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RELATIONEN MELLAN MINDFULNESS, SJÄLVMEDKÄNSLA OCH UPPLEVD STRESS 

BLAND UNIVERSITETSSTUDENTER 

 

Simon Modig och Vilmer Sandberg 
 

 

Stress is a growing social problem which accounts for a third of all sick leave in Sweden. Many companies say 

they do not have methods to manage stress. Thus there is a great need for effective methods to manage stress 

with. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is an effective method to reduce stress, however the 

mechanisms are not completely understood. Research indicates that Self-compassion seems to have a significant 

role. Both mindfulness and self-compassion hence seems to be able to have an impact on stress. The purpose of 

this study is to examine what relationship mindfulness and self-compassion has with perceived stress, and if any 

of the concepts has a stronger relationship to perceived stress than the other. Three validated self-report 

instruments, Self-Compassion Scale (SCS), Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) and Perceived Stress 

Scale-14 (PSS14), were administered to 203 university students. The collected data was analyzed with regression 

analysis. In line with expectations, mindfulness and self-compassion correlated. The results also indicated that 

both FFMQ and SCS can predict PSS-14 scores, and that scores on SCS could predict scores on PSS-14 to a 

greater extent than FFMQ could. Gender did also significantly predict scores on PSS-14, but it did not have any 

significant predictive value when SCS and FFMQ was included in the regression analysis. These findings 

suggests that self-compassion is an important part of managing stress and therefore might be a significant 

mechanism of action of MBSR and other coping strategies. More research is needed to further investigate 

causality, and the function of the various components of self-compassion on perceived stress. 

Stress är ett växande samhällsproblem och står för en tredjedel av alla sjukskrivningar i Sverige. Många företag 

uppger att de inte har metoder för att hantera stress. Därmed finns ett stort behov av effektiva metoder för detta. 

Mindfulness based stress reduction (MBSR) verkar vara en effektiv metod för att minska stress, men 

verkningsmekanismerna är ej helt fastställda. Både mindfulness och självmedkänsla förefaller kunna ha inverkan 

på stress. Syftet med denna studie är att undersöka vilken relation mindfulness och självmedkänsla har till 

upplevd stress bland universitetsstudenter samt om något av begreppen har en starkare relation till upplevd stress 

än det andra. Tre validerade självskattningsinstrument, Self-Compassion Scale (SCS), Five Facet Mindfulness 

Questionaire (FFMQ-S) och Perceived Stress Scale-14 (PSS-14), administrerades till 203 universitetsstudenter. I 

enlighet med förväntningarna fanns det ett statistiskt signifikant samband mellan FFMQ och SCS. 

Regressionsanalyser visade att både FFMQ och SCS predicerade poäng på PSS-14 och att SCS kunde predicera 

poäng på  PSS-14 i högre grad än FFMQ. Kön var också en signifikant prediktor av poäng på PSS-14, men dess 

prediktiva värde var ej signifikant när FFMQ och SCS inkluderades i regressionsmodellen. Fyndet tyder på att 

självmedkänsla är en viktig del i hanteringen av stress och bidrar med en ledtråd i verkningsmekanismerna i 

MBSR och andra copingstrategier. Mer forskning behövs för att vidare utreda kausalitet och hur de olika 

komponenterna i självmedkänsla verkar på upplevd stress. 
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Stress är ett växande problem. 40% av Sveriges befolkning upplever stress enligt en 

undersökning av europeiska arbetsmiljöbyrån (Europeiska Arbetsmiljöbyrån, 2015). 

Liknande siffror presenterades i Ungdomsstyrelsens undersökning av stress där de 

kunde visa på att fyra av tio svenska medborgare i åldrarna 16-29 upplever stress flera 

gånger per vecka (Ungdomsstyrelsen, 2013). Vidare visar en rapport från 

arbetsmiljöverket utgiven 2014 att den arbetsrelaterade stressen ökar 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Enligt en statlig rapport från 2001 står stress för en tredjedel 

av alla sjukskrivningar i Sverige (DS 2001:28). Således kan stress ses som ett stort 

folkhälsoproblem som orsakar mycket ohälsa samt medför stora kostnader för 

samhället. Utöver arbetsplatsrelaterade åtgärder efterfrågas nya former av 

behandlingar och förhållningssätt ämnade att underlätta hanteringen av stress, detta då 

mer än hälften av de tillfrågade företagen uppger att de inte har redskap att hantera 

stressen med (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2015). Det är därmed av intresse för både 

individer, samhälle och näringsliv att undersöka aspekter som kan vara viktiga för att 

förebygga stress, samt att utveckla metoder där dessa ingår för att hantera och minska 

stress. I den här studien undersöks mindfulness och självmedkänsla, två aspekter som 

enligt tidigare forskning har visat sig vara betydelsefulla för att minska stress. 

Socialstyrelsen (2003) beskriver stress som ”organismens reaktion på obalans 

mellan belastning som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa”. 

Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) beskriver på ett liknande sätt stress som den 

reaktion som uppstår när en situation upplevs som krävande eller hotful, och individen 

inte upplever att den har tillräckligt med resurser för att hantera situationen. Griffiths & 

Hunter (2014) har i en översiktsartikel konceptualiserat stress som ett hot mot 

individens homeostas, det vill säga förmågan att bibehålla stabilitet i fysiologiskt och 

psykologiskt fungerande trots instabilitet i omgivningen, samt individens 

beteendemässiga och fysiologiska anpassningar för att skydda homeostasen. En lyckad 

stressrespons, där individen lyckas ta sig undan eller bemästra situationen, leder till att 

kroppen återgår till stadiet den befann sig i innan stresspåslaget. I dessa fall är 

stressreaktionen adaptiv. Vid negativa stressresponser, det vill säga i situationer där 

individen inte lyckas ta sig undan eller behärska situationen, kan stress få negativa 

följder såsom depressivitet, ångest, upplevelse av kontrollförlust och meningslöshet 

samt även posttraumatiskt stresssyndrom i särskilt traumatiska situationer. Både 

adaptiva och negativa stressresponser leder till förändringar i nervsystemet vilket 

påverkar framtida stressresponser (Griffiths & Hunter, 2014). De fysiologiska system 

som reglerar kroppsliga stressresponser har evolverat i miljöer där det varit adaptivt 

med korta perioder av fokus på föreliggande hot samt kroppsliga förutsättningar för 

kamp- och flyktbeteende. I en miljö där stressorer främst handlar om social inkludering 

och prestation kan dessa responser vara maladaptiva och leda till låst fokus på 

individens egna handlingar, samt att den fysiologiska påverkan leder till aggressivt eller 

flyktmässigt beteende gentemot självet eller den sociala omgivningen (Dickerson, 

Gruenewald, & Kemeny, 2004).   

Den röda tråden vad gäller dessa teorier om stressorer och stressresponser är 

samspelet mellan individ och miljö. Historiskt har man dock fokuserat på att mäta 
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objektiv stress genom att undersöka effekten av stresskapande situationer såsom 

arbetslöshet. Cohen et al. (1983) menar att detta är av betydelse, men att studierna har 

negligerat individers interaktion med sin omvärld, hur de värderar och hanterar 

potentiellt krävande händelser samt vilka tillgängliga copingresurser de har att tillgå. 

Denna aspekt benämns av Cohen som upplevd stress. En emotionell respons på en 

potentiellt stresskapande händelse är enligt detta perspektiv inte enbart avhängig 

händelsen inneboende karaktär eller kvalitéer, utan påverkas även av personliga och 

kontextuella faktorer. Cohen et al. (1983) menar därför att det inte är adekvat att enbart 

mäta objektiva, stresskapande händelser i sig själva, utan att även kognitivt medierade 

emotionella responser på händelsen bör inkluderas. Det vill säga stresskapande 

situationer måste uppfattas och processas som stressinducerande för att individen ska 

uppleva dem på sådant vis. Tillika måste självförtroende och copingmetoder samt 

individens kapacitet att hantera situationer inkluderas för att förstå i vilken grad stress 

ger negativa effekter (Andrews, Ali, & Preussner, 2013). Cohen et al. (1983) utformade 

perceived stress scale (PSS-14), som är det mest frekvent använda instrumentet ämnat 

att mäta upplevd stress. Studier som använt detta och liknande instrument indikerar att 

upplevelsen av stress inte är neutral i sitt förhållande till kön. Exempelvis visade 

Brummett, Babyak, Mark, Clapp-Channing, Siegler och Barefoot (2004) i en studie på 

322 hjärtpatienter att kvinnor uppvisade signifikant högre nivåer av upplevd stress. I 

studien användes PSS-14 för att mäta nivå av upplevd stress. En annan studie på 186 

universitetsstudenter visar på att kvinnor upplever stressorer i skola, bland vänner och 

på arbetet som signifikant mer stressande än män. Studien använde dock en egen 

utformat instrument för att mäta upplevd stress gällande de olika betingelserna (Day & 

Livningstone, 2003). Resultatet förklaras i studien med att kvinnor socialiseras 

annorlunda än män, och därför är mer benägna att erkänna att de är stressade, både 

inför sig själva och inför andra. Under de senaste decennierna har ett flertal 

copingmetoder för stress utvecklats (Griffiths & Hunter, 2014). Ett exempel är 

Mindfulness based stress reduction, MBSR, som i ett flertal studier påvisar en kraftig 

minskning av stress (Khoury, Sharma, Rush, & Fournier, 2015).  

Mindfulness härstammar från flera olika uråldriga spirituella traditioner, men är 

främst sammankopplat med buddismen, där det är en integral del i förståelsen av 

mänskligt lidande samt hur det kan upphöra (Crane, 2009). Mindfulness beskrivs av 

Baer (2003) som ett speciellt sätt att rikta sin uppmärksamhet; att vara fullständigt 

uppmärksam på den nuvarande stunden eller upplevelsen, men utan att värdera denna. 

Mindfulness är dock ett begrepp som anses svårt att operationalisera (Grossman, 2008), 

och flera olika uppfattningar om konstruktets komponenter finns (Bishop et al., 2004; 

Baer, 2003; Brown, Ryan, & Creswell, 2007). Bishop et al. (2004) menar att 

operationaliseringen av mindfulness bör skilja mellan eventuella följder av ett 

mindfulnessbaserat förhållningssätt, exempelvis egenskaper såsom tålamod, medkänsla 

och lugn från de saker som utgör begreppet mindfulness. Brown et al. (2007) menar 

däremot att begreppet består utav fyra nyckelkomponenter. Den första komponenten är 

ett så kallat receptivt medvetande vilket kan beskrivas som uppmärksamhet på inre 

upplevelser såsom tankar och känslor. Den andra komponenten är ett speciellt sätt att 



6 

 

hantera informationsprocessande, vilket karaktäriseras av en observerande och 

ickedömande attityd; individen ser vad som sker men dömer, analyserar eller 

reflekterar inte över det. Den tredje komponenten är ett medvetande som är orienterat 

mot nuet, vilket innebär ett fokus på det som sker här och nu till skillnad från att tänka 

på det förgångna eller fantisera kring framtiden. Den fjärde komponenten är att 

mindfulness ses som en inneboende mänsklig förmåga, vilken dock kan variera i styrka, 

både mellan individer och mellan situationer. Det är således möjligt att inneha ett 

mindfulnessbaserat förhållningssätt utan att ha varit med om någon intervention eller 

kurs (Brown et al., 2007).  

Några studier som undersöker mindfulness, metoder där mindfulness ingår och 

dess relation till upplevd stress har genomförts under de senaste åren. En studie utförd 

på olika professioner inom sjukvården med 570 deltagare visar på att personer som 

innehar ett mindfulnessbaserat förhållningssätt har signifikant mindre upplevd stress 

än de som skattar lågt gällande mindfulness (Atanes et al., 2015).  I en studie av Smith, 

Shelley, Dalen, Wiggins, Tooley & Bernard (2008) jämfördes MBSR med Cognitive 

Behavioral Stress Reduction (CBSR) i en icke-klinisk population. Trettiosexpersoner 

erhöll MBSR och 14 personer erhöll CBSR. Båda behandlingarna visade signifikant effekt 

gällande att minska upplevd stress men MBSR var något mer effektivt (Smith, et al., 

2008). Verkningsmekanismerna inom MBSR är dock inte helt klarlagda (Khoury et al., 

2015). Forskning pekar också på att självmedkänsla skulle kunna vara en viktig 

komponent i mindfulnessbaserade behandlingar. Bluth, Robertson & Gaylord (2015) och 

Birnie, Speca och Carlson (2010) har i en studie visat att MBSR ökar självmedkänslan 

hos de som deltar.  

Självmedkänsla som begrepp inom psykologisk och terapeutisk forskning har 

konceptualiserats genom ett antal olika ansatser. Gilbert et al. (2010) har beskrivit det 

som ett evolutionärt förstärkt samspel mellan hot- och motivationssystem. Goetz, 

Keltner och Simon-Thomas (2010) utgår också från evolutionära grunder och definierar 

medkänsla som en affektiv upplevelse vilken syftar till att koordinera omhändertagande 

av svaga delar av gruppen eller individen. Självmedkänsla är nära relaterat till det vidare 

begreppet medkänsla. Medkänsla innebär att vara öppen inför och bli berörd av andra 

människors lidande, varpå känslor av vänlighet och en önskan att hjälpa andra uppstår. 

Det innebär även att inneha en icke-värderande hållning gentemot andra människors 

beteenden, felanden och misslyckanden och se uttryck för detta som något 

allmänmänskligt och inneboende, ex. ”Det är mänskligt att fela”. Självmedkänsla är helt 

enkelt att inta denna hållning gentemot sig själv. Den konceptualisering av 

självmedkänsla som erhållit störst genomslag har kommit från Neff (2008) som har 

utgått från flertalet olika buddhistiska källor och konceptualiserat självmedkänsla i syfte 

att använda det i psykologisk forskning och kliniska sammanhang (McBeth & Gumley 

2012). Neff (2008) konceptualiserar självmedkänsla som bestående av tre 

komponenter: (1) Vänlighet och förståelse gentemot sig själv i motsats till en dömande 

och självkritisk hållning, (2) en upplevelse av att vara en del av ett allmänmänskligt 

varande i motsats till att vara en isolerad individ, (3) att vara mindful och se sina 
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smärtsamma upplevelser på ett balanserat vis i motsats att vara låst och överidentifiera 

sig med sina upplevelser. 

När individer inte upplever sitt lidande, sina misslyckanden och sina brister som 

något inneboende mänskligt tenderar de att bli helt absorberade av sina egna våndor, 

vilket i detta sammanhang beskrivs som överidentifikation (Bennett-Goleman, 2001; 

Neff, 2003). Individer som upplever självmedkänsla ser i motsats till detta inte sitt 

lidande som en inneboende del av den egna identiteten och något som skiljer individen 

från den övriga mänskliga tillvaron. Självmedkänsla innebär att personen upplever att 

alla individer bär på lidande och att det är en del av den mänskliga tillvaron. Därmed är 

lidandet inte en inneboende del av individen, det är en del av förutsättningen för att vara 

människa. I Neffs konceptualisering av självmedkänsla ställs överidentifikation i 

kontrast med vad som benämns som dissociation. Som indikerats ovan innebär 

överidentifikation att bli helt absorberade av sina egna våndor medan dissociation avser 

att tankar och känslor utestängs från medvetandet för att skydda individen mot 

smärtsamma upplevelser (Neff, 2003). Låg grad av självmedkänsla kan leda till att 

individen inte accepterar sin nuvarande situation och istället ägnar sig åt olika typer av 

beteenden för att undvika upplevelsen av att vara i nuet (Hayes, Wilson, Gifford, Follette, 

& Strosahl, 1996). Självmedkänsla kräver således att individen är mindful och är villig 

att öppet och ogarderat notera sitt eget lidande och sina egna smärtsamma reaktioner 

på situationen den befinner sig i. 

Mindfulness kan således sägas vara en komponent i självmedkänsla, och de två 

begreppen överlappar till viss del. Begreppen innefattar båda förhållningssättet att möta 

smärtsamma upplevelser med acceptans för att minska eventuella destruktiva 

responser på sådana upplevelser. Viktiga skillnader finns dock mellan begreppen. Ett 

mindfulnessbaserat förhållningssätt till smärtsamma tankar och känslor leder ofta till 

ökad förståelse gentemot en själv och underlättar att se upplevelsen som en del av 

allmänmänskligt varande, men inte nödvändigtvis. Självmedkänsla kräver därmed 

ibland att individen avsiktligt anstränger sig i att känna medkänsla till det egna lidandet, 

i synnerhet om lidanden i hög grad består av känslor av otillräcklighet eller förebråelser 

mot individen själv (Neff, 2015). Självmedkänsla skiljer sig också från mindfulness på så 

vis att det innefattar en strävan efter att vara glad och fri från lidande, vilket frångår den 

ickedömmande, accepterande principen som är karakteristisk för mindfulness, och som 

inte innefattar någon strävan åt någon riktning, utan istället består i accepterande av det 

som är (Birnie, Speca, & Carlson, 2010). Med självmedkänsla accepterar individen den 

nuvarande upplevelsen utan motstånd i enlighet med mindfulness, men samtidigt ses 

eventuellt lidande och smärta på med medkänsla och emotionell värme. (Neff, 2015). 

Forskning kring självmedkänsla är fortfarande i sin vagga men efter 

publiceringen av Neffs konceptualisering har antalet studier på ämnet ökat. Till stor del 

rör det sig om studier som visar på samband mellan självmedkänsla och psykologiska 

besvär. McBeth och Gumely (2012) har utfört en metaanalys där 14 olika studier 

inkluderats, varav 5 specifikt undersökt sambandet mellan stress och självmedkänsla. 

Dessa fem inkluderade sammanlagt 643 personer ur icke-kliniska populationer. 

Resultaten visar att högre nivåer av självmedkänsla har ett signifikant samband med 
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lägre nivåer av psykologiska besvär, däribland stress (McBeth & Gumely, 2012). 

Resultaten visar också att kvinnor skattar signifikant lägre nivåer av självmedkänsla än 

män (Neff 2003b, Cunha, Xavier, & Castilho, 2015). Även i en nyligen utförd studie av 

Breines et. al. (2015) framkommer ett samband mellan självmedkänsla och stress. 

Studien inkluderade 33 universitetsstudenter utan någon psykisk eller fysisk sjukdom 

och visar att mängden stresshormoner i kroppen är lägre hos personer med högre grad 

av självmedkänsla än personer med låg nivå av självmedkänsla efter deltagarna fått 

utföra en stressinducerande uppgift (Breines et al., 2015). Vidare har en nyligen utförd 

pilotstudie undersökt hur ett mindfulnessprogram påverkar graden av självmedkänsla 

och upplevd stress hos en icke-klinisk grupp med 28 tonåringar (Bluth, Robertson, & 

Gaylord, 2015). Studien visade att den mindfulnessbaserade interventionen signifikant 

ökade deltagarnas självmedkänsla och mindfulness samt resulterade i en signifikant 

minskning av upplevd stress hos deltagarna. Birnie, Speca och Carlson (2010) har i en 

studie undersökt huruvida MBSR påverkar självmedkänsla. De undersöker även 

sambandet mellan självmedkänsla och ett antal andra variabler, däribland 

stressymptom. Studien bygger på data från 104 studenter som själva sökt till ett MBSR-

program och resultatet visade på en negativ korrelation mellan självmedkänsla och 

stressymptom.  

Sammanfattningsvis, prevalensen av stress i det svenska samhället är hög och 

orsakar problem hos individer samt höga kostnader för samhället. Samtidigt uppger 

arbetsplatser att de ej har tillräckligt med kunskap och metoder för att hantera 

stressproblematiken (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2015). Därmed är det relevant att 

undersöka copingmetoder för att minska upplevd stress. Tidigare forskning har visat på 

att mindfulness är en effektiv behandling av stress, både för kliniska och icke-kliniska 

grupper (Khoury et al., 2015). En viktig och tidigare förbisedd komponent i 

mindfulnessinterventioner är självmedkänsla (Bluth et al., 2015). Självmedkänsla är en 

förmåga som går att träna upp och preliminära studier visar på att 

självmedkänslobaserade interventioner har en signifikant påverkan på stress i små 

kliniska populationer (McBeth & Gumely, 2012). Den forskning som hittills utförts på 

självmedkänsla och stress har fokuserat på effekter av interventioner. Tidigare studier 

har däremot inte studerat relationen mellan självmedkänsla, mindfullness och stress. Att 

i högre grad beakta dessa relationer kan ge information om hur nya behandlingar och 

copingstrategier kan utarbetas och befintliga utvecklas.  

Syftet med denna studie är därmed att i en icke klinisk population undersöka om 

självmedkänsla och mindfulness samvarierar samt hur stark relation dessa begrepp har 

till upplevd stress. Då tidigare studier har visat att könsskillnader förekommer gällande 

upplevd stress undersöks även i vilken relation kön har till upplevd stress.  

 

Metod 

 

Deltagare  

Studien innefattade 211 universitetsstudenter med beteendevetenskapliga 

inriktningar. Åtta deltagare med ofullständig ifyllda självskattningsformulär uteslöts. Då 
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majoriteten av dessa ej fyllt i bakgrundsinformation kunde dessa ej räknas in i den 

deskriptiva statistiken. Åldrarna sträckte sig från 18 till 37, medelåldern var 22,62 (SD 

3,71). Av deltagarna var 60 män och 143 kvinnor. 

 

Instrument 

Percieved stress scale (PSS) är ett självskattningsformulär utvecklat för att mäta 

generell stress, genom att undersöka en individs uppfattning av psykologisk stress 

under den senaste månaden. Originalversionen innehåller 14 frågor, och har visat sig ha 

god samtidig och prediktiv validitet, samt god intern konsistens (α = .84 - .86) (Cohen, 

Kamarck & Robin 1983). En svensk översättning av formuläret har använts i Sverige 

sedan mitten av 90-talet. Den innehåller likt originalversionen 14 frågor, använder sig 

av en femgradig likertsskala, från 1 (aldrig) till 5 (väldigt ofta). Hälften av frågorna är av 

en negativ karaktär, vilket innebär att de ämnar mäta uttryckt stress. Den andra hälften 

är av positiv karaktär, vilket innebär att de ämnar mäta stressrelaterade 

copingförmågor. Exempel på frågor av positiv respektive negativ karaktär är ”Hur ofta 

har du under senaste månaden känt att du haft kontroll över saker och ting” samt Hur 

ofta har du under senaste månaden känt dig nervös och stressad”. Minimipoäng för 

skalan är 14 poäng och maxpoäng är 70. Höga poäng på skalan antyder hög upplevd 

stress. Den svenska översättningen av PSS-14 har god intern konsistens (α = .81). Den 

kriterierelaterade validiteten har visat sig vara god, likaså den samtidiga validiteten 

(Eklund, Bäckström & Tuvesson 2014) 

Five facets mindfulness questionnaire (FFMQ) är ett av det mest utbredda 

självskattningsformulären ämnade att mäta mindfulness. Det utvecklades av Bear, 

Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney (2006) genom exploratorisk faktoranalys av 

frågor från fem olika existerande mindfulnesskattningsformulär. Denna utkristalliserade 

en femfaktorsmodell som innefattar distinkta men relaterade dimensioner av 

mindfulness. Dessa fem dimensioner är observing (7 frågor), acting with awareness (5 

frågor), non judging (5 frågor), describing (6 frågor) samt non-reactivity (6 frågor) 

(Baer et al. 2006). Den svenska översättningen av FFMQ består av 29 frågor, 10 frågor 

mindre än den ursprungliga versionen. Formuläret har en femgradig likertskala från 1 

(Stämmer aldrig eller mycket sällan) till 5 (stämmer mycket ofta eller alltid). Exempel på 

frågor i formuläret är ”Jag är uppmärksam på ljud, som t.ex. klockors tickande, 

fågelkvitter och passerande bilar” och ”Jag gör bedömningar av om mina tankar är bra 

eller dåliga. Minimipoäng för skalan är 29 poäng och maxpoäng är 145. Höga poäng 

innebär hög mindfulnessförmåga. Lilja et al. (2011) har undersökt den svenska 

versionen vilken har god intern konsistens (α = .81), samt korrelationer mellan de olika 

dimensionerna som är i enlighet med Baer et al.s (2006) ursprungsformulär.  

Self compassion scale (SCS) är ett självskattningsformulär som ämnar att mäta 

självmedkänsla. Det är utformat med hjälp av en exploratorisk faktoranalys av 71 items 

teoretiskt relaterade till Neffs konceptualisering av begreppet (Neff 2003b). Skalan 

består av 26 items uppdelade i sex olika dimensioner, self-kindness (5 frågor), self-

judgement (5 frågor), common humanity (4 frågor), isolation (4 frågor), mindfulness (4 

frågor) samt over-identification (4 frågor).  Skalan har utmärkt intern konsistens (α = 
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.92) samt god test-retest reliabilitet. Instrumentets begreppsvaliditet är undersökt 

genom korrelationer med besläktade begrepp, och visat sig vara god. Skalan har även 

signifikant prediktiv validitet gällande att predicera skattningar på psykisk hälsa (Neff 

2003b). En svensk översättning har utvecklats av Västerbottens läns landsting. 

Översättningen är ej undersökt för reliabilitet och validitet, men föreliggande studies 

statistiska analys visar att skalan har god intern konsistens samt liknade korrelationer, 

med FFMQ som originalversionen av instrumenten (Baer 2012). Formuläret har en 

femgradig likertskala från 1 (stämmer aldrig eller mycket sällan) till 5 (stämmer mycket 

ofta eller alltid). Exempel på frågor i formuläret är ”När det händer något smärtsamt så 

försöker jag se balanserat på situationen” och ”När jag går igenom en svår period ger jag 

mig själv den omtanke och ömhet jag behöver”. Minimipoäng för skalan är 26 poäng och 

maxpoäng är 130. Höga poäng innebär högt självmedkännande. 

 

Procedur 

Enkäterna administrerades vid fem tillfällen, till fem olika klasser av 

universitetsstudenter, alla med beteendevetenskaplig inriktning. Datainsamlingen 

skedde i samband med föreläsningar och självskattningsinstrumenten administrerades i 

pappersformat som sedan samlades in av testledare. För att balansera ut eventuella 

uttröttningseffekter administrerades de olika formulären ut i tre olika ordningar under 

de fem tillfällena.  

 

Databearbetning och statistiska analyser 

Beräkningar utfördes i IBM SPSS Statistics 21. Inledande analyser gjordes för att 

undersöka intern konsistens och normalfördelning i resultatet av de tre skalorna. 

Chronbachs alfa användes för att mäta instrumentens interna konsistens. Ett alfavärde 

mellan .7 och .9 visar på en god intern konsistens (Strainer, Norman & Cairney 2014).  

Chronbachs alfa visade på god intern konsistens för alla skalor. PSS-14 (α = .84), 

SCS (α = .89), FFMQ (α = .88). Resultatet i samtliga skalor var normalfördelade.  

Oberoende t-test användes för att utröna eventuella skillnader gällande skattningar i 

förhållande till kön. Därefter användes Pearsons produktmoments-

korreleationskoefficient för att beräkna (eventuella) korrelationer mellan skattningar 

från de tre olika instrumenten. Korrelationernas styrka tolkades utifrån följande 

riktlinjer: svag: r = .10 - .29, modest; r = .30 - .49, stark; r = .50 - .80, mycket stark .80 – 1. 

(Mujis 2004). En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om kön,  

FFMQ och SCS kan predicera poäng på PSS-14.  Preliminära analyser genomfördes för 

att undersöka så att inga antaganden om normalfördelning, multikollinearitet och 

homoskedasticitet var överträdda. Analyserna visar inga sådana tecken. 

Etiska överväganden  

Studien har utformats med hänsyn till vetenskapsrådets riktlinjer för god 

forskningssed (Vetenskapsrådet 2011) samt utifrån forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Alla testdeltagare 

informerades både verbalt och skriftligen om studiens frivillighet, konfidentialitet, 

övergripande syfte och möjlighet att avbryta studien utan vidare konsekvenser.  
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Resultat 

Se tabell 1 för deskriptiv statistik för instrumenten relaterat till kön. I tabellen är 

resultaten för PSS-14 och SCS numeriskt högre för kvinnor än för män.  Oberoende t-

tester bekräftade att skillnaderna i medelvärde var statistiskt signifikant avseende PSS-

14 t(201) = 2.22, p < .05 och SCS t(201) = 2.29, p < .05. Ingen signifikant könsskillnad 

uppmättes gällandes FFMQ.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för instrumenten 

 M (SD) M (SD) kvinnor M (SD) Män 

PSS-14 41.21 (7.89) 42.0 (7.78) 39.33 (7.90) 

SCS 77.02 (14.42) 75.53 (12.93) 80.67 (12.92) 

FFMQ 123.82 (17.18) 122.87 (16.86) 126.08 (17.87) 

 

Tabell 2 visar interkorrelationerna mellan variablerna. Som kan ses i tabellen nedan 

uppvisar SCS och PSS-14 ett starkt negativt samband, likaså FFMQ och PSS-14, medan 

SCS och FFMQ visade på ett starkt positivt samband. 

 

 

Tabell 2. Korrelationer mellan instrumenten 

Instrument PSS-14 SCS FFMQ 

PSS-14 1 - - 

SCS -.569* 1 - 

FFMQ -.512* .589* 1 

* p < 0.01 

 

För att undersöka kön som prediktor avseende PSS-14 och till vilken grad FFMQ 

och SCS kan predicera poäng på PSS-14, efter att ha kontrollerat för kön, utfördes en 

hierarkisk regressionanalys (entermodell). I steg 1 lades kön in som prediktor och i steg 

2 både FFMQ och SCS. Resultatet av denna redovisas i tabell 3. Steg 1, förklarade 2.4 % 

av variansen, F(1, 201) = 4.92, p < .05 och steg 2 förklarade 37 % av variansen, F(3, 199) 

= 40.05, p < .001. Notera att FFMQ och SCS förklarade ytterligare 35 % av variansen efter 

kontroll av kön, F change (2, 199) = 56.26, p < .001 I den slutliga modellen var bara 

FFMQ och SCS statistiskt signifikanta.  I en jämförelse mellan SCS och FFMQ avseende 

betydelse i regressionen så har SCS ett högre betavärde än FFMQ, se tabell 3. 
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Tabell 3: Hierarkisk regressionsanalys 

Prediktor ΔR2 B β 

Steg 1 .024   

      (Kön)  2.667 155* 

Steg 2 .376   

      Kön  1.168 .068 

      SCS  -.218 -.399** 

      FFMQ  -,125 -.271** 

*p < .05 **p < .001 

 

Figur 1 visar scatterplots med regressionslinjer inlagda för att åskådliggöra 

relationen mellan de två oberoende variablerna SCS och FFMQ och den beroende 

variabeln PSS-14. 

 
Figur 1: Upplevd stress (PSS-14) som en funktion av mindfulness (FFMQ) respektive 

självmedkänsla (SCS).  

 

Diskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka relationen mellan mindfulness, 

självmedkänsla och upplevd stress. Resultatet visade, liksom tidigare studier, att det 

fanns en skillnad mellan könen gällande resultat på PSS-14 och SCS. Kön var en 

signifikant prediktor för PSS-14 i den hierarkiska regressionsanalysens första steg. Dess 

predicerande värde försvann dock när SCS och FFMQ inkluderades i analysens andra 

steg. Som förväntat kunde högre poäng i både SCS och FFMQ predicera lägre poäng i 

PSS-14. SCS hade ett något högre betavärde än FFMQ. Detta indikerar att relationen 

mellan konstrukten självmedkänsla och stress är starkare jämfört med relationen 

mellan mindfulness och stress i stickprovet. Regressionsmodellen innefattande SCS och 

FFMQ förklarade mer än en tredjedel av variansen i PSS-14. Korrelationsanalysen visade 

också ett starkt positivt samband mellan SCS och FFMQ. De statistiska analyserna i 
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denna studie tar ej orsaksriktningen i beaktning, vilket bör tas i beaktning. Det kan 

således även tänkas att högre poäng på PSS-14 kan predicera lägre poäng på SCS och 

FFMQ.   

Resultatet, att det finns ett samband mellan FFMQ och SCS, är väntat utifrån 

tidigare forskning på mindfulness och självmedkänsla (Neff 2015, Birnie, Speca, & 

Carlsons, 2010). Styrkan i sambandet mellan variablerna (r = .59) tyder på att 

begreppen har ett tydligt samband. Även fyndet att mindfulness har en relation med 

upplevd stress är i enighet med tidigare forskning. Exempelvis finner Atanes et al. 

(2015) korrelationer mellan mindfulness och upplevd stress, vilka visar på att höga 

nivåer av mindfulness korrelerar med låga nivåer av stress.  Resultatet i den aktuella 

studien sammantaget med de resultat som Atanes et al. (2015) presenterar stärker även 

konceptualiseringen av mindfulness som en stressreducerande inneboende förmåga 

som individer kan inneha utan specifika interventioner eller träning. Resultatet kan 

också sägas vara i enlighet med de fynd som gjorts gällande MBSR, som visat på 

mindfulnessrelaterade förmågors inverkan på stresshantering (Baer, Carmody, & 

Hunsinger, 2012).  

Regressionsanalysen visar att SCS och FFMQ båda predicerar PSS-14. 

Betavärdena indikerar dock att SCS predicerar poäng på PSS-14 i högre grad än FFMQ. 

Detta resultat är i linje med Birnie, Speca och Carlsons (2010) fynd gällande att individer 

med högre nivåer av självmedkänsla skattade färre stressymtom än individer med lägre 

nivåer av självmedkänsla. Resultatet liknar även fynd från flera interventionsstudier, 

vilka pekat mot att mindfulnessinterventioner verkar leda till ökad självmedkänsla och 

lägre nivåer av stress stress (McBeth & Gumely, 2012; Bluth, Robertson, & Gaylord, 

2015). Den föreliggande studien är dock unik i bemärkelsen att det inte tidigare 

genomförts studier gällande både mindfulness och självmedkänsla i förhållande till 

upplevd stress.  

Mindfulness och stress har diskuterats och konceptualiserats i flertalet artiklar 

(Brown et al., 2007; Baer et al., 2012). Den gemensamma grunden i dessa formuleringar 

är att individer tenderar att skydda sig från obehagliga upplevelser när de blir stressade 

genom att försöka stänga ute de stimuli som upplevs orsaka stress mentalt eller 

beteendemässigt (Baer, 2003). Detta leder till att de hot eller stresskapande stimuli i 

omgivningen inte kan betraktas på ett objektivt vis, vilket i sin tur leder till svårigheter 

att hitta konstruktiva lösningar på problem. Mindfulness är ämnat att hantera detta 

genom att individen aktivt riktar sitt fokus mot de sinnesförnimmelser som pågår i 

stunden varpå värderingar och fantasier ses som just värderingar och fantasier. Detta 

förhållningssätt leder till lägre nivåer av upplevd stress eftersom då det riktas mot själva 

upplevelsen. Ett ytterligare sätt att förstå hur mindfulness kan minska upplevd stress är 

genom begreppet exponering såsom det används inom kognitiv beteendeterapi. 

Exponering innebär att en individ utsätts för ett ångestskapande stimuli i progressivt 

ökande doser. Denna behandlingsmetod är mycket effektiv för att behandla fobiskt 

undvikande, ett begrepp som innebär att stimuli orsakar ångest vilket leder till 

undvikande som i sin tur leder till än mer ångest i en negativ spiral (Clark, 2005). I 

behandling mot kronisk smärta har mindfulness delvis beskrivits som exponering 
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gentemot den obehagliga och skrämmande upplevelsen som smärta utgör (Kabat Zinn, 

1982). En liknande mekanism skulle kunna antas verka gällande stress. Ett 

mindfulnessbaserat förhållningssätt innebär att stressinducerande stimuli inte undviks 

och att de inte heller leder till oproportionerligt stora emotionella reaktioner. Således är 

det tänkbart att mindfulness bryter en negativ spiral av upplevelsemässigt undvikande, 

ångest och stress.  

Det finns flera olika vägar vilka genom självmedkänsla kan tänkas påverka 

upplevd stress. Neff (2003) menar att personer med mycket självmedkänsla hanterar 

påfrestande situationer med mer jämnmod.  Mer specifikt ser självmedkänsliga 

personer sig själva mer objektivt, utan att vare sig höja upp sig eller nedvärdera sig 

själva, eftersom de erkänner sin egen ofullkomliga mänsklighet. Detta bör kunna 

påverka reaktioner på stresskapande situationer, och kan vara en bidragande orsak till 

att personer med hög självmedkänsla upplever mindre upplevd stress än de med lägre 

självmedkänsla.  Detta antagande stärks av Dickerson, Gruenewald och Kemeny (2004) 

studie som visar negativa, självdömmande attityder och emotionella tillsånd, exempelvis 

skam, hänger ihop med kraftigare biologiska stressresponser. I mången kontext är dessa 

responser är oftast dysfunktionella och kan befästa maladaptiva copingstrategier 

(Griffiths & Hunter, 2014).  Individer med låg självmedkänsla tenderar exempelvis att 

älta och oroa sig för att misslyckas i samband med stressande situationer (Breines et al., 

2015). Personer med hög självmedkänsla kan å andra sidan använda mer välfungerande 

copingstrategier, såsom adaptiv kognitiv omstruktering (Breines et. Al, 2015). En annan 

möjlig förklaring till resultatet presenteras av Leary et al. (2007), som menar att 

självmedkännande individer är ickedömmande mot sig själva i stressande situationer på 

grund av att de är mer kompetenta gällande problemlösning än de med låg 

självmedkänsla, och därmed reagerar mindre på påfrestande och stressande situationer 

då de vet att de kan hantera sådana. I detta fall skulle självmedkänsla vara en upplevelse 

individer får som resultat av att hantera stressiga situationer på ett kompetent vis, 

snarare än en verkningsmekanism. Självmedkänsla syftar inte till att eliminera 

stressupplevelsen. Istället innebär självmedkänsla att stress är en naturlig del av den 

mänskliga tillvaron. En möjlig och önskad följd av detta är att stressen inte förstärks 

genom självklander, överidentifikation och upplevelse av isolering från en gemensam 

mänsklig upplevelse. Om stressen istället ses som naturlig och mänsklig möjliggörs 

adaptiva responser och en annan typ av flexibilitet än om stressen blir övermäktig och 

leder till dysfunktionella responser. Det är möjligt att en del av förklaringen är kopplad 

till fysiska stressreaktioner. Breines et al. (2015) visade att individer med höga nivåer av 

inneboende självmedkänsla utsöndrade lägre nivåer av stresshormon vid stressiga 

situationer än personer med låga nivåer. De argumenterar i sin artikel för att 

självmedkänsla fungerar som en skyddande faktor gentemot kroppens reaktioner på 

stressiga miljöer. Det argumentet går i linje med fynden i denna studie. 

Ovanstående verkningsmekanismer kan bidra till förståelsen av resultatet att SCS 

i  högre grad än FFMQ predicerade skattade poäng på PSS-14 i regressionsanalysen. En 

möjlig förklaring till varför olika verkningsmekanismer är verksamma för mindfulness 

och självmedkänsla skulle kunna vara den skillnad mellan mellan självmedkänsla och 
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mindfulness som beskrivs i Neffs (2015) konceptualisering. Neff (2015) tar upp att 

mindfulness till skillnad från självmedkänsla inte nödvändigtvis reducerar känslor av 

otillräcklighet eller förberedelser mot individen själv, något som kan uppkomma vid och 

förvärra stress.  Det är exempelvis fullt möjligt att vara mindful och ändå känna sig 

isolerad från den övriga mänskliga gemenskapen. Självmedkänsla medför även en aktiv 

ansträngning att ha medkänsla med sig själv, även vid situationer som framkallar 

känslor av otillräcklighet, kan det tänkas ha en starkare inverkan än mindfulness på hur 

individer hanterar stressrelaterade upplevelser.  

Utifrån resultaten i denna studie och ovanstående resonemang går det att 

argumentera för att självmedkänsla skulle kunna vara den viktigaste delen när det gäller 

stressreducering i de mindfulnessbaserade behandlingsmetoder som hittills arbetats 

fram. Detta skulle i sådana fall få flera implikationer. Utveckling av MBSR och andra 

mindfulnessbaserade stressmetoder skulle kunna göras effektivare genom att fokusera 

mer på självmedkänsla. Det skulle också gå att vända på prioriteringsordningen och 

skapa behandlingsprogram med självmedkänsla som huvudfokus och mindfulness som 

en komponent, på detta vis skulle metoden kunna nå ut till personer som väljer bort 

mindfulnessbehandlingar på grund av att de inte identifierar sig med 

mindfulnessbegreppet. Självmedkänsla skulle även kunna stärkas i större grupper för 

att förebygga stress. Exempelvis skulle människor på arbetsplatser som har stora 

stressproblem kunna få gå relativt kostnadseffektiva kurser och utbildningar som inte 

skulle ta allt för mycket tid i anspråk. 

 

 

Begränsningar 

En begränsning i denna studie är att det stickprov som undersökts inte kan ses 

som generaliserbar för en svensk ickeklinisk population. Det begränsade ålderspannet 

hos studiedeltagarna gör att resultaten inte kan antas vara detsamma för den äldre 

delen av befolkningen. Studiens sneda könsfördelning är också en begränsning. Den är 

visserligen representativ för universitetsstuderande på de aktuella programmen idag 

(Universitets- och högskolerådet 2015) men medför att forskningsresultaten giltighet 

gällande män skall tolkas med försiktighet med tanke på det begränsade stickprovet. 

Att denna studie är byggd självskattningsformulär är också en begränsning. Det 

innebär att det kan föreligga risk för att exempelvis social önskevärdhet färgar 

deltagarnas svar (Ganster, Hennessey, & Luthans, 1983). Studien har inte kontrollerats 

för detta. Dock är fynden i denna studie i linje med tidigare forskning om de begrepp 

som undersöks. Utöver social önskvärdhet finns även andra problem gällande 

självskattningsinstrument som ämnar mäta komplexa begrepp såsom mindfulness. 

Grossman (2008) nämner att det kan finnas potentiella skillnader mellan hur individer 

väljer att skatta gällande mindfulnessförmågor och deras faktiska mindfulnessförmågor. 

Samma sak kan antas gälla för självmedkänsla och stress. Det kan även ses som en 

begräsning att den svenska översättningen av SCS som använts i denna studie är ej 

undersökt för reliabilitet och validitet innan föreliggande studie.  
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En ytterligare begräsning med denna studie är att den ej har undersökt de olika 

instrumentens subskalor. Då mindfulness är en delkomponent i självmedkänsla ingår 

det även i SCS. Således kan det vara så att SCS mäter mindfulness, det vill säga en aspekt 

som även FFMQ ämnar mäta. Studier där subskalor i de olika instrumenten undersökts 

hade därmed kunnat ge värdefull information huruvida SCS mäter mindfulness i samma 

utsträckning som FFMQ, och därtill adderar andra aspekter som kan tänkas predicera 

upplevd stress. Detta skulle också kunna förklara resultatet att SCS i större utsträckning 

predicerar stress. Slutligen har denna studie en begränsning i att kausaliteten gällande 

självmedkänsla och mindfulness predicerar upplevd stress främst underbyggs med 

teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Denna studie kan därför inte utesluta att 

upplevd stress kan påverka graden av mindfulness och självmedkänsla. 

 

 

Implikationer för framtida forskning 

Det finns ett antal studier som skulle vara relevanta för att undersöka självmedkänsla, 

mindfulness och upplevd stress ytterligare. Då den undersökta populationen inte kan 

sägas vara generaliserbar gällande alla åldrar och kön vore det av intresse att utföra en 

liknande studie på en större population där fler åldrar finns representerade och där 

könsfördelningen är jämnare. Framtida studier bör undersöka populationer i andra 

kontexter. Det är möjligt att självmedkänsla spelar större roll i den starkt sociala miljö 

som universitetet utgör än vad det skulle göra i en miljö där stressen är av en 

annorlunda karaktär. Med tanke på att kön hade ett prediktivt värde gällande upplevd 

stress kan det även vara av intresse för framtida forskning att utreda orsaker till detta. 

För att underbygga kausaliteten i resultatet att självmedkänsla påverkar upplevd stress 

bör longitudinella studier utföras. Sådana studier skulle visa om självmedkänsla är en 

skyddande faktor och en copingmetod för stress, eller om kompetenta och lågstressade 

individer upplever högre nivå av självmedkänsla på grund av att de inte blir stressade. 

Med tanke på resultatet i denna studie är det rimligt att anta att självmedkänslobaserade 

interventioner skulle kunna ha god effekt gällande upplevd stress.  Därmed vore studier 

i vilka man undersöker och utvärderar sådana interventioner ett nästa steg i att använda 

sig av den nya kunskap gällande självmedkänsla och upplevd stress som denna studie 

bidragit med.  

 

Slutsatser 

    Sammanfattningsvis stödjer denna studie antagandet att självmedkänsla och 

mindfulness har ett samband med upplevd stress hos den här gruppen studenter, vilken 

vi räknat som ett exempel på en normalpopulation. Särskilt intressant är fyndet att 

självmedkänsla  hade ett starkare samband med upplevd stress än vad mindfulness 

hade. Anledningen till detta kan denna artikel bara spekulera i. Mer forskning angående 

de olika komponenternas påverkan behövs. Ökad kunskap om detta kan leda till 

effektivare metoder att behandla, hantera och förebygga stress. 
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