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Abstract 

This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to 

mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both 

the correlations between the concepts mentioned above but also whether 

self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life 

satisfaction in adolescents. Participants were 303 pupils from three different 

high schools in Scania, Sweden (70.6 % female, 28.1 % male). The 

participants’ age varied between 15 and 20 years but the majority was 

between 16 and 18 years old (91.7 %). Using a correlational design, along 

with stepwise regression, the study found that girls had significant lower 

self-compassion and self-esteem than boys and at the same time higher 

levels of depression, anxiety and stress. Note that there was no difference 

between girls and boys when considering life satisfaction. The study also 

found medium to strong correlations between self-esteem, self-compassion 

and the different measures of mental illness and well-being. Finally, the 

stepwise regression shows that self-compassion and basic self-esteem 

predicts mental illness (depression, anxiety and stress) and life satisfaction 

in adolescents. The only exception is self-compassion as a significant 

predictor of anxiety in boys.  

 

Keywords: self-compassion, self- esteem, adolescents, mental illness, life 

satisfaction, well-being, gender differences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Den här studien undersökte hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig 

till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Studien 

undersökte dels sambanden mellan ovanstående begrepp men också 

huruvida självmedkänsla och självkänsla kan förutsäga psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse hos ungdomar. Deltagare var 303 elever från tre olika 

gymnasieskolor i Skåne (70.6 % flickor, 28.1 % pojkar). Deltagarnas ålder 

varierade mellan 15 och 20 år men majoriteten av de svarande var mellan 16 

och 18 år (91.7 %). Studien använde sig av korrelations- och stegvisa 

regressionsanalyser och fann att flickor hade signifikant lägre 

självmedkänsla och självkänsla än pojkar och samtidigt högre grad av 

depression, ångest och stress. Flickor och pojkar skilde sig dock inte åt 

avseende livstillfredsställelse. Studien fann även medelstarka till starka 

samband mellan självkänsla, och självmedkänsla, och de olika måtten på 

psykisk ohälsa och livstillfredsställelse. Slutligen, de stegvisa 

regressionsanalyserna visar att självmedkänsla och grundläggande 

självkänsla predicerar psykisk ohälsa (depression, ångest och stress) och 

livstillfredsställelse hos ungdomar. Enda undantaget är att självmedkänsla 

inte är en signifikant prediktor av ångest hos pojkar. 

 

Nyckelord: självmedkänsla, självkänsla, ungdomar, psykisk ohälsa, 

livstillfredsställelse, välbefinnande, könsskillnader 
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Introduktion 

Hur tänker och känner du kring dig själv när du har misslyckats med något? Är du 

hård och kritiserande eller förstående och tröstande? Ser du på dig själv med förakt eller med 

respekt för dina sämre sidor? I denna studie undersöks om ens förhållningssätt till sig själv, i 

form av självkänsla och självmedkänsla, har samband med psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse. Med andra ord, om det finns samband mellan hur vi förhåller oss till oss 

själva och hur vi mår. 

Beckman och Hagquists (2010) forskningsrapport indikerar att psykisk ohälsa blev 

vanligare bland ungdomar i Sverige mellan mitten på 80-talet och början på 2000-talet, 

särskilt bland flickor. Ökningen berörde även den vuxna befolkningen men ökningstakten 

gick snabbare bland ungdomarna. Socialstyrelsen (2013a) menar dock att självrapporterade 

psykiska besvär, som exempelvis oro, ångest och trötthet, inte längre ökar bland unga i lika 

stor utsträckning som under 1990-talet och att detta eventuellt kan ses som ett avbrott eller 

åtminstone avstannande av den ökande trenden. Sett till antalet ungdomar som vårdas för 

diagnoserna ångest, depression och missbruk sker dock en fortsatt ökning av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013a). 

Det är viktigt att försöka klargöra vilka faktorer som är relaterade till att en del 

ungdomar mår dåligt och andra mår bra. Detta för att i förlängningen kunna utveckla nya, 

effektivare sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2013b) lyfter fram 

att det är viktigt att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa hos ungdomar eftersom det innebär 

ett lidande för individen och kan påverka det nuvarande skolarbetet. Det kan också ha 

långsiktiga konsekvenser, exempelvis kan möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden 

eller att skapa relationer påverkas. På så sätt kan ungdomars psykiska ohälsa ses som ett 

angeläget problem för hela samhället. Även Beckman och Hagquist (2010) kommer fram till 

slutsatsen, utifrån de 15 svenska studierna och rapporterna som de utgår ifrån, att ungdomars 

psykiska hälsa behöver utforskas mer eftersom alltför få studier har undersökt detta. I denna 

studie undersöks därför just ungdomars psykiska mående, både psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse, eftersom mer kunskap behövs för att förstå vilka faktorer som är 

relaterade. 

