityd hålls gentemot sina personliga otillräckligheter och 
misslyckanden (Homan & Tykla, 2015), i motsats till att överidentifiera sig med sina 
smärtsamma upplevelser (Ferrari et al., 2018). Self-compassion innebär alltså att ha en icke-
dömande förståelse för sin egen smärta, otillräcklighet och misslyckande; på så sätt möjliggör 
self-compassion betraktelse av den egna upplevelsen som en del av en större mänsklig 
upplevelse. Människor med hög self-compassion är därmed accepterande mot sig själva. Då de 
uppfattar sig själva misslyckas behandlar de sig själva med snällhet och förståelse snarare än 
att vara självkritiska (Wasylkiw et al., 2012). Angående kön och self-compassion så har 
forskning indikerat att män har lite högre nivåer av self-compassion än vad kvinnor har 
(Yarnell et al., 2015). 

Body image (kroppsuppfattning) är ett komplext koncept som illustrerar hur en individ 
känner och beter sig (Arji, Borjali, Faramarz & Farrokhi, 2016) samt hur individen interagerar 
med människor omkring sig (Winston, 2016). Kroppsuppfattning definieras som ett subjektivt 
koncept av fysiskt utseende, kan vara antingen positiv eller negativ (Brudzynski & Ebben, 2010) 
och handlar om en persons perceptioner, känslor och tankar kring sin kropp. Detta 
konceptualiseras oftast som uppskattning av kroppsstorlek, värdering av hur attraktiv man 
anser sig vara och emotioner associerade med kroppsform och kroppsstorlek (Grogan, 2006). 
Kroppsuppfattning omfattar även våra perceptioner gällande hur vi tänker att andra uppfattar 
oss. Den internaliserade bilden av kroppsuppfattning skapas från självobservation, feedback 
från källor utanför oss själva och en komplex interaktion av både medvetna och omedvetna 
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attityder, emotioner, minnen och upplevelser; denna bild av kroppsuppfattning internaliseras 
oavsett om den är realistisk eller orealistisk. Enligt National Eating Disorders Association 
övertygar individer med en negativ perception av kroppsuppfattning sig själva om att enbart 
andra individer är attraktiva och att den egna kroppsformen och kroppsstorleken är tecken på 
personligt misslyckande. Människor med en negativ kroppsuppfattning är troligare att utveckla 
ätstörningar och är mer troliga att lida av depression, isolering, lågt självförtroende och 
besatthet gällande viktminskning (Winston, 2006). 

Self-compassion är kopplat till mer adaptiva typer av kroppsuppfattning och ätande 
(Kelly & Stephen, 2016). Eftersom self-compassion verkar särskilt gynnsamt när människor 
upplever misslyckanden, anser Wasylkiw et al. (2012) att self-compassion kan vara kopplat till 
kvinnors kroppsliga oro. Specifikt kvinnor som har en positiv kroppsuppfattning beskrivs vara 
self-compassionate mot sig själva genom att acceptera sina kroppar trots uppfattade brister i 
utseende; detta genom att de har en positiv attityd gentemot sina kroppar och att de avvisar 
orealistiska mediaideal (Wasylkiw et al., 2012). Det finns fördelaktiga kopplingar mellan self-
compassion och kroppsuppfattning i form av att self-compassion har implicerats vara en 
skyddande faktor mot dålig kroppsuppfattning och ätstört beteende (Braun, Park & Gorin, 
2016). Barnett och Sharp (2016) fann att self-compassion inhiberade effekterna av en negativ 
kroppsuppfattning; detta eventuellt eftersom individer med hög self-compassion är mindre 
troliga att jämföra sig själva med andra (Barnett & Sharp, 2016). Angående self-compassion 
som skyddande faktor mot dålig kroppsuppfattning så föreslog Braun et al. (2016) att self-
compassion direkt kan mildra maladaptiva utkomster av dålig kroppsuppfattning och att self-
compassion kan förhindra den initiala förekomsten av ett riskbeteende (till exempel 
internalisering av smala ideal) och maladapativa utkomster (till exempel ätstört beteende). De 
föreslog även att self-compassion kan interagera med en riskfaktor genom att avbryta 
riskfaktorns skadliga effekt (Homan & Tykla, 2015).  

