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Vi har i det här examensarbetet valt att inte översätta compassion till det 
svenska ordet medkänsla. Detta eftersom compassion är ett psykologiskt 
begrepp som inte har en tillfyllest svensk motsvarighet (Andersson & Viotti, 
2013). 

 
Vi vill tacka Anna E. Sundström som varsamt har puttat oss i rätt riktning 
mot den röda tråden och bringat reda i vårt dataöverflöd. Vi vill också rikta 
ett tack till Inga Dennhag för hennes generositet som gjorde att vi fick 
möjlighet att vara en del av UPOP och använda projektets data. Till sist vill 
vi tacka varandra för ett gott samarbete.
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Abstrakt 

I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i 
kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. 
Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att 
minska psykisk ohälsa. Data från gymnasieungdomar (N = 209, 15 – 18 år) samlades in genom 
självskattningsinstrumenten: Compassion Engagement and Action Scale- Youth (CEAS-Y), 
Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS), Peer Relations 
(Kamratrelationer), Becks depressionsindex (BUS-D) och Revised Children’s Anxiety and 
Depression Scale (RCADS). Insamlingen av data skedde elektroniskt via Textalk Websurvey. 
Den statistiska analysen presenteras i form av Pearson’s korrelationskoefficient (r) och 2 
multipla linjära regressioner. Resultatet visar att de tre olika delskalorna i CEAS-Y; 
Compassion för sig själv, Compassion för andra och Compassion från andra korrelerar positivt 
och signifikant med varandra. Effekten på korrelationerna, svag-medelstark, indikerar att 
skalorna är relaterade, men ändå mäter olika aspekter av begreppet compassion. 
Kamratrelationer korrelerar positivt signifikant med alla delskalorna i CEAS-Y. Resultatet 
visar att Compassion för sig själv och Kamratrelationer kan förklara variationen i 
depressionssymtom skattade med RCADS statistiskt signifikant, medan samma variabler 
tillsammans med Compassion för andra kan förklara depressionssymtom skattade med BUS-
D. Det är troligt att det finns en växelverkan mellan kamratrelationer och compassion där 
variablerna övas och utvecklas tillsammans. Studien konstaterar att kamratrelationer och 
compassion är viktiga skyddande faktorer vid depressiva symtom hos gymnasieungdomar. 

Nyckelord: Compassion, Kamratrelationer, Depression, Gymnasieungdomar, CEAS-Y 
 

Abstract 

The aim of this study is to examine the concept of compassion and its correlation with perceived 
quality of peer relations and how these two variables can predict depression among youths (N 
= 209, 15 - 18 year). Compassion - a sensitivity to suffering in self and others with a 
commitment to act on it - is an important factor to sustain mental health. 4 self-report measures 
were utilized: Compassion Engagement and Action Scale- Youth (CEAS-Y), Patient Reported 
Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Peer Relations, Becks Youth 
Inventory-Depression (BUS-D) and Revised Children’s Anxiety and Depression Scale 
(RCADS). Data was gathered electronically through Textalk Websurvey. To statistically 
analyze data, Pearson correlation coefficient (r) and multiple linear regression was used. 
Results states that the 3 subscales in CEAS-Y; Compassion for self, Compassion from others 
and Compassion for others, correlates significantly with a weak to moderate effect, which 
indicates that the scales measure different aspects of the concept compassion. Compassion for 
self and Peer relations predicted the variance in symptoms of depression measured with 
RCADS statistic significant, while the same variables together with Compassion for others 
predicted the variance in symptoms of depression measured by BUS-D statistic significant. To 
find out more about the direction of this correlations further research is needed. It is likely that 
there is a reciprocity between peer relations and compassion where compassion skills are 
trained in interpersonal relations and vice versa. Finally, this study imply that peer relations 
and compassion are important factors to prevent depression within youths. 

Keywords: Compassion, Peer relations, Depression, Youth, CEAS-Y
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Compassion, kamratrelationer och depression 
– en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar 

Under de senaste åren har forskning om compassion vuxit i omfång och begreppet har visat sig 
vara viktigt för välmående och psykisk hälsa (Gilbert et al., 2017; Strauss et al, 2016). 
Compassion handlar bland annat om att vara vänlig och förlåtande mot sig själv och sin 
omgivning och antas växa fram, utvecklas och tränas på i interpersonella relationer (Gilbert, 
2009; Gilbert et al., 2017; Neff 2003a). Det finns en oenighet om konceptualiseringen av 
begreppet compassion och hur det ska mätas (Strauss et la., 2016). I en metaanalys jämför 
Strauss mfl. (2016) teorier om compassion genom att undersöka 35 studier och nio olika 
compassioninstrument. Strauss mfl. (2016) drar slutsatsen att konstruktet compassion bör bestå 
av fem delar: att känna igen lidande, kunna förstå och generalisera mänskligt lidande, hysa 
känslor för en persons lidande, tolerera obekväma känslor samt motivation till att handla för att 
minska lidande. Strauss mfl. (2016) betonar vikten av framtida forskning som testar validiteten 
av denna definition och som fokuserar på att utveckla ett robust compassioninstrument. 

Gilbert mfl. (2017) sammanlänkar neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori 
och affektteori i sin teoribildning av compassion. I sin konceptualisering av begreppet utgår 
Gilbert (2009) från att compassionsystemet aktiveras beroende av tidigare erfarenheter och 
anknytningsmönster. Gilbert mfl. (2017) menar att människan genom evolutionen har utvecklat 
en social intelligens och definierar compassion som “en känslighet att lida med sig själv och 
andra med vilja och ansträngning att försöka lindra och förhindra det” (s. 2). Enligt Gilbert mfl. 
(2017) består compassion av Första och Andra psykologin. Dessa utgörs i sin tur av varsin 
uppsättning kompetenser och färdigheter. Grundläggande kompetenser i den Första psykologin 
är förmågan till att uppmärksamma signaler på lidande samt förmågan att känna motivation till 
att engagera sig i lidande. Utöver det ingår att kunna: engagera sig emotionellt, tolerera och stå 
ut med lidande, reflektera empatiskt och byta perspektiv samt vara icke-dömande. Andra 
psykologin fokuserar på förmågan att uppmärksamma vad som är hjälpsamt för att minska och 
förhindra lidandet. För detta krävs kompetenserna: reflektion/resonemang, beteende, 
föreställningsförmåga, sensorik, och emotion. Vidare menar Gilbert mfl. (2017) att compassion 
rör sig i tre olika riktningar; den compassion vi känner för andra människor, vår erfarenhet av 
compassion från andra och compassion för sig själv. 

Compassion för andra kan ses som den gängse, traditionella förståelsen av compassion; 
att visa empati och agera utifrån moraliska värderingar. Här menar Gilbert mfl. (2017) att 
compassion för andra inte är samma sak som altruism eller att agera hjälpande mot andra utifrån 
till exempel moral. Compassion för andra utgörs också av förmågan till emotionell kontakt med 
lidande och förmåga att agera funktionellt utifrån lidandet och inte bli överväldigad. Denna 
emotionella kontakt har en annan inverkan på oss än tex altruism, men i många fall kan det 
resultera i samma hjälpbeteende. Gilbert mfl. (2017) tänker sig därför att sambandet mellan 
compassion för andra och hjälpbeteende inte är linjärt. 

Gilbert mfl. (2017) skiljer alltså på motivation som skilt från agerande och i riktningen 
compassion för sig själv fann de att en individs känslighet för lidande kan korrelera positivt 
med självkritik. Detta kan förstås som att vara känslig för sitt eget lidande kan leda till 
ruminering eller tvärtom; en person som inte mår bra är mer uppmärksam på sitt lidande. 
Gilbert mfl. (2017) pekar på att det är viktigt att notera hur en person är känslig för lidande och 
vad hen gör med detta, och inte bara om den är känslig för lidande. 

Gilbert mfl. (2017) menar att compassion från andra påverkas både av en persons 
tillgång och upplevelse av sociala sammanhang. Att uppleva compassion från andra har visat 
sig ha en skyddande effekt mot psykisk ohälsa och därför är det viktigt att också kunna säga 
något om en persons förmåga till att ta emot compassion. Gilbert mfl. (2017) framhåller att här 
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kan det vara av vikt att också se till en individs förmåga att framkalla compassion hos andra 
samt hur mottaglig individen är för stöd.  

Utifrån sin teori om compassion har Gilbert mfl. (2017) utvecklat ett instrument, 
Compassion Engagement and Action Scale (CEAS), som avser mäta Första och Andra 
psykologin inom de tre riktningarna Compassion för andra, Compassion från andra och 
Compassion för sig själv. Empiriska studier har visat att de tre delskalorna är delvis olika 
konstrukt (Lindsey, 2017) och Gilbert mfl. (2017) menar att genom att dela upp compassion i 
tre skalor är det möjligt att studera hur de olika delarna av compassion verkar inom olika 
individer. CEAS (Gilbert et al., 2017) konceptualiserar till stor del compassion i linje med 
Strauss mfl. (2016) rekommendationer. Instrumentet har visat sig ha god validitet och är 
utmärkande eftersom det inkluderar compassion både i mellanmänskliga relationer och till sig 
själv (Gilbert et al., 2017; Lindsey, 2017). 

En viktig del i att kunna känna compassion till olika objekt inklusive sig själv, innefattar 
till stor del förmågan till perspektivtagande i ett socialt sammanhang, att förstå intentioner, 
övertygelser och emotioner enligt en svensk studie på ungdomar (Bengtsson, Söderström och 
Terjestam, 2016). Ungdomar befinner sig ofta i sociala sammanhang som utgörs av 
kamratrelationer. Prinstein och Giletta (2015) menar att i tonåren utmärks kamratrelationer av 
frivilliga, ömsesidiga och jämställda relationer som utgörs av regelbunden kontakt, emotionellt 
stöd, en känsla av kompanjonskap och intimitet. Här får tonåringen möjlighet till feedback, 
jämförelse och experimenterande av till exempel värderingar och preferenser. Det råder 
konsensus kring att prosociala beteenden och mentaliseringsförmåga möjliggör för individer 
att engagera sig i interpersonella relationer och navigera i sociala situationer på ett mer 
hälsosamt sätt (DeWalt et al., 2013). 

Bengtsson mfl. (2016) föreslår vidare forskning kring processerna som främjar och 
utvecklar olika former av compassion och hur de är länkade mellan varandra. För det första 
menar Bengtsson mfl. (2016) att olika former av compassion kan vara länkade genom 
interpersonella erfarenheter som socialisation och erfarenheter från vårdnadshavare. För det 
andra menar de att olika former av compassion kan komma att integreras genom självreflektion 
och socialt perspektivtagande under ungdomstiden. Prinstein och Giletta (2015) pekar på att 
just tonåren är en kritisk period när det kommer till utvecklandet av dessa förmågor. Förutom 
medfödda faktorer som temperament och emotionell reaktivitet, betonar Bengtsson mfl. (2017) 
socialisering som en viktig arena där interpersonella erfarenheter görs. I föreliggande studie 
ligger fokus på compassion hos ungdomar, och mot bakgrund av att interpersonella relationer 
är av stor betydelse för utvecklingen av compassion är kamratrelationer en viktig faktor att ta 
hänsyn till. 

Det finns studier som indikerar att både compassion och kamratrelationer kan verka 
skyddande mot psykisk ohälsa som depression (Gilbert & Iron, 2009; Kochel, Ladd & Rudolph, 
2013). På senare år har vikten av att vara i ett sammanhang förtydligats för att förstå och 
förklara depression. Beck och Bredemeier (2016) har vidareutvecklat Becks (1979) kognitiva 
modell för hur depression uppstår och utformat en ny, integrerad modell för att förstå och 
förklara depression utifrån en psykologisk, biologisk och evolutionär ansats. De föreslår att 
depression ska förstås som en adaption för att bevara energin efter en upplevd förlust av en 
viktig resurs som vänskap, gruppidentitet eller personlig vinning. Här förtydligas vikten av 
interpersonella relationer och att vara i ett sammanhang. Christ, Kwak och Lu (2017) 
undersökte hur avsaknad av kamratrelationer och psykologisk omsorgssvikt av vårdnadshavare 
kunde förklara depression hos ungdomar. Studien fann att kamratrelationer predicerade 
depression bättre (ß = .74, p < .001) än psykologisk omsorgssvikt av vårdnadshavare (ß = .55, 
p < .001) i denna ålderskategori (Christ et al., 2017). 

I enlighet med studierna ovan kan depression förstås utifrån en transaktionell, 
interpersonell förklaringsmodell. Det innebär att depressiva symtom påverkar det sociala 
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beteendet samtidigt som detta beteende kan framkalla negativ respons hos andra. Vilket i sin 
tur kan leda till förvärrade depressiva symtom (Kochel, Bagwell, Ladd, & Rudolph, 2017). 
Kochel mfl. (2013) undersökte konsekvenser av mobbning och fann att goda kamratrelationer 
i sig verkar skyddande mot depression genom att dessa ger tillfälle att öva på sociala färdigheter 
och skänker stöd samt en känsla av tillhörighet. Erfarenheter av kamratrelationer från tonåren 
är alltså relevanta både som en predicerande faktor av psykopatologi, men också som en viktig 
aspekt i utvecklandet av kognitiva förmågor och biopsykosociala processer (Prinstein & Giletta, 
2015). Dessa faktorer är också viktiga för att utveckla compassion (Bengtsson et al., 2016; 
Gilbert, et al., 2017). 

Gilbert mfl. (2017) har i sin valideringsstudie undersökt hur CEAS korrelerar med 
psykiskt välmående och depression och menar att motsatsen till compassion kan förstås som 
skam och självkritik (Gilbert, 2009), vilka i sin tur är tydligt kopplade till affektiva sjukdomar 
som depression, social ångest och psykos (Gilbert & Iron, 2009). Resultaten i studien (Gilbert 
et al., 2017) visar att delskalan Compassion för sig själv har starkast samband med både 
depression och välmående, delskalan Compassion från andra visar en moderat korrelation med 
välmående och ett starkt negativt samband med depression, medan delskalan Compassion för 
andra har ett svagt samband med både depression och välmående. Resultaten från Lindsey 
(2017) går i samma linje då de visar att delskalorna Compassion för sig själv och Compassion 
från andra har störst påverkan på ångest, depression och positiv affekt. 

Det finns få övriga studier på sambandet mellan Gilberts definition av compassion och 
psykisk ohälsa. Compassion för sig själv (Gilbert et al., 2017) liknar begreppet self-compassion 
(Neff, 2003a), varför det kan vara intressant att inkludera studier som undersökt detta. Neff 
(2003a) beskriver self-compassion som att vända medkänsla inåt mot sig själv samt att ha en 
öppenhet inför sig själv och sitt lidande. Sambandet mellan förmåga till self-compassion och 
välmående har belagts i flera studier (Bluth & Neff, 2018; Zessin, Dickhäuser & Garbade, 2015) 
och har främst studerats hos vuxna individer. Yarnell och Neff (2013) har visat att vuxna 
personer med högre self-compassion är bättre på att lösa konfliktfyllda situationer genom att 
kompromissa och balansera egna och andras behov, men menar också att det finns få studier 
som har undersökt sambandet mellan self-compassion och interpersonellt beteende. Marsh, 
Chan och MacBeth (2018) har i en metaanalys med 19 studier visat att sambandet mellan self-
compassion och psykisk ohälsa också finns i gruppen ungdomar, 10 – 19 år (N = 7049). 
Resultaten från metaanalysen visade på medelstarkt samband (r = -.54, p <.001) mellan self-
compassion och psykisk ohälsa i form av ångest, depression och stress (Marsh et al., 2018). 
Neff och McGehee (2010) har visat att det finns ett positivt samband mellan self-compassion 
och ökat välmående hos ungdomar med en negativ självbild. 

Det huvudsakliga syftet med denna stuide är att undersöka aspekterna av begreppet 
compassion och att undersöka sambandet mellan compassion och upplevda kamratrelationer 
hos gymnasieungdomar. Dessutom syftar studien till att undersöka hur compassion och 
kamratrelationer kan förklara depressionssymtom i denna grupp. 

Metod 

Examensarbetet skrevs inom ramen för forskningsprojektet Ungdomars upplevelse av Psykisk 
Ohälsa - Psykometriska egenskaper av nya svenska versioner av test (UPOP) som leds av Inga 
Dennhag (Barn och ungdomspsykiatrin i Umeå och institutionen för Klinisk Vetenskap vid 
Umeå universitet). Projektets syfte är att översätta och validera instrument som är relevanta för 
screeening och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. I arbetet kommer 
instrumenten prövas ut i både en normal- och klinisk population och resultera i svenska 
normeringsgrupper. 
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Deltagare 

I denna studie deltog 221 ungdomar, varav 12 ströks i bearbetningen av datan (se under 
statistisk analys). Resterande 209 deltagare bestod av 150 kvinnor och 59 män. Deltagarna var 
i åldrarna 15 - 18 år (M = 16.89 år, SD =1.53). Data samlades in på två gymnasieskolor i en 
medelstor stad i norra Sverige med upptagningsområde även utanför staden. Urvalet var ett 
bekvämlighetsurval utifrån geografisk närhet och vilka rektorer i närliggande skolor som valde 
att delta. Deltagarna går antingen på Estetiska programmet med inriktning Dans, Musik eller 
Teater, Vård och omsorgsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet i åk 1 – 3. 68 % 
av deltagarna uppgav att de bor hos båda sina föräldrar, andra bor med en förälder eller växelvis 
hos sina föräldrar. Några deltagare bor hos andra familjemedlemmar eller släktingar, har flyttat 
hemifrån eller bor på familjehem. På en fråga om vad deltagarnas vårdnadshavare hade för 
sysselsättning uppgavs 363 vårdnadshavare arbeta, 35 vårdnadshavare vara arbetslösa eller 
sjukskrivna på del- eller heltid, 11 utbildade sig och 7 uppgavs göra annat exempelvis vara 
föräldralediga eller så fanns ingen vårdnadshavare. Deltagarna tillfrågades också om tidigare 
kontakt med vård på grund av psykiska besvär, 167 personer svarade att de inte har haft kontakt 
med vården. Det är ca 20 % som varit i kontakt med vården på grund av psykisk ohälsa varav 
några har varit i kontakt med flera instanser. 6 personer har haft kontakt med specialistvård på 
Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP och resterande med första linjens psykiatri, 18 stycken 
med hälsocentral och 25 stycken med ungdomshälsa. 

Instrument 

Fyra självskattningsskalor användes i studien; ett som avser mäta compassion, ett som avser 
mäta kamratrelationer och två som avser mäta depressionssymtom. 

The Compassionate Engagement and Action´s Scale (CEAS). CEAS utvecklades av 
Gilbert mfl. (2017) och är ett självskattningsformulär som består av 39 items. Deltagare ombeds 
uppskatta hur ofta varje påstående inträffar på en skala från 1 - 10 (1 = Aldrig; 10 = Alltid). För 
att undvika svarsbias innehåller skalorna omvända items, dessa exkluderas när totalpoängen 
räknas ihop. Det är möjligt att räkna ut en totalpoäng för varje delskala (Gilbert et al., 2017). 
CEAS baseras på Gilbert mfl. (2017) teori om compassion och består av tre delskalor som 
mäter de olika aspekterna av compassion; Compassion för sig själv, Compassion för andra och 
Compassion från andra. Den första skalan ämnar mäta compassion riktat mot sig själv, 
motivation att hantera och arbeta med egna svårigheter när du upplever dem. Den andra skalan 
mäter förmågan att visa compassion för andras svårigheter, motivation att hantera och arbeta 
med andras svårigheter när de uppstår. Den tredje skalan handlar om förmågan att ta emot 
compassion från viktiga personer i ens liv, hur du upplever andras motivation till att hantera 
och arbeta med dina svårigheter. Varje delskala utgörs av två subskalor, Engagement och 
Action. Där Engagement baseras på Första psykologin som handlar om att uppmärksamma och 
känna compassion. Action baseras på Andra psykologin, som handlar om att agera på sin 
compassion. I sin valideringsstudie finner Lindsey (2017) att korrelationen mellan subskalorna 
Engagement och Action inom varje delskala var hög (r = .67 till .83), vilket försämrar den 
interna konsistensen. Lindsey (2017) ställer sig kritisk till om det behövs subskalor inom 
delskalorna. Därför används inte heller testets subskalor i resultatet av det här examensarbetet. 
Studier har visat att CEAS har en god konvergent validitet mot flertalet instrument som mäter 
compassion och liknande begrepp samt god divergent validitet mot instrument som mäter 
depression, ångest, stress, skam och självkritik (Gilbert et al., 2017; Lindsey, 2017). De 
psykometriska egenskaperna har bekräftats i två stickprov där delskalorna korrelerar moderat 
med varandra (r = .40 - .49, p < .001) vilket tyder på god begreppsvaliditet (Gilbert et al. 2017). 

En vidareutveckling av instrumentet är The Compassionate Engagement and Action´s 
Scale Youth (CEAS-Y), som är anpassat för att användas på barn och ungdomar. I ett samarbete 
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mellan forskningsprojektet UPOP och Paul Gilbert kommer detta nya instrument översättas 
och valideras. 

Revised Children´s Anxiety and Depression Scale (RCADS). RCADS (Chorpita, 
Ebesutan & Spence, 2015) är ett självskattningsformulär bestående av 47 items, och 
utvecklades för att fånga kriterierna i DSM-IV och särskilja på de ofta komorbida symtomen 
inom ångest och depressionsdiagnoser. Svarsalternativen består av en fyrgradig Likertskala 
från 0 (aldrig) till 3 (alltid). RCADS utgörs av delskalorna Separationsångest (SAD), Social 
fobi (SP), Generaliserat ångestsyndrom (GAD), Panikångestsyndrom (PD), Obsessive 
compulsive disorder (OCD) och Egentlig depression (MDD). Dessutom finns en totalskala för 
de fem ångestskalorna och en totalpoäng för alla sex delskalor (Chorpita et al., 2015). I 
delskalan för depression, som används i den här studien, fångas följande aspekter upp från 
DSM-IV; nedstämdhet, minskat intresse, ofrivillig viktminskning eller viktuppgång, 
sömnstörning, psykomotorisk agitation eller hämning, trötthet, känslor av värdelöshet eller 
skuldkänslor och koncentrationssvårigheter (APA, 2010). 

En valideringsstudie har använts sig av två olika stickprov med barn och ungdomar från 
olika skolor på Hawaii. Det första bestod av 1641 barn och ungdomar mellan 6 - 18 år (M = 
12.87) och rapporterar att den interna konsistensen är god (α = .76). Det andra stickprovet 
bestod av 246 barn och ungdomar (M = 12.20). Utifrån detta stickprov gjordes test-retest med 
en vecka mellan och resultatet visade på en god stabilitet (Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto 
&Francis, 2000). Esbjørn, Sømhovd, Turnstedt och Reinholdt-Dunne (2012) har i sin studie 
undersökt de psykometriska egenskaperna för den danska versionen av RCADS på 667 
ungdomar i åldrarna 8 - 16 år över hela Danmark. De fann att den interna konsistensen inom 
skalorna var god (α = .75 - .90). För att undersöka den konvergenta validiteten undersöktes 
sambandet mellan RCADS och depressionsinstrumentet SCARED, och resultatet visade att 
korrelationerna var måttliga (r = .43 - .58). Dessa resultat går i linje med tidigare studier på 
instrumentet (Esbjørn et al., 2012). 

Becks Ungdomsskalor-Depression (BUS-D). Becks Ungdomsskalor (BUS) (Beck, 
Beck & Jolly 2004), är en uppsättning självskattningsformulär som kan används som stöd vid 
bedömning och diagnostisering av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. 
BUS kan både användas vid utredning och vid bedömning av behandlingsinsatser av enskilda 
barn samt för att undersöka psykiskt välmående på en gruppnivå. BUS är anpassad för att 
användas på barn i åldern 7 - 18 år och kan fyllas i individuellt eller i grupp. Hela instrumentet 
består av 100 items som delas upp i fem skalor, varav ett är index för depressionssymtom som 
utgörs av 20 items. BUS-D ämnar mäta ledsenhet och depression och utgörs av påståenden om 
den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelse samt kroppsliga symtom. Varje 
delskala tar 5 - 10 minuter att fylla i. Frågorna besvaras med hjälp av en fyrgradig Likertskala, 
från 0 (aldrig) till 3 (alltid). Poängen för varje delskala summeras och en högre poäng innebär 
en större problematik (Pearsson, u.å). Instrumentets testinnehåll utgick från forskning på 
barnsjukdomar och mätinstrument för barn och reviews av DSM, upp till DSM-IV. 
Instrumentet används för screening av barn som är i riskzonen för att utveckla maladaptiva 
tankar och beteenden. Däremot finns det kritik mot BUS där det framhålls att de olika skalorna 
i instrumentet innehåller liknande items. Detta betyder att de olika skalorna överlappar varandra 
(Bose-Deakins & Floyd, 2004) och resulterar i att BUS inte tillräckligt bra kan skilja på olika 
ångest- och depressionsdiagnoser. Bose-Deakins och Floyd (2004) menar att instrumentet inte 
heller kan skilja på barn med emotionella- och beteendeproblem samt barn som inte upplevs 
ha dessa svårigheter. 

Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Peer 
Relations. Instrumentet PROMIS Peer relation ingår i PROMIS pediatric social health item 
bank (DeWalt et al., 2013; Health measures, 2018) och är en självskattningsskala som mäter 
kamratrelationer för barn mellan 8 - 17 år. PROMIS Peer relations mäter barns egna uppfattning 
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om deras kamratrelationer genom att fråga om sociala roller, tillhörighet och social förmåga. 
Eftersom ömsesidighet i kamratrelationer har visat sig vara en viktig faktor i barns och 
ungdomars interpersonella utveckling finns items som mäter både barnets egna uppfattning till 
exempel “jag har lätt för att skaffa vänner” samt andras uppfattning om mig till exempel “andra 
barn vill vara min vän” (Dewalt et al., 2013). Det är dock viktigt att uppmärksamma att detta 
instrument inte gör anspråk på att mäta socialt stöd eller faktisk popularitet. Istället syftar 
instrumentet fånga barnets egna uppfattning och DeWalt mfl. (2013) menar att denna faktor 
påverkar den psykiska hälsan mest. Alla items i instrumentet besvaras utifrån “de senaste 7 
dagarna” och svarsalternativen utgörs av en femgradig Likertskala (aldrig, nästan aldrig, ibland, 
ofta, nästan alltid).  

Procedur 

Detta examensarbete baseras på data från forskningsprojektet UPOP. Studiens deltagare fick 
under hösten 2018 vid två tillfällen, med tre veckors mellanrum, fylla i flertalet 
självskattningsformulär elektroniskt via Textalk Websurvey. Varje tillfälle beräknades ta cirka 
en timme och skedde under skoltid efter överenskommelse med rektorerna för respektive skola. 
Data som använts i den här studien är från det första insamlingstillfället. De elever som deltog 
i studien erbjöds fika samt en biobiljett per tillfälle. Varje deltagare fick en personlig kod för 
att besvara enkäten. Nyckeln till koderna förvaras inlåsta och datan behandlas helt 
anonymiserad i denna studie. Ungdomarna fick information om att det är frivilligt att delta i 
undersökningen och att hen när som helst kunde avstå ifyllandet av formulären utan att ge något 
skäl till detta. Vissa frågor var enkla och vanliga medan andra kunde upplevas ha känsligt 
innehåll. Det fanns en forskningsassistent tillgänglig vid varje testtillfälle för att svara på 
ungdomarnas frågor. Det fanns också telefonnummer och e-postadress till forskningsansvarig 
om ungdomen eller den vuxna ville ha kontakt med någon angående enkäten eller frågor som 
kunde dyka upp i samband med ifyllande av enkäten. Om allvarlig psykisk ohälsa upptäcks 
kommer ungdomen att kontaktas av forskningsledaren. 

Statistik analys 

Data från enkäteverktyget Textalk Websurvey sammanställdes i ett Excel-dokument. Rådatan 
från exceldokumentet importerades till SPSS och variabler för totalpoäng för de olika skalorna 
skapades baserat på information från testmanualerna. Därefter undersöktes svarsfrekvensen 
fördelat på de aktuella totalskalorna. I bearbetningen av datan ströks 12 deltagare. Nio av dessa 
på grund av ofullständiga svar på enkäten där flera svar saknades i en eller fler delskalor. Tre 
av deltagarna ströks på grund av misstänkt svarsbias, det vill säga att de svarat ett och samma 
värde genom en eller flera delskalor, även på vända frågor. 

Därefter analyserades data i statistikprogrammet JASP. Först undersöktes deskriptiv 
statistik, N, Partiellt Bortfall, M, SD, Skewness, Kurtosis, Min och Max (se tabell 1). 
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Tabell 1. 

Deskriptiv statistik 
 Compassion 

för sig själv 
Compassion 
för andra 

Compassion 
från andra 

Kamrat-
relationer 

BUS-D RCADS 

N 203 197 204 196 203 207 
Partiellt 
bortfall 

7 13 6 14 7 3 

M 62.18 66.97 80.46 60.18 36.89 14.34 
SD 17.38 17.27 14.46 10.28 9.44 4.13 
Skewness .01 -.31 -1.06 -.59 .44 .36 
Kurtosis -.51 -.27 .87 -.12 -.47 -.69 
Min 17 13 30 25 20 8 
Max 100 100 100 75 63 27 

Resultaten av den deskriptiva analysen visar att det partiella bortfallet är litet. 
Användning av parametrisk statistisk som Pearson’s korrelation (r) och multipel linjär 
regression är möjlig då data är relativt normalfördelat; skewness på skalorna håller sig inom 
det rekommenderade intervallet +/- 2 (Garson, 2012). 

Sambanden mellan de tre delskalorna Compassion för sig själv, Compassion för andra 
och Compassion från andra, och sambandet mellan nämnda delskalor och kamratrelationer 
undersöktes med Pearson’s korrelationskoefficient (r) (Tabell 4). Multipel linjär 
regressionsanalys användes för att undersöka hur de tre delskalorna i CEAS-Y tillsammans 
med Kamratrelationer predicerar BUS-D respektive RCADS. Då prediktorerna är positivt 
korrelerade har problem med multikollinearitet i regressionsanalysen undersökts (se Tabell 2 
och 3). Analysen visar att multikollinearitet inte är ett hinder då Variance Inflation Factor (VIF) 
visar acceptabla värden baserat på riktvärden över 1, men under 4 (Garson, 2012). Resultatet 
betyder att variablerna Kamratrelationer och Compassion för sig själv mäter olika saker av 
RCADS och BUS-D. 

Tabell 2. 

Multikollinearitet för predicerande variabler på RCADS 
Prediktor Tolerans VIF 
Compassion för sig själv .74 1.35*** 
Compassion från andra .62 1.60 
Compassion för andra .80 1.26 
Kamratrelationer .71 1.42*** 
Notera: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Tabell 3. 

Multikollinearitet för predicerande variabler på BUS-D 
Prediktor Tolerans VIF 
Compassion för sig själv .74 1.35*** 
Compassion från andra .63 1.58 
Compassion för andra .80 1.26* 
Kamratrelationer .67 1.49*** 
Notera: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Etiska överväganden 

Den här uppsatsen ingår i forskningsprojektet UPOP som har blivit granskat och godkänt av 
Etikprövningsnämnden och utförs i enlighet med Helsingforsdeklarationen. Studien har 
godkänts av rektorer på varje medverkande skola och klinikchefen på Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) region Västerbotten. Alla deltagare fick skriftlig och muntlig 
information om studien och fick signera ett skriftligt samtycke. 

Resultat 

I redovisningen av resultatet presenteras först korrelationer mellan de olika delskalorna i 
CEAS-Y, därefter rapporteras korrelationer mellan de tre delskalorna och Kamratrelationer (se 
Tabell 4). Till sist presenteras två olika multipla linjära regressioner (se Tabell 5 och 6), som 
redovisar för hur de tre delskalorna som mäter compassion tillsammans med Kamratrelationer 
kan relateras till de två instrument som avser mäta depressionssymtom. 

För att undersöka aspekterna av begreppet compassion utfördes en korrelationsanalys 
med de tre delskalorna i CEAS-Y (se Tabell 4). Alla tre delskalor korrelerade positivt och 
signifikant med varandra. Delskalorna Compassion från andra korrelerade måttligt (Cohen, 
1988) med Compassion för sig själv och Compassion för andra. Compassion för sig själv och 
Compassion för andra korrelerade svagt positivt (Cohen, 1988) med varandra. 

Tabell 4. 

Korrelation mellan Compassion för sig själv, Compassion för andra, Compassion från andra, 
Kamratrelationer, BUS-D och RCADS 
Skala Compassion Compassion Compassion Kamrat- BUS-D RCADS 
 för sig själv för andra från andra relationer   
Compassion -      
för sig själv       
Compassion .22** -     
för andra       
Compassion .43*** .43*** -    
från andra       
Kamrat- .43*** .31*** .47** -   
relationer       
BUS-D -.53*** -.11 -.35** -.57*** -  
RCADS -.51*** -.07 -.26** -.52*** .85*** - 
Notera: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

För att undersöka sambandet mellan compassion och kamratrelationer korrelerades de 
tre skalorna i CEAS-Y med instrumentet Kamratrelationer. Resultatet visade att 
Kamratrelationer korrelerade signifikant positivt med alla tre skalor för compassion (se Tabell 
4), och effekten kan beskrivas som måttlig (Cohen, 1988). Compassion från andra korrelerade 
högst med Kamratrelationer tätt följd av Compassion för sig själv. Compassion för andra 
korrelerar något svagare med kamratrelationer jämfört med de två andra delskalorna. 

För att undersöka hur compassion och kamratrelationer kan relateras till 
depressionssymtom gjordes en multipel linjär regression med de tre delskalorna i CEAS-Y 
samt Kamratrelationer som oberoende variabler och BUS-D (se Tabell 5) respektive RCADS 
(se Tabell 6) som beroendevariabler. 
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Tabell 5. 

Resultat från multipel linjär regressionsanalys för variabler som predicerar BUS-D. (N=175) 
Prediktor B SE B ß 
Compassion för sig själv -.17 .04 -.31*** 

Compassion för andra .10 .04 .15* 

Compassion från andra -.05 .04 -.10 

Kamratrelationer -.40 .07 -.43*** 
Notera: R2 = .43, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Den första regressionsmodellen (se Tabell 5) visade att Kamratrelationer, Compassion 
för sig själv och Compassion för andra förklarar variationen i BUS-D till 43 %. 
Kamratrelationer är den variabel som har störst förklaringsvärde följt av Compassion för sig 
själv och båda sambanden är negativa. Compassion för andra visar ett signifikant positivt 
samband och Compassion från andra är inte en signifikant variabel i modellen. Resultatet visar 
att goda kamratrelationer och högre nivå av Compassion för sig själv minskar totalpoängen i 
BUS -D, vilket indikerar en lägre nivå av depressionssymtom. Däremot innebär högre poäng 
på Compassion för andra högre grad av depressionssymtom, men betavärdet är lågt.  

Tabell 6. 

Resultat från multipel linjär regressionsanalys för variabler som predicerar RCADS. (N=178) 
Prediktor B SE B ß 
Compassion för sig själv -.10 .02 -.43*** 

Compassion för andra .03 .02 .11 

Compassion från andra .01 .02 .05 

Kamratrelationer -.15 .03 -.39*** 
Notera: R2 = .40, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Den andra regressionsmodellen (se Tabell 6) visade att Compassion för sig själv 
tillsammans med Kamratrelationer förklarar variationen i RCADS till 40 %. I denna modell är 
det Compassion för sig själv som har störst förklaringsvärde och sambandet är negativt. 
Kamratrelationer har ett lägre förklaringsvärde men är fortfarande signifikant och negativt. 
Compassion för andra och Compassion från andra är inte signifikanta variabler i modellen. 
Resultatet innebär att goda kamratrelationer och högre grad av Compassion för sig själv är 
relaterad till en lägre grad av depressionssymtom. 

Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka aspekterna av begreppet compassion 
och sambandet mellan compassion och upplevda kamratrelationer hos gymnasieungdomar. 
Dessutom syftade studien till att undersöka hur compassion och kamratrelationer tillsammans 
kan förklara depressionssymtom i denna grupp. 

I den här studien administrerades instrumentet CEAS-Y, som är en ungdomsversion av 
CEAS (Gilbert et al., 2017). Ungdomsversionen har inom UPOP behållit samma struktur som 
originalet, men översatts från engelska till svenska. Resultatet visar att de tre delskalorna inom 
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CEAS-Y korrelerar positivt och signifikant med varandra, och styrkan på korrelationerna är 
svaga till måttliga (r = .22 - .43, p <.001.). Detta kan tolkas som att delskalorna inom CEAS-Y 
delvis mäter olika aspekter av konstruktet compassion. Resultatet går i linje med två tidigare 
studier på originalversionen. Lindsey (2017) validerade den engelska versionen av CEAS och 
fann att de tre delskalorna har svaga till måttliga korrelationer (r = .28 - .43, p < .01 ) och drar 
slutsatsen att de tre delskalorna mäter olika delar av samma konstrukt. Gilbert (et al., 2017) 
fann även han att de tre delskalorna har ett statistiskt måttligt signifikant samband (r = .40 -.49, 
p < .001) och att instrumentet mäter olika delar av begreppet compassion. Föreliggande studie 
kan bekräfta att gymnasieungdomar i Sverige uppvisar liknande korrelationer som vuxna i 
Storbritannien (Lindsey, 2017), men gruppen skiljer sig något från vuxna i den amerikanska, 
engelska och portugisiska gruppen (Gilbert et al., 2017). 

Studien syftade också till att undersöka om det finns ett samband mellan 
kamratrelationer och compassion. Resultaten indikerade att det finns signifikanta positiva 
samband mellan alla tre delar av compassion och kamratrelationer (se Tabell 4), vilket tyder på 
att en hög grad av compassion är relaterat till upplevelser av goda kamratrelationer, och tvärtom. 
På grund av studiens design går det inte att uttala sig om kausalitet mellan variablerna. Tidigare 
forskning (Bengtsson et al., 2016; Gilbert et al., 2017) håller för troligt att compassion och 
kamratrelationer utvecklas genom en växelverkan, båda är beroende av varandra för att 
möjliggöras. Både Bengtsson mfl. (2016) och Gilbert mfl. (2017) menar att det behövs 
interpersonella förmågor som perspektivtagande och sympati, för att skapa och utveckla 
compassion.  

Slutligen syftade studien till att undersöka hur compassion och kamratrelationer kan 
predicera depressionssymtom. Intressanta fynd i studien var att även om både Compassion för 
sig själv och Kamratrelationer signifikant predicerar totalpoängen på BUS-D och RCADS, så 
är det inte samma variabel som har störst förklaringsvärde i de olika modellerna (se Tabell 5 
och 6). Kamratrelationer har större förklaringsvärde än vad Compassion för sig själv har för att 
predicera BUS-D, medan omvänt gäller för RCADS. En orsak till detta kan vara att, trots att 
de två depressionsinstrumenten korrelerar (se Tabell 4), skiljer de sig något från varandra. I 
utvecklingen av instrumentet RCADS har vanliga komorbida symtom inom ångest- och 
depressionsdiagnoser sållats bort (Chorpita et al., 2015). Kvar finns endast de items som frågar 
om specifika symtom för de olika diagnoserna enligt DSM IV (Apa, 2010). BUS-D utgår också 
från DSM IV (Apa, 2010), men eftersom items i de olika BUS-skalorna överlappar varandra 
(Bose-Deakins & Floyd, 2004) och det dessutom finns frågor som rör ytterligare en aspekt, den 
egna självbilden, så förefaller BUS-D anta ett vidare perspektiv på depressionssymtom. 

Tidigare forskning utifrån vuxna rapporterar ett negativt samband mellan depression 
och Compassion för sig själv (Gilbert et al. 2017). Marsh mfl. (2018) visar på ett samband 
mellan self-compassion och psykisk ohälsa i form av ångest, depression och stress hos 
ungdomar. Det här examensarbetet bidrar med kunskap om betydelsen av den compassion som 
riktas mot självet också hos ungdomar. Resultatet indikerar att compassion för sig själv kan 
vara extra viktigt vid allvarliga symtom som kan resultera i depressionsdiagnoser. 

Christ mfl. (2017) visade att kamratrelationer predicerade depression bättre än 
psykologisk omsorgssvikt från vårdnadshavare i denna ålder. Annan forskning konstaterar att 
goda kamratrelationer verkar skyddande mot depression genom att sociala färdigheter övas och 
relationerna skänker en känsla av tillhörighet och stöd (Kochel et al., 2013). Resultatet från det 
här examensarbetet bekräftar och adderar kunskap om kamratrelationers avgörande roll för 
gymnasieungdomars psykiska hälsa. 

Sammantaget indikerar den här studien att instrumentet CEAS -Y kan användas för att 
mäta begreppet compassion på svenska ungdomar. Compassion tycks ha ett positivt samband 
med kamratrelationer, ju mer compassion desto bättre kamratrelationer. Slutligen kan de två 
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variablerna Compassion för sig själv och Kamratrelationer förklara en del av variationen vid 
depressionssymtom. 

Det finns andra instrument som mäter compassion. Exempelvis är Self-Compassion 
Scale (SCS, Neff, 2003b) det mest använda inom både forskning och klinisk verksamhet 
(Marsh, et al., 2018), men då Strauss mfl. (2016) i sin metaanalys visade att de instrument som 
fanns tillgängliga då inte var robusta nog att mäta compassion så valdes ett nyare instrument i 
studien, CEAS-Y. CEAS konceptualiserar compassion i linje med Strauss (et al., 2016) och 
innefattar dessutom interpersonella relationer, något som var viktigt för att svara på syftet i 
föreliggande studie. 

För att mäta compassion i föreliggande studie användes instrumentet CEAS-Y, vilket 
är en ungdomsversion av CEAS som nyligen har översatts till svenska. Denna version av 
instrumentet har ännu inte normerats i Sverige eller genomgått någon svensk validering. Trots 
att det ännu inte finns en svensk validering för ungdomar för CEAS-Y valdes ändå detta 
instrument i studien. Detta mot bakgrund av att CEAS är att betrakta som ett robust instrument 
(Gilbert et al., 2017; Lindsey, 2017), deltagarnas ålder (15 – 18 år) ligger närmare vuxen ålder 
samt att innehållet i CEAS-Y inte skiljer sig innehållsmässigt från CEAS. 

De två instrument som mäter depressionssymtom, RCADS och BUS-D, utgår båda från 
DSM-IV (APA, 2010) som är en äldre version av den nyare upplagan DSM 5 (APA, 2013). 
Grundkriterierna för diagnosen Egentlig depression hos barn och ungdomar, skiljer sig inte åt 
i de olika upplagorna, därför hindrar inte detta att kliniska slutsatser kan dras utifrån denna 
studies resultat. 

Under en mätning lade enkätwebbsidan Textalk Websurvey ner, vilket innebar att 
mycket av data från den mätningen gick förlorad. Deltagarna vars data försvann kontaktades 
via e-mail och SMS och ombads att göra om mätningen hemifrån mot ytterligare en biobiljett. 
Det är troligt att upprepningen av att besvara samma enkät inom några få dagar kan ha påverkat 
resultatet. En annan aspekt som kan ha påverkat svaren är mängden frågor. Då UPOP syftar till 
att göra valideringar av flera instrument mot tidigare instrument så fick deltagarna svara på 
flertalet liknande frågor vilket också kan ha påverkat kvaliteten på svaren. 

Studiens design, tvärsnittsstudie, gör att det inte går att undersöka kausalitet mellan 
variablerna. I resultatet finns ett samband mellan de tre delskalorna i CEAS-Y och 
kamratrelationer, men i den här studien går inte att utröna orsak - verkan för variablerna. Vidare 
är urvalet ett bekvämlighetsurval med två gymnasieskolor vars upptagningsområde inrymmer 
både stad och landsbygd. Gymnasieprogrammen som är representerade inrymmer både 
akademiska och praktiska program. Trots detta kan inte studiens resultat generaliseras till 
ungdomar i hela Sverige. Vidare behövs fler studier som mäter mående under flera olika 
tillfällen under året då det är troligt att gymnasieungdomarnas stressnivå kan påverkas olika 
under olika mer eller mindre intensiva perioder under terminen. En styrka i studien är däremot 
att variablerna är normalfördelade och replikerar tidigare studiers fynd. 

Med en växande andel ungdomar som rapporterar psykisk ohälsa finns det intresse av 
att undersöka vilka faktorer som kan verka skyddande. Både kamratrelationer och förmågan 
till compassion har tidigare lyfts fram i forskningen som intressanta faktorer för välmående 
(Gilbert et al., 2017; Strauss et al., 2016). Den här studien bekräftar att dessa variabler är värda 
att uppmärksamma även när det gäller studiens deltagare, gymnasieungdomar i Sverige. 

Resultaten i studien visar på ett samband mellan de tre aspekterna av compassion, 
kamratrelationer och depression. I relation till tidigare forskning på området tyder det på att det 
finns en växelverkan mellan dessa variabler. Framtida forskning skulle närmare kunna 
undersöka riktningen på dessa samband och andra förklaringsvariabler, till exempel 
anknytningsmönster, mobbning eller kognitiva förmågor. 

För personal inom klinisk verksamhet, som riktar sig till barn och ungdomar med 
nedstämdhet och depression, kan studien tillföra kunskap om faktorer som påverkar den 
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psykiska ohälsan. Förmågan till compassion är viktig, främst Compassion för sig själv, men för 
att utveckla och öva compassion krävs goda interpersonella relationer. Kamratrelationer kan 
vara en avgörande faktor i tonåren som både tycks påverka alla delar av compassion och 
depression. 

Vid kliniskt arbete med compassion och depression kan det vara av vikt att lägga märke 
till att hos depressiva personer kan höga poäng på ett instrument som mäter self-compassion 
vara vilseledande (Gilbert et al., 2017). Gilbert mfl. (2017) menar att skalan Compassion för 
sig själv mäter både att uppmärksamma sitt lidande och att kunna agera för att minska det. Att 
enbart uppmärksamma sitt lidande kan leda till ruminering och depression. Förmågan att 
aktivera sig för att lindra sina symtom saknas ofta vid diagnostisk depression. För att få ett mer 
nyanserat mått på compassion kan CEAS-Y administreras och ge mer kunskap om hur 
Compassion för sig själv verkar inom individen. Det är sedan möjligt att arbeta vidare med 
fokus på compassion genom Compassion Focused Therapy, CFT (Gilbert, 2009). Här används 
bland annat ”compassionate mind training” för att utveckla och arbeta med känslor av inre 
trygghet, värme och samhörighet. Gilbert (2009) menar att detta kan lindra hotsystemet som 
ofta är aktiverat vid skam och självkritik och främja de kompetenser som behövs för 
compassionsystemet.  

Sammantaget pekar den forskning som redogörs för här, tillsammans med resultatet i 
denna examensuppsats, på att goda interpersonella relationer i form av kamratrelationer och 
möjlighet till socialt samspel samt förmåga till compassion är viktiga skyddande faktorer för 
att förhindra depressiva symtom hos ungdomar.
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