Ungdom är ett begrepp som brukar användas för att beskriva perioden mellan 

barndomen och vuxenlivet men det finns olika definitioner av när perioden inträffar. Berk 

(2010) delar exempelvis in ungdomstiden i tre delar, tidig (ca 11-14 år), mellan (ca 14-16 år) 

och sen (ca 16-18 år), där de olika faserna innebär nya steg i utvecklingen för en individ. 

Under den sena ungdomstiden är det främst identitetsutvecklingen och övergången från 
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ungdomsrollen till vuxenrollen som är centralt för individen och denna utveckling kan vara 

utmanande men samtidigt viktigt för det fortsatta psykologiska fungerandet (Berk, 2010). I 

denna studie är därför ambitionen att undersöka den ungdomstid som Berk (2010) definierar 

som sen ungdomstid, med andra ord ungdomar i åldrarna 16 till 18 år. Dessa individer 

befinner sig fortfarande i skolans värld men är samtidigt på väg vidare i livet vilket gör att 

utmaningarna denna ålder för med sig kan antas vara extra påfrestande för individen.  

 

Psykisk ohälsa och livstillfredsställelse  

Den första av Världshälsoorganisationens principer, i organisationens egen 

konstitution, säger att hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte enbart frånvaron av sjukdom eller ohälsa (World Health Organization, u.å.). Psykisk 

hälsa kan utifrån deras definition betraktas som två dimensioner där den ena (frånvaron av 

psykisk ohälsa) nödvändigtvis inte behöver vara den andras motsats (närvaron av 

välbefinnande). För att fånga upp ungdomars psykiska mående kan det därför vara lämpligt 

att undersöka både deras psykiska ohälsa och deras välbefinnande. 

Socialstyrelsen (2013b) menar att psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsbegrepp 

över olika tillstånd och att det innefattar allt från självrapporterade besvär av oro och 

nedstämdhet, till tillstånd som innebär att kriterierna för en diagnos är uppfyllda. Den här 

studien definierar dock psykisk ohälsa enbart som självrapporterade besvär av depression, 

ångest och stress. 

Dobson (1985) diskuterar hur relationen mellan ångest och depression ser ut och 

menar att det kliniskt är svårt att fånga upp skillnaderna. Konceptuellt menar författaren att 

ångest kan ses som en reaktion på hot och att denna kan ta sig uttryck både i form av affekter, 

tankar, fysiologisk reaktion och beteende. För en individ innebär ångest ofta en kroppslig 

reaktion som är oerhört obehaglig för personen i fråga. Depression i sin tur kan snarare 

betraktas som tillståndet en individ kan hamna i när denne förlorat något som är betydelsefullt 

eller upplever ett hot om att det kan ske. Precis som ångest innebär depression kroppsliga 

reaktioner men personen blir snarare nedstämd och uppvisar ofta minskad aktivitet och 

undvikande (Dobson, 1985). I denna studie definieras ångest som den fysiologiska reaktion en 

individ upplever vid en för denne hotfull situation. Depression definieras som upplevelser av 

nedstämdhet, minskad aktivitet samt undvikande.      

Gällande stress menar Lazarus (1993) att det finns betydande likheter mellan 

begreppen fysiologisk samt psykologisk stress men att det även kan vara bra att skilja dessa 

åt. Psykologisk stress, enligt Lazarus och Folkman (1984), innebär bedömningen en person 
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gör att dennes individuella resurser inte är tillräckliga för att bemöta omgivningens krav. 

Stress i denna studie definieras som upplevelsen av att inte kunna hantera de krav som 

omgivningen ställer på en.  

Zessin, Dickhäuser och Garbade (2015) skriver att det inte finns en, överlägsen, 

definition av välbefinnande utan att flera olika konceptualiseringar har föreslagits inom den 

psykologiska forskningen. En vanlig aspekt som författarna lyfter fram är Dieners (1984) 

beskrivning av begreppet subjektivt välbefinnande. Diener (1984) skriver att subjektivt 

välbefinnande kan betraktas som två komponenter, en emotionell komponent samt en kognitiv 

komponent. Den emotionella komponenten av subjektivt välbefinnande beskrivs som 

frånvaron av negativa affekter samt närvaron av positiva affekter. Den kognitiva 

komponenten handlar däremot om hur människor utvärderar sina liv, med andra ord en 

kognitiv aspekt av det subjektiva välbefinnandet. Denna komponent brukar kallas för 

livstillfredsställelse och speglar en persons föreställningar om vad ett bra liv innebär (Diener, 

1984). Denna studie definierar välbefinnande som livstillfredsställelse, med andra ord 

ungdomars kognitiva utvärdering av olika aspekter av deras liv så som exempelvis skola, sina 

vänner och familj.  

Den här studien väljer sammanfattningsvis att fokusera på ungdomars 

självrapporterade psykiska ohälsa, vilket begränsas till aspekterna depression, ångest och 

stress, men också välbefinnande i form av livstillfredsställelse. 