Self-compassion kan vara användbart som intervention syftande till att reducera 
missnöje med kroppen eller för att öka positiv kroppsuppfattning (Slater, Varsani & Diedrichs, 
2017). En upplevelse av negativ kroppsuppfattning som individen kan besvara med self-
compassion har visats kunna skydda mot frestelse att försöka förändra sin figur och vikt (Kelly 
& Stephen, 2016). Eftersom en individ som är self-compassionate har minskad uppmärksamhet 
på potentiella hot eller faror går därför att anta att om en individ behandlar sig med mer self-
compassion än vanligt så upplever hen mer acceptans gällande sin kropp och är mindre 
upptagen av och hotad av dess imperfektioner (Kelly & Stephen, 2016). Grupper där 
medlemmarna lägger vikt vid utseende, vikt och form tenderar att vara den grupp som har störst 
risk för att uppleva missnöje med kroppen och att utveckla och bibehålla negativa perceptioner 
av kroppsuppfattning (Winston, 2006).  

Låg nivå av self-compassion och hög nivå av självkritik har upprepade gånger visats 
predicera psykologiska symptom (Krieger, Martig, van den Brink & Berger, 2016). Det är 
rimligt att naturliga fluktuationer i nivå av self-compassion kan påverka body image. Det kan 
vara så att när kvinnor behandlar sig själva med mer self-compassion än vanligt så resulterar 
detta i en bättre kroppsuppfattning. Kvinnor som behandlar sig själva med mer self-compassion 
än vanligt känner sig därför mer nöjda med sina kroppar och olika kroppsdelar (Kelly & 
Stephen, 2016). Angående män och kroppsuppfattning så har forskning inom 
kroppsuppfattning främst fokuserat på kvinnor och därmed eventuellt inte erbjudit en 
heltäckande bild för män; det finns dock forskning som visar att män upplever signifikanta 
störningar i kroppsuppfattning (Varnado-Sullivan, Horton & Savoy, 2006). Det har bekräftats 
att missnöje med kroppen inte är unikt för kvinnor (Furnham, Badmin & Sneade, 2002) och att 
prevalensen för missnöje med kroppen ökar bland män (Adams, Turner & Bucks, 2005).  
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Eftersom self-compassion fostrar self-kindness och accepterande av sig själv borde 
sådana hälsosamma sätt att relatera till sig själv direkt skydda mot de negativa effekterna av 
perfektionism. Detta kan särskilt vara fallet när människor svarar med self-compassion då de 
begått misstag eller befinner sig i sorg, snarare än med sträng självkritik vilket skulle kunna 
leda till maladaptiv hjälplöshet och hopplöshet. Perfektionism är ett komplext 
multidimensionellt konstrukt (Ferrari et al., 2018) och vissa aspekter av det är negativa och 
maladaptiva, medan andra är positiva och adaptiva (Stoeber, Otto, Pescheck, Becker & Stoll, 
2007). Perfektionism definieras som att ställa extremt höga krav och ackompanjeras av en högt 
kritisk utvärdering av en själv i strävan efter dessa standard (Ferrari et al., 2018). 
Perfektionistiska individer tror att de kan och borde uppnå perfekt prestation och uppfattar allt 
under perfekt prestation som otillfredsställande. Perfektionister är selektivt uppmärksamma på 
tecken på att deras standard inte har uppnåtts; därmed är perfektionistiska individer mer troliga 
att vara missnöjda med sin prestation eftersom de konsistent ställer krav som de inte lyckas 
uppnå (Antony, Purdona, Huta & Swinson, 1998). 

Frost et al. (1990) hypotiserade att konstruktet perfektionism består av sex dimensioner; 
a) en tendens att reagera negativt på misstag och att likställa misstag med misslyckanden 
(Concern over Mistakes), b) en tendens att tvivla på kvalitén på den egna prestationen (Doubts 
about Actions), c) en tendens att sätta väldigt höga standard och placera överdriven vikt på 
dessa för självevaluering (Personal Standards), d) en tendens att uppfatta att ens föräldrar har 
höga förväntningar (Parental Expectations), e) en tendens att uppfatta att ens föräldrar som 
överdrivet kritiska (Parental Criticism) och f) en tendens att lägga vikt vid ordning och 
organisering (Organization). På dessa dimensioner baserades den multidimensionella 
perfektionismskalan (FMPS) (Antony et al., 1998). Maladaptiv perfektionism karaktäriseras 
av höga personliga standard, överdriven självkritik, oro angående uppfattade misstag, missnöje 
med den egna prestationen och en generell känsla av otillräcklighet. Adaptiv perfektionism är 
också karaktäriserat av höga personliga standard, men misslyckanden att uppnå dessa 
standarder kan individen stå ut med utan överdriven självkritik eller känslor av missnöje (Mehr 
& Adams, 2016). 

Self-compassion har visats ha en negativ relation med maladaptiv perfektionism och en 
icke-existerande relation med adaptiv perfektionism. Det har visats att att reagera på 
perfektionistiska tankar med self-compassion minskar effekten av att de perfektionistiska 
tankarna utvecklas till negativ affekt. Att reagera med en brist på self-compassion inkluderar 
troligen däremot självkritik, isolering och fusion med ohjälpsamma tankar (Ferrari et al., 
(2018). Perfektionister kan ha mer intensiva tendenser att uppvisa extrema eller ohälsosamma 
beteenden för att uppnå sina mål och de föredrar att ha en ideal kroppsform. Perfektionisters 
tänkande inkluderar störda tankar angående fysisk attraktivitet; till exempel så tenderar 
perfektionister att se sig själva som signifikant mindre attraktiva än andra och attribuerar även 
ofta stor vikt till estetik (Arji, Borjali, Faramarz & Farrokhi, 2016).  

Eftersom att behandla sig själv och andra människor med compassion tros främja 
individens välbefinnande och förbättra mental hälsa (Strauss et al., 2016) är det relevant att 
undersöka vilka variabler som kan påverka individens grad av self-compassion. Utifrån att self-
compassion borde skydda mot de negativa effekterna av perfektionism (Ferrari et al., 2018), 
att perfektionister selektivt uppmärksammar tecken på att deras standard inte har uppnåtts 
(Antony, Purdona, Huta & Swinson, 1998), samt att self-compassion har implicerats skydda 
mot en dålig kroppsuppfattning (Braun, Park & Gorin, 2016) formulerades denna studies syfte; 
att undersöka om perfektionism och kroppsuppfattning predicerade self-compassion hos 
studenter.  
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Metod 

Deltagare 

 Deltagarna bestod av studenter vid Umeå Universitet. Deltagarna studerade på 
olika terminer på något av tränarprogrammet, civilekonomprogrammet, läkarprogrammet och 
förskolelärarprogrammet. Deltagarna studerande olika utbildningar valdes i syfte att få 
deltagare från olika sociala kontexter. Deskriptiv data över samtliga deltagare presenteras 
nedan i tabell 1.  

Tabell 1.  

Deskriptiv data för samtliga deltagare. 

   n % M SD 

Kön   219 

 Man  86 39 

 Kvinna  132 60  

 Ej angett  1 0.4 

Ålder   217  22.67 4.40 

Notis: n= antalet deltagare, M= medelvärde, SD=standardavvikelse. 

Procedur 

  Kursansvarig och/eller lärare för respektive program kontaktades via mail med 
förfrågan om administrering av enkät till studenterna på respektive kurs inom program. 
Godkännande för administrering av enkät under del av respektive lärares undervisningstillfälle 
gavs då detta ansågs lämpligt, varpå enkät administrerades i pappersform till deltagarna. Data 
samlades in via en pappersenkät bestående av tre självskattningsskalor vid sammanlagt sex 
tillfällen. Informerat samtycke gavs från alla deltagarna. Deltagarna besvarade enkäten enskilt 
och anonymt efter en kort presentation av författaren gällande vilka områden studien 
behandlade, samt efter information om att deltagande var anonymt, frivilligt och när som helst 
kunde avbrytas. Ingen ersättning för deltagande utgick.  

Instrument 

Enkäten bestod av självskattningsformulären Self-Compassion Scale Short form (SCS-
SF) översatt till svenska, Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) översatt till 
svenska och Body Shape Questionnaire (BSQ-8C) översatt till svenska. Enkäten innehöll även 
frågor gällande ålder, kön, antal timmar träning per vecka samt vilken termin och vilket 
program deltagaren studerade.  

Self-Compassion Scale Short Form (SCS-SF) utvecklades av Raes, Pommier, Neff & 
Van Gucht (2011) och är ett självskattningsformulär bestående av 12 items avsett att mäta nivå 
av self-compassion (Homan & Tylka, 2015). De sex dimensionerna som avses mätas är self-
kindness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness och overidentification 
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(Castilho, Pinto-Gouveia & Duarte, 2015). En version av formuläret översatt till svenska 
användes i denna studie. Svarsalternativen i SCS-SF består av en femgradig likertskala från 1 
(nästan aldrig) till 5 (nästan alltid) (Homan & Tylka, 2015). Medelvärdet av svarsresultaten 
beräknas och ett högre medelvärde tyder på högre self-compassion (Raes, Pommier, Neff & 
Van Gucht, 2011). Enligt Castilho, Pinto-Gouveia & Duarte (2015) har SCS-SF har uppvisat 
god intern konsistens, faktorvalidtet och konvergent validitet. På grund av SCS-SF´s goda 
psykometriska egenskaper rekommenderas formuläret vid mätning av self-compassion i 
kliniska syften och forskningssyften (Castilho, Pinto-Gouveia & Duarte, 2015) och kan 
användas som ett effektivt alternativ till den fullständiga Self-Compassion Scale (Raes, 
Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). 

Body Shape Questionnaire (BSQ) är ett av de mest använda formulären för att mäta 
olika aspekter av kroppsuppfattning och grad av psykopatologi gällande kroppsform. Det är ett 
självrapporteringsformulär avsett att mäta den fenomenologiska upplevelsen av “att känna sig 
tjock” under de senaste fyra veckorna. Formuläret består av 34 frågor som deltagaren besvarar 
på en sex-gradig likertskala från ”aldrig” till ”alltid”. Högre värden på BSQ indikerar högre 
grad av missnöje med kroppen. BSQ är enligt Welch, Lagerström & Ghaderi (2012) ett validt 
och reliabelt mätinstrument; det är dock ett relativt långt frågeformulär och är inte praktiskt då 
det administreras tillsammans med fler andra frågeformulär. En kort version av BSQ med 
samma utmärkta psykometriska proportioner som originalversionen kan vara användbart inom 
både forskning och klinisk praktik. En konfirmatorisk faktoranalys av olika versioner av BSQ 
genomfördes med syfte att identifiera den psykometriskt bästa versionen av en kortversion av 
BSQ. Åtta former av BSQ inkluderades i nämnda analys där enbart en version, ”Body Shape 
Questionnaire-8, BSQ-8C”, uppvisade hög sensitivitet för förändring. BSQ-8 består av åtta 
items extraherade från BSQ. De psykometriska egenskaperna för BSQ-8C har visat att BSQ-
8C har hög intern konsistens, utmärkt test-retest reliabilitet och hög konvergent validitet. Sett 
till dess låga antal items och goda psykometriska egenskaper är BSQ-8C ett värdefullt 
instrument för att mäta missnöje med kroppsform. En annan potentiell fördel med BSQ-8C är 
att formuläret inte är könsspecificerande. Formuleringen av vissa items i originalversionen av 
BSQ gör det mindre lämpligt för användning för män; BSQ-8C innehåller däremot inte några 
items som kan vara exklusivt relevanta för kvinnor. Därmed kan eventuellt nivån av missnöje 
med kroppen för män undersökas genom användning av BSQ-8C (Welch, Lagerström & 
Ghaderi, 2012).  

Frost´s Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) är ett självskattningsformulär 
avsett att mäta de sex dimensionerna av perfektionism (Taylor, Couper, Butler & 2017). 
FMPS består av 35 items innehållande de sex subskalorna av perfektionism; Concern over 
Mistakes, Personal Standards, Parental Expectations, Parental Criticism, Doubts about 
Actions och Organization (Stöber, 1998). Varje item besvaras på en femgradig likertskala 
från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis) där deltagaren får besvara hur väl hen 
instämmer med påståendet. FMPS är väl validerat inom vuxna populationer. God intern 
konsistens och koherent validitet med andra mätinstrument avseende perfektionism har 
uppvisats för FMPS inom kliniska och icke-kliniska populationer av vuxna (Burgess, Frost & 
DiBartolo, 2016). Cronbach´s α för FMPS har varierat mellan .70 och .93 och formuläret har 
en generell reliabilitet på .90 i urval av collegestudenter (Taylor, Couper & Butler, 2017). 
FMPS´s psykometriska egenskaper har undersökts och det verkar som att FMPS har fyra 
istället för sex stycken delskalor av perfektionism; Concers over Mistake och Doubts about 
Actions, Parental Expectations och Parental Criticism, Personal Standards och Organization 
(Stöber, 1998). Svaren på varje påstående tillhörande respektive delskala beräknas och en 
poäng för respektive delskala erhålls. En totalpoäng för perfektionism erhålls genom att 
addera poängen för samtliga subskalor förutom Organization, som anses svagt relaterat till 
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övriga subskalor. Högre poäng indikerar större problematik avseende perfektionism (Stöber, 
1998). 

Databearbetning och statistiska beräkningar 

Samtliga beräkningar gjordes i IBM SPSS Statistics 21. För att undersöka om 
kroppsuppfattning och perfektionism predicerade self-compassion genomfördes hierarkiska 
regressionsanalyser.   

Etiska överväganden 

Insamlad data behandlades konfidentiellt och deltagarna var anonyma. 
Deltagande var frivilligt och kunde när som helst avbrytas, vilket samtliga deltagare 
informerades om i både skriftlig och muntlig form.   

Resultat 

Inledningsvis presenteras deskriptiv data för resultaten av instrumenten (tabell 2). 

Tabell 2.  

Resultatet av instrumenten redovisat i medelvärden och standardavvikelser. 

Variabler    M SD 

SCS-SF    38.32 4.28 

BSQ-8C    18.80 8.80 

FMPS    67.24 16.20 

Concern over Mistakes och Doubts about Actions 30.02 9.17 

Parental Expectations och Parental Criticism 15.22 6.55 

Personal Standards   22.13 5.48 

Antal timmar träning per vecka  6.63 3.58 

Notis: M=medelvärde, SD=standardavvikelse, SCS-SF=Self-compassion Scale Short form, 
BSQ-8C=Body Shape Questionnaire-8, FMPS= Frost´s Multidimensional Perfectionism Scale. 

 
Syftet var att undersöka om någon av variablerna perfektionism och kroppsuppfattning 

var signifikanta prediktorer av self-compassion. Detta undersöktes med hjälp av hierarkiska 
regressionsanalyser. Resultaten av regressionanalyserna presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Summering av  regressionsanalys av variabler predicerande self-compassion. 

Self-compassion 

Prediktor    Steg 1 Steg 2 Steg 3 

    β β β 

Kön    .19** .17** .20* 

Concern over Mistakes och Doubts about Actions  .40*** .43*** 

Parental Expectations och Parental Criticism  .01 .02 

Personal Standards    .05 .03 

Kroppsuppfattning     -.07 

Antal timmar träning per vecka  .08 .07 .07 

 

Adjusted R2    .03 .20 .20 

N=21, *p < .05. **p < .01. *** p < .001. 

 
Resultatet visade att kön i kombination med antal timmar träning per vecka 

signifikant predicerade self-compassion (sig=.026) och förklarade en signifikant andel av 
variansen i self-compassion. Av kön och antal timmar träning per vecka var kön signifikant.  
 Steg 2 i regressionen inkluderade subskalorna i FMPS; Concern over Mistakes 
och Doubts about Actions, Parental Expectations och Parental Criticism och Personal 
Standards vilka tillsammans med kön och antal timmar träning per vecka signifikant 
predicerade self-compassion (sig=.000) och förklarade en signifikant andel av variansen i self-
compassion. Av variablerna i steg 2 var det enbart Concern over Mistakes och Doubts about 
Actions och kön som signifikant predicerade self-compassion och förklarade en signifikant 
andel av variansen i self-compassion.  
 Steg 3 i regressionen inkluderade kroppsuppfattning vilket tillsammans med 
Concern over Mistakes och Doubts about Actions, Parental Expectations och Parental 
Criticism, Personal Standards, kön och antal timmar träning per vecka signifikant predicerade 
self-compassion (sig=.000) men inte förklarade en signifikant andel av variansen i self-
compassion. Av variablerna i steg 3 var det enbart Concern over Mistakes och Doubts about 
Actions och kön som signifikant predicerade self-compassion och förklarade en signifikant 
andel av variansen i self-compassion. 

Diskussion 

 Denna studie syftade till att undersöka om kroppsuppfattning och perfektionism 
predicerade self-compassion. Resultaten visade att kön signifikant predicerade self-
compassion och förklarade en signifikant andel av variansen i self-compassion; detta är i 



 
     

9 

enlighet med tidigare forskning som visat att kön påverkar grad av self-compassion i form av 
att män har lite högre grad av self-compassion än vad kvinnor har (Yarnell et al., 2015).  

Subskalorna i Frosts´s Multidimensional Perfectionism Scale (Concern over Mistakes 
och Doubts about Actions, Parental Expectations och Parental Criticism och Personal 
Standards) i kombination med kön och antal timmar träning per vecka predicerade signifikant 
self-compassion och förklarade en signifikant andel av variansen i self-compassion. Av 
variablerna var det enbart kön och Concern over Mistakes och Doubts about Actions som 
förklarade en signifikant andel av variansen i self-compassion. Concern over Mistakes och 
Doubts about Actions var den starkaste prediktorn för self-compassion, vilket är i linje med att 
self-compassion tidigare visats ha en negativ relation med maladaptiv perfektionism (Ferrari 
et al., (2018), som karaktäriseras av bland annat en överdriven självkritik (Mehr & Adams, 
2016), vilket är negativt associerat med self-compassion (Wasylkiw, MacKinnon, & 
MacLellan, 2012). Antagandet att subskalan Concern over Mistakes och Doubts about Actions 
är den subskala i FMPS som mest fångar individens grad av självkritik erbjuder potentiell 
förklaring till att denna subskala var den starkaste variabeln för att förklara self-compassion; 
detta eftersom self-compassion fostrar självkritik (Ferrari et al., 2018) vilket troligen är 
relaterat till individens förmåga att acceptera sig själv.  

Concern over Mistakes och Doubts about Actions består av en tendens att reagera 
negativt på misstag och att likställa misstag med misslyckande (Frost et al., 1990). Att denna 
subskala visade sig vara den starkaste prediktorn för self-compassion i denna studie går även 
att diskutera utifrån att self-compassion medför ett accepterande av sig själv, vilket borde 
skydda mot de negativa effekterna av perfektionism, vilket särskilt kan ske då individen begått 
misstag (Ferrari et al., 2018); eftersom reaktioner på misstag är vad subskalan Concern over 
Mistakes och Doubts about Actions ämnar mäta, kan detta potentiellt förklara varför denna 
subskala var den starkaste prediktorn för self-compassion. Att subskalan bestående av en 
tendens att reagera negativt på misstag och att likställa misstag med misslyckande var den 
starkaste prediktorn för self-compassion går även att diskutera utifrån perfektionisters selektiva 
uppmärksamhet på standard som de anser inte uppnåtts (Antony, Purdona, Huta & Swinson, 
1998). Det går att anta att individens reaktion på en icke-uppnådd standard (vilket i 
perfektionistiska ögon potentiellt ses som ett misslyckande) är relaterad till individens förmåga 
att reagera på perfektionistiska tankar med self-compassion (Ferrari et al., (2018). 

Att kroppsuppfattning inte förklarade en signifikant andel av variansen i self-
compassion i denna studie är inte i enlighet med tidigare forskning av Wasylkiw, MacKinnon, 
& MacLellan (2012) angående att kroppsuppfattning är negativt associerat med self-
compassion. Resultatet var inte heller i linje med att self-compassion tidigare kopplats till mer 
adaptiva typer av kroppsuppfattning (Kelly & Stephen, 2016) eller att self-compassion visats 
kunna skydda mot en dålig kroppsuppfattning (Braun, Park & Gorin, 2016). Att variansen i 
self-compassion i denna studie inte signifikant förklarades av kroppsuppfattning går att 
diskutera utifrån denna studies urval. Det är möjligt att de klasser som rekryterades som 
deltagare inte var grupper som lade vikt vid utseende, vikt och form, vilket enligt Winston 
(2006) tenderar att vara de grupper som löper störst risk för att uppleva missnöje med kroppen 
och att utveckla och bibehålla negativa perceptioner av kroppsuppfattning (Winston, 2006). 
Resultatet går även att diskutera utifrån andra eventuella begränsningar. Det är möjligt att 
urvalet i denna studie var för litet för att en eventuell prediktion av self-compassion från 
kroppsuppfattning skulle fångas upp. Det är även möjligt att konsekvenser av en negativ 
kroppsuppfattning i detta urval hade fångats upp om andra mätinstrument än SCS-SF hade 
använts. Eftersom en negativ kroppsuppfattning gör det troligare för individen att utveckla till 
exempel depression (Winston, 2006), är det möjligt att det i detta urval var i form av 
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depressivitet, istället för i self-compassion, som konsekvenserna av en dålig kroppsuppfattning 
hade visat sig. 

Att kroppsuppfattning inte förklarade en signifikant andel av variansen i self-
compassion går även eventuellt att förklara utifrån potentiell överenstämmelse mellan vad 
subskalorna i FMPS och BSQ-8C ämnar mäta. Subskalorna i FMPS ämnar mäta tendens att 
reagera negativt på misstag och att likställa misstag med misslyckanden, en tendens att tvivla 
på kvalitéten på den egna prestationen, en tendens att sätta väldigt höga standard och lägga 
överdriven vikt på dessa för självevaluering, en tendens att uppfatta att ens föräldrar har höga 
förväntningar och en tendens att uppfatta att ens föräldrar är överdrivet kritiska (Frost et al., 
1990). BSQ-8C ämnar mäta missnöje med kroppsform (Welch, Lagerström & Ghaderi, 2012). 
Det går att spekulera i att en upplevelse av missnöje med kroppsform är i samstämmighet med 
individens grad av perfektionism och att konceptet perfektionism därmed innefattar de aspekter 
av missnöje med kroppen som BSQ-BC ämnar mäta.  

Önskvärt vore att framtida forskning undersökte eventuell överrensstämmelse 
mellan perfektionism och kroppsuppfattning gällande förklaring av self-compassion i ett större, 
randomiserat urval. Även angående subskalan Concern over Mistakes och Doubts about 
Actions efterfrågas vidare studier kring dess förklaringsgrad av self-compassion i ett större, 
randomiserat urval. För framtida forskning vore det även av intresse att undersöka varför inte 
FMPS´s subskala Personal Standards signifikant predicerade self-compassion och förklarade 
en signifikant andel av variansen i self-compassion. Denna subskala bestående av individens 
tendens att sätta väldigt höga standard och placera överdriven vikt på dessa för självevaluering, 
kan eventuellt vara relaterad till självkritik vilket tidigare beskrivits vara negativt associerat 
med self-compassion (Wasylkiw, MacKinnon & MacLellan, 2012). Om så är fallet vore 
undersökning av om och hur subskalan Personal Standards är relaterad till self-compassions 
kärnkomponent self-kindess (att behandla sig själv med bland annat förståelse vid uppfattad 
otillräcklighet (Homan & Tykla, 2015)), av intresse.  

En potentiell svaghet med denna studie är att dess data samlades in via 
självskattningsformulär; det är möjligt att en del av påståendena och frågorna i SFS-SC, FMPS 
och BSQ-8C på grund av sin privata innebörd kan anses svåra och jobbiga för deltagaren att 
svara på, trots anonymitet. Vissa påståenden kanske därför inte besvarades på ett sanningsenligt 
sätt; det är möjligt att frågor som till exempel rör tankar kring att skära av delar av sin egen 
kropp, vilket en av frågorna i BSQ-8C gör, upplevs jobbiga att besvara eftersom detta 
eventuellt medför känslor av skam. Studenternas ofrånkomligt olika miljöer kan även ha 
inneburit en svaghet för studien; det är möjligt att de olika sociala kontexterna i klasser kan ha 
påverkat hur individen i respektive klass besvarade frågor och påståenden gällande self-
compassion, kroppsuppfattning och perfektionism. Att undersöka samma syfte i grupper med 
liknande sociala kontexter hade varit av intresse för att utesluta att miljöfaktorer kan ha 
påverkat studiens resultat.   
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