 

Förhållningssätt till sig själv 

I sammanhanget kan en fråga om vad som kan vara relaterat till ungdomars psykiska 

ohälsa och livstillfredsställelse vara viktig att besvara. En individuell faktor som undersöks i 

forskningen är olika förhållningssätt till sig själv i relation till psykiskt mående. Rosenberg 

(1965), Deci och Ryan (1995) samt Forsman och Johnson (1996) är exempel på forskare som 

utgår från definitioner av självkänsla för att förklara psykiskt mående. Neff (2003a, 2003b) 

menar dock att självmedkänsla är ett bättre begrepp för att förstå de psykologiska fördelarna 

som ofta kopplas till hög självkänsla. Nedan presenteras de två begreppen självkänsla och 

självmedkänsla. 

Självkänsla. En av pionjärerna inom forskningsområdet om självkänsla, Rosenberg 

(1965), definierar självkänsla som den övergripande positiva, eller negativa, attityden mot sig 

själv. Rosenberg (1965) menar att en person med hög självkänsla respekterar sig själv och 

upplever sig själv som värdig. Personen behöver inte uppleva sig själv som bättre än andra 

men åtminstone inte som sämre. Om en person har hög självkänsla kan denne inse sina 
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begränsningar och utifrån detta ha en förväntan att utvecklas. Låg självkänsla innebär 

däremot, enligt Rosenberg (1965), att ett missnöje och förakt är riktat mot sig själv. 

Författaren menar även att en person med låg självkänsla saknar respekt för sig själv och ser 

sig som motbjudande samtidigt som denne önskar att det vore annorlunda.  

Deci och Ryan (1995) argumenterar för att självkänsla är ett mer komplext koncept 

än globala definitioner av självkänsla, som exempelvis Rosenbergs (1965) definition, och att 

det behövs en omprövning av begreppet i forskningen. Till skillnad från ett globalt mått på 

självkänsla, som mäter självkänsla som ett övergripande mått, presenterar de en modell som 

delar upp självkänsla i två aspekter; villkorad självkänsla (contingent self-esteem) och sann 

självkänsla (true self-esteem). Den förstnämnda menar författarna innebär att självupplevelsen 

är baserat på prestationer och förväntningar från sig själv och andra. Sann självkänsla är enligt 

Deci och Ryan (1995) en mer stabil upplevelse av sig själv och utvecklas när en person agerar 

på ett sätt som är i enlighet med dennes egna värderingar. En person med hög sann självkänsla 

kan givetvis bli besviken om denne misslyckas. I och med att personens upplevelse av värde 

inte är baserat på prestationer påverkas personen därför inte på samma sätt. 

Deci och Ryan (1995) skriver att hög självkänsla i forskningen främst har definierats 

som en individs positiva värdering av sig själv och att denna positiva värdering alltid ses som 

bra för individen. De menar dock att så inte är fallet då en individ med hög villkorad 

självkänsla exempelvis kan basera sitt självvärde på andras värderingar av de egna 

prestationerna. Dessa värderingar, menar författarna, kan visserligen vara positiva men de 

behöver inte vara stabila för individen då de är baserade på andras åsikter. Deci och Ryan 

(1995) anser att genom att lyfta fram de två aspekterna villkorad självkänsla och sann 

självkänsla kan förståelse ges till varför hög självkänsla inte alltid innebär positiva 

konsekvenser för en individ.  

I linje med teorin av Deci och Ryan (1995) presenterar Forsman och Johnson (1996) 

en modell över begreppet självkänsla som också beskriver självkänsla utifrån två 

dimensioner; grundläggande och förvärvad självkänsla. Johnson (2003) beskriver denna 

indelning ytterligare och menar att grundläggande självkänsla innebär individens ovillkorliga 

gillande av sig själv vilket ger självrespekt och en trygghet och tillit till sig själv. En person 

som har en god grundläggande självkänsla kan se och acceptera sina egna brister och 

samtidigt behålla sin integritet. Personen uppvisar således en självklar acceptans av sig själv. 

Den förvärvade självkänslan förklarar Johnson (2003) istället som en villkorlig och 

instrumentell dimension. Enligt författaren kan den förvärvade självkänslan kompensera för 

den grundläggande men detta kan innebära att hela självkänslan blir beroende av prestationer. 
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Författaren menar att självkänslan, och då särskilt den grundläggande, kan ses som ett skydd 

mot psykisk ohälsa som exempelvis utmattning och depression. 

Johnson (2003) menar att om det finns en grundläggande acceptans av sig själv gör 

detta att misslyckanden i skolan eller på arbetet inte behöver ta så stort utrymme eftersom 

självvärdet inte är avhängigt ens egna, eller andras, utvärdering av ens prestationer. Vidare 

lyfter Johnson (2003) att självkänslan inte bör betraktas som något statiskt utan snarare 

dynamiskt eftersom människor strävar efter att få, eller utöka, självkänsla. I och med att de 

två dimensionerna kan ses som interagerande delar bör självkänslans dimensioner inte 

betraktas som enbart höga eller låga utan snarare som olika kombinationer av hög eller låg 

grundläggande och förvärvad självkänsla. Det är enligt författaren just kombinationen av en 

låg grundläggande självkänsla och en hög förvärvad som tycks innebära en instabil global 

självkänsla och som gör personer extra känsliga för negativa händelser i livet. 

Självskattningsformuläret för grundläggande självkänsla av Forsman och Johnson 

(1996) skapades för att försöka fånga individens självkänsla utan hänvisning till färdigheter, 

kompetens och prestation och studier av Johnson (1998, 2013) har visat att grundläggande 

självkänsla är ett bättre mått än Rosenbergs globala mått på självkänsla för att mäta individens 

upplevelse av självvärde och attityd mot sig själv. Författaren såg exempelvis att 

grundläggande självkänsla är mer stabilt över tid jämfört med global självkänsla (Johnson, 

1998) och även att personer är mer benägna att förneka negativ information om dem själva 

när de svarar på ett självskattningsformulär för global självkänsla jämfört med när de svarar 

på formuläret för grundläggande självkänsla (Johnson 2013). Johnson (2016) fann också att 

grundläggande självkänsla korrelerar signifikant starkare med ett implicit mått på självkänsla 

än global självkänsla vilket skulle kunna tolkas som att det grundläggande självkänslomåttet 

ligger närmare vår omedvetna självkänsla. I samma studie såg även författaren att 

grundläggande självkänsla har ett svagare samband med social önskvärdhet än Rosenbergs 

självskattningsformulär. Detta antyder att självskattningsformuläret för grundläggande 

självkänsla kommer närmare den sanna självkänslan.  

Sammanfattningsvis kan självkänsla bland annat ses som ett globalt mått (Rosenberg, 

1965) eller som bestående av olika dimensioner (Deci & Ryan, 1995; Forsman & Johnson, 

1996) och självkänsla bör eventuellt förstås som en föränderlig och dynamisk värdering av sig 

själv snarare än en statisk sådan (Johnson, 2003). Denna studie utgår från Forsman och 

Johnsons (1996) modell och definierar självkänsla som bestående av de två aspekterna 

grundläggande och förvärvad självkänsla. Grundläggande självkänsla ses som individens 
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ovillkorliga gillande av sig själv medan förvärvad självkänsla ses som en villkorlig och 

instrumentell dimension av självupplevelsen. 

Självmedkänsla. Neff (2003b) beskriver att självmedkänsla, som länge varit ett 

viktigt begrepp inom den buddhistiska traditionen, inte skiljer sig från den vanliga 

definitionen av medkänsla förutom att den är riktat mot sig själv istället för mot andra. Neff 

(2003b) menar att självmedkänsla innebär att negativa affekter och tankar riktade mot sig 

själv snarare omvandlas till positiva sådana. Istället för att vara besviken över något en person 

misslyckats med menar författaren att en person med hög självmedkänsla snarare upplever 

förståelse för att den inte lyckades med vad denne tog sig an. Självmedkänsla innebär att vara 

förstående för sina svårigheter, visa omsorg och vänlighet mot sig själv, ha en förstående och 

icke dömande inställning till sina egna fel och brister samt se sin egen upplevelse som en del 

av en allmänmänsklig upplevelse. 

Enligt Neff (2003a) består självmedkänsla av tre dimensioner där varje dimension kan 

delas upp i en positivt och en negativt formulerad aspekt. Vid utformandet av ett 

självskattningsformulär för att mäta självmedkänsla fann dock Neff (2003b) att de positivt 

och negativt formulerade aspekterna inte korrelerade tillräckligt mycket med varandra för att 

anses tillhöra samma dimension. Således bör självmedkänsla delas upp i sex dimensioner; (1) 

vänlighet mot sig själv (self-kindness) vilket innebär att vara vänlig och förstående mot sig 

själv vid jobbiga situationer; (2) kritiserande (self judgement) vilket innebär att man ofta är 

förebrående inför sina misslyckande; (3) mänsklighet (common humanity) som betyder att se 

sina upplevelser som del av en större, mänsklig, upplevelse; (4) isolering (isolation) vilket 

betyder att ens upplevelser ses som separerade och isolerade från omvärlden; (5) medveten 

närvaro (mindfulness) vilket handlar om att vara medveten om och ha en balanserad syn på 

jobbiga tankar och känslor och avslutningsvis (6) överidentifiering (over-identification) som 

betyder att man totalt identifierar sig med sina tankar och känslor. Trots att de olika 

dimensionerna kan ses som åtskilda menar Neff (2003a) att dimensionerna interagerar och 

ömsesidigt förstärker varandra. Exempelvis behövs det ett visst mått av medveten närvaro för 

att skapa tillräcklig distans till sina negativa erfarenheter så att känslor av vänlighet och 

mänsklighet kan komma fram.  

Neff (2003a, 2003b) argumenterar för att självmedkänsla är ett bättre koncept för att 

förstå många av de psykologiska fördelarna som ofta har kopplats till hög självkänsla. 

Författaren menar att begreppet självmedkänsla innebär att man kan uppleva negativa känslor 

mot sig själv utan att behöva skydda sin självbild. Detta eftersom självmedkänsla inte bygger 

på utvärdering av sig själv och jämförelse med andra vilket författaren menar att många mått 
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på självkänsla gör. Vid framtagandet av ett självskattningsformulär för att mäta 

självmedkänsla jämförde Neff (2003b) sitt skattningsformulär, Self compassion scale, med 

självskattningsformuläret för global självkänsla utvecklad av Rosenberg (1995) men också 

med Deci och Ryans (1995) koncept sann självkänsla. Självmedkänsla korrelerade med de 

båda självskattningsformulären men inte särskilt starkt och Neff (2003b) menar att de olika 

aspekterna därför kan betraktas som separata teoretiska fenomen. 

Utifrån Neffs (2003a, 2003b) definition kommer självmedkänsla i denna studie att 

definieras som förmågan att vara förstående gentemot sina egna svårigheter, visa omsorg och 

vänlighet mot sig själv, ha en förstående och icke dömande inställning till sina egna fel och 

brister samt se sin egen upplevelse som en del av en allmänmänsklig upplevelse.  

 

Tidigare forskning 

Två olika begrepp kopplade till individens förhållningssätt till sig själv, självkänsla 

och självmedkänsla, har hittills presenterats. För att vidare förstå begreppens förhållande till 

psykisk ohälsa och livstillfredsställelse presenteras resultat från olika studier nedan utifrån 

könsskillnader och samband. Först presenteras studier som tittat på ungdomars psykiska 

ohälsa och livstillfredsställelse.  

Psykisk ohälsa och livstillfredsställelse. Olika svenska rapporter har undersökt 

ungdomars självskattade psykiska mående och bland annat funnit stora könsskillnader. 

Folkhälsomyndigheten (2014) undersökte i sin rapport bland annat svenska skolelevers 

psykiska mående mellan 2013 och 2014. De fann att bland 15-åringar uppgav 31 % av 

flickorna och 16 % av pojkarna att de känt sig nervösa mer än en gång i veckan under de 

senaste sex månaderna och 36 % av flickorna och 14 % av pojkarna uppgav att de hade känt 

sig nere. För välbefinnande uppgav 73 % av flickorna och 85 % av pojkarna ett högt 

välbefinnande under undersökningsåret. Avseende stress, som inte behandlades i den 

rikstäckande studien, visade folkhälsorapporten Barn och unga i Skåne 2016 (Region Skåne, 

2016) att bland elever på gymnasieskolor i Skåne uppgav 22 % av pojkarna och 50 % av 

flickorna att de var stressade. 

Det finns även internationella, och nationella, studier som har visat att flickor i 

åldrarna 12-19 år har högre skattningar på stress (Bluth & Blanton, 2015; Bluth, Campo, 

Futch & Gaylord, 2016a; Fouladchang, Kohgard & Salah, 2010; Moksnes, Bradley Eilertsen 

& Lazarewicz, 2016; Moksnes & Espnes, 2013; Moksnes, Moljord, Espnes, & Byrne, 2010; 

Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011) och ångest (Bluth m fl., 2016a; 

Fouladchang m fl., 2010; Moksnes m fl., 2010) jämfört med jämnåriga pojkar. Sett till 
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skattning av depression har vissa studier i USA (Bluth m fl., 2016a) och Norge (Moksnes m 

fl, 2010; Moksnes m fl., 2016) visat att flickor har högre skattningar jämfört med pojkar. 

Fouladchang med flera (2010) fann däremot inga könsskillnader kopplat till depression bland 

sina deltagare i Iran. Avslutningsvis har det påvisats att flickor skattar lägre 

livstillfredsställelse än jämnåriga pojkar (Bluth & Blanton, 2015; Bluth m fl., 2016a; Moksnes 

& Espnes, 2013) samtidigt som andra studier har sett det motsatta (Fouladchang m fl., 2010). 

I studien av Fouladchang med flera (2010) var deltagarna från en skola i Iran medan övriga 

studier (Bluth & Blanton, 2015; Bluth m fl., 2016a; Moksnes m fl, 2010; Moksnes m fl., 

2016; Moksnes & Espnes, 2013) gjordes på ungdomar från USA respektive Norge. Eventuellt 

kan skillnaderna mellan resultaten kopplat till depression och livstillfredsställelse förstås 

utifrån att eleverna kom från olika kulturella kontexter. En annan möjlig förklaring till de 

motstridiga resultaten kan vara att olika självskattningsformulär användes. 

För att sammanfatta har samtliga studier utförda i en västerländsk kontext funnit att 

flickor skattar högre på psykisk ohälsa och lägre på livstillfredsställelse än pojkar i samma 

ålder. Det indikerar att könsskillnader är en viktig aspekt vid studerande av psykisk ohälsa 

och livstillfredsställelse hos ungdomar. 

Självkänsla och psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse. Studier har visat att det 

finns en könsskillnad avseende självkänsla vilket presenteras nedan. Även samband mellan 

självkänsla och olika mått på psykisk ohälsa och livstillfredsställelse presenteras.  

Flera studier har funnit att pojkar skattar högre än flickor på global självkänsla 

(Moksnes & Espnes, 2013; Moksnes, Bradley Eilertsen & Lazarewicz, 2016; Moksnes, 

Moljord, Espnes & Byrne, 2010; Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). 

Bleidorn med flera (2016) undersökte självkänsla hos ungdomar och vuxna från 48 länder. De 

såg att oavsett land skattade män och pojkar signifikant högre än kvinnor och flickor på en 

fråga som avsåg mäta global självkänsla. Kling och Hyde (1999) fann i sin metaanalys en 

liten (d = .21) men signifikant könsskillnad avseende självkänsla där männen och pojkarna 

hade den bättre självkänslan. 

Inga tidigare studier har undersökt sambanden mellan självkänsla mätt med 

självskattningsformuläret av Forsman och Johnson (1996) och olika mått på psykisk ohälsa 

och livstillfredsställelse hos ungdomar. Studier på ungdomar utförda med Rosenbergs (1965) 

självskattningsformulär för global självkänsla har dock visat på medelstarka, till starka, 

negativa samband med depression (Li, Delvecchio, Di Riso, Salcuni, & Mazzeschi, 2015; 

Moksnes m fl., 2010; Moksnes m fl., 2016), stress (Moksnes m fl., 2010; Moksnes m fl., 

2016; Schraml m fl., 2011) och ångest (Moksnes m fl., 2010) samt starka positiva samband 
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med livstillfredsställelse (Moksnes & Espnes, 2013). Dåderman och Basinska (2013) 

jämförde självskattningsformuläret för grundläggande självkänsla (Forsman & Johnson, 1996) 

med Rosenbergs (1965) globala mått på självkänsla och fann ett starkt samband mellan de 

båda självskattningsformulären på .78 vilket antyder att de mäter liknande underliggande 

fenomen. Sambanden mellan grundläggande självkänsla och psykisk ohälsa samt 

livstillfredsställelse kan utifrån detta antas likna sambanden mätt med Rosenbergs 

självskattningsformulär.  

Sammanfattningsvis har studier visat på en könsskillnad avseende självkänsla där 

flickor har en sämre självkänsla än pojkar. Kön är med andra ord en relevant faktor vid 

studerande av självkänsla. Vidare har forskning visat på negativa samband mellan global 

självkänsla och depression, stress och ångest, och positiva samband med livstillfredsställelse, 

vilket indikerar att självkänsla är en viktig aspekt kopplat till psykisk ohälsa och 

välbefinnande. 

Självmedkänsla och psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse. Nedan presenteras 

först vad forskning har visat avseende skillnader i skattad självmedkänsla mellan flickor och 

pojkar och därefter vad forskning visat avseende samband mellan självmedkänsla och olika 

mått på psykisk ohälsa och livstillfredsställelse.  

Det finns inte mycket forskning sett till skillnader mellan hur pojkar och flickor i den 

senare delen av ungdomsåren skattar sin självmedkänsla och den som finns är inte 

samstämmig. Studierna som finns visar bland annat att det inte finns någon könsskillnad på 

skattningar av självmedkänsla hos ungdomar i 14-17 årsåldern (Neff & McGehee, 2010). 

Samtidigt har andra sett att det finns skillnader mellan pojkar och flickor i 14-18 årsåldern där 

flickorna skattar lägre på självmedkänsla totalt sett (Bluth m fl. 2016a; Bluth & Blanton, 

2015; Bluth, Campo, Gaylord, Futch, 2016b). 

Det finns få studier som har undersökt förhållandet mellan självmedkänsla och 

psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse och ännu färre finns att tillgå sett till hur sambandet 

ser ut hos ungdomar. Studier gjorda på vuxna har visat att det finns ett negativt samband 

mellan självmedkänsla och depression och ångest (Hwang, Kim, Yang & Yang, 2016; 

MacBeth & Gumley, 2012; Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007; Van Dam, Sheppard, Forsyth & 

Earleywine, 2011). Studier har visat att självmedkänsla har ett starkt negativt samband med 

stress hos vuxna (Bluth m fl., 2016a, Breines m fl. 2015; Hall m fl., 2013; MacBeth & 

Gumley, 2012; Neely, Schallert, Mohammed, Roberts & Chen, 2009). Självmedkänsla har 

även visats ha ett starkt positivt samband med livstillfredsställelse (Neely m fl., 2009; Van 

Dam m fl., 2011, Zessin, Dickhauser & Garbade, 2015).  
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De studier som är tillgängliga där deltagarna varit ungdomar visar, i linje med övrig 

tillgänglig forskning kring ämnet, att det finns ett negativt samband mellan självmedkänsla 

och stress, ångest och depression hos ungdomar (Bluth m fl., 2016a; Bluth & Blanton, 2015; 

Neff & McGehee, 2010). Det har även visat sig att det finns ett positivt samband mellan 

självmedkänsla och livstillfredsställelse hos ungdomar (Bluth m fl. 2016a; Bluth & Blanton, 

2015). 

Sammanfattningsvis indikerar forskningen, som är i sin begynnelse, att 

självmedkänsla har ett positivt samband med livstillfredsställelse samt negativt samband med 

depression, ångest och stress. Majoriteten av forskningen som finns tillgänglig har fokuserat 

på vuxna samt unga vuxna (ofta studenter på universitet) och även om sambanden eventuellt 

kan vara liknande för ungdomar är det viktigt att undersöka hur självmedkänsla förhåller sig 

till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos just ungdomar. 

Självmedkänsla, självkänsla och psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse. För att 

vidare förstå hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig till psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse presenteras nedan studier där båda förhållningssätten till sig själv har 

studerats i samma studie. Att undersöka både självmedkänsla och självkänsla i samma studie 

gör att deras samband till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse kan jämföras sinsemellan.  

Den forskning där mått på både självmedkänsla och självkänsla har använts för att 

undersöka sambanden med psykisk ohälsa är begränsad till vuxna deltagare. Hwang, Kim, 

Yang och Yang (2016) såg i sin studie att både självmedkänsla och global självkänsla 

predicerade depression och att global självkänsla förklarade en större del av variansen i 

depression än självmedkänsla. Neff, Kirkpatrick och Rude (2007) fann ett negativt samband 

mellan självmedkänsla och ångest när de kontrollerade för global självkänsla. Sambandet 

mellan global självkänsla och ångest var dock inte signifikant när de kontrollerade för 

självmedkänsla. Gällande stress såg Breines med flera (2015) att självmedkänsla, men inte 

global självkänsla, predicerade stress. Det finns vidare inga studier gjorda där självmedkänsla 

och självkänsla har undersökts tillsammans som eventuella prediktorer till 

livstillfredsställelse. 

Samtliga studier som har undersökt skillnaden mellan självmedkänsla och självkänsla 

i förhållande till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse har använt självskattningsformuläret 

utformad av Rosenberg (1965). Att använda självskattningsformuläret av Forsman och 

Johnson (1996), där de skiljer på grundläggande och förvärvad självkänsla, bidrar med en ny 

infallsvinkel för att titta på hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig till psykisk ohälsa 

och livstillfredsställelse.  
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Utifrån att tidigare forskning sett att det finns samband mellan självmedkänsla 

respektive självkänsla och psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse kan det antas att dessa två 

förhållningssätt till sig själv också predicerar psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse. Det 

finns inte några studier där deltagarna är ungdomar, som tittat på hur självmedkänsla och 

självkänsla tillsammans predicerar psykisk ohälsa som exempelvis depression, ångest och 

stress samt livstillfredsställelse. Denna studie bidrar således med att fylla i denna 

kunskapslucka. 

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med studien är att undersöka hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig 

till psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse hos ungdomar. Studien undersöker dels 

sambanden mellan ovanstående begrepp men också huruvida självmedkänsla och självkänsla 

kan predicera psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse hos ungdomar. Baserat på den 

forskning som presenteras ovan, och teoretiska överväganden, testas följande hypoteser: 

I. Flickor kommer att uppvisa en lägre självkänsla, självmedkänsla och 

livstillfredsställelse samt högre psykisk ohälsa än pojkar.  

II. Det finns samband mellan självkänsla och psykisk ohälsa samt 

livstillfredsställelse hos ungdomar. 

III. Det finns samband mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa samt 

livstillfredsställelse hos ungdomar. 

IV. Självmedkänsla och självkänsla predicerar psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse hos ungdomar.  

 

Metod 

Deltagare och urvalsprocedur 

Deltagarna i denna studie var 303 elever från tre olika gymnasieskolor i Skåne. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 15 och 20 år där majoriteten av de svarande var mellan 16 

och 18 år (91.7 %). Av deltagarna var 214 flickor (70.6 %) medan 85 var pojkar (28.1 %). 

Totalt uppgav fyra deltagare annat, vet ej eller vill ej svara avseende frågan om kön (1.4 %). 

Deltagarna gick i årskurs ett (36.3 %), årskurs två (45.9 %) samt årskurs tre (17.8 %) på 

gymnasiet. 

För att hitta deltagare till studien kontaktades gymnasieskolor i Skåne. Detta skedde 

via personliga kontakter till lärare på ett par skolor. Urvalet var således ett 

bekvämlighetsurval vilket innebar att deltagarna som deltog i studien rekryterades från skolor 
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som tidigt svarade att de kunde ställa upp och låta enkäterna delas ut på respektive skola. 

Exklusionskriterier var om deltagarna inte kunde besvara enkäten på svenska eller om de inte 

samtyckte till att deltaga.  

Av de 401 elever som besvarade enkäten exkluderades 77 elever efter att ett 

konstruktionsfel i enkäten upptäckts kopplat till frågorna om självmedkänsla. Övriga 324 

elever fick fylla i en reviderad enkät. Av de 77 första eleverna antogs konstruktionsfelet ha 

påverkat hur deltagarna svarat på dessa frågor vilket gjorde att Cronbachs alfa beräknades 

separat på de 77 deltagarnas svar på just självmedkänsla. Alfavärdet indikerade att 

felkonstruktionen hade påverkat svaren (α = .63) och det framkom också att frågor som inte 

borde korrelera positivt med varandra, eftersom vissa frågor är negativt formulerade, gjorde 

det. Ovanstående gjorde att beslut togs att exkludera de 77 elever som svarat på enkäten som 

innehöll ett konstruktionsfel.  

Av de kvarvarande 324 inlämnade svaren exkluderades ytterligare 21 deltagare då de 

inte hade besvarat 20 % eller mer av frågorna i respektive självskattningsformulär. För de 303 

deltagare som inkluderades hade deltagarna maximalt missat att besvara en till tre frågor per 

dimension. I samtliga analyser som gjordes för att undersöka könsskillnader exkluderades 

ytterligare fyra personer från det totala antalet på 303 deltagare. Detta eftersom de svarat att 

de inte identifierade sig som varken man eller kvinna eller inte ville uppge kön.  

 

Mätinstrument 

Nedanstående självskattningsformulär användes för att mäta självkänsla, 

självmedkänsla, psykisk ohälsa (depression, ångest och stress) och livstillfredsställelse hos 

deltagarna. 

Självkänsla. Självkänsla mättes med självskattningsformuläret Detta är jag... (Pybus, 

2014) . Det är en för ungdomar anpassad version av den förkortade varianten av 

självskattningsformuläret som mäter grundläggande och förvärvad självkänsla (Forsman & 

Johnson, 1996). Den består av 26 olika påståenden som besvaras på en Likertskala från 1 

(stämmer dåligt) till 5 (stämmer mycket bra). Skattningsformuläret avser spegla en individs 

inre attityd mot sig själv samt till livet i största allmänhet (Johnson, 2003) och påståendena 

kan delas upp i två dimensioner, där 13 ämnar undersöka grundläggande självkänsla medan 

övriga 13 undersöker förvärvad självkänsla. Exempel på påstående som mäter grundläggande 

självkänsla är: “Jag är nöjd med att vara just den jag är” samt “Jag tycker ibland att jag är 

alldeles värdelös”. Frågor som mäter den förvärvade självkänslan är bland annat “Jag tycker 

att det är jobbigt att misslyckas med en prestation” och “Det är inte så viktigt för mig hur jag 
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ser ut eller hur andra ser på mig”. Forsman och Johnson (1996) jämförde de två 

dimensionerna från skattningsformuläret i förhållande till andra skattningsformulär och de 

fann ett visst stöd för det totala formuläret och dimensionernas validitet, när svenska 

universitetsstudenter fyllde i dessa. De rapporterade att den interna reliabiliteten var god för 

grundläggande självkänsla där Cronbachs alfa låg på .90 samt .92 och något lägre för 

förvärvad självkänsla, .76 och .80. Forsman och Johnson (1996) använde dock det 

ursprungliga självskattningsformuläret som bestod av 82 item. I denna studie fick 

grundläggande självkänsla en Cronbachs alfa på .87 medan förvärvad självkänsla låg på .69. 

Självmedkänsla. Självmedkänsla mättes med en svensk översättning av Self 

compassion scale (SCS; Neff, 2003b). SCS består av 26 påstående som besvaras på en 

Likertskala mellan 1 (nästan aldrig) och 5 (nästan alltid). Självskattningsformuläret kan delas 

upp i sex dimensioner; vänlighet mot sig själv (“Jag försöker att vara förstående och tålmodig 

inför de sidor av min personlighet som jag inte tycker om”); kritiserande (“När jag märker 

sidor hos mig själv som jag inte tycker om, förebrår jag mig själv”); mänsklighet (“Jag 

försöker att se mina brister som en del av människans villkor”); isolering (“När jag 

misslyckas med något som är viktigt för mig brukar jag känna mig ensam i mitt nederlag”); 

medveten närvaro (”När något smärtsamt händer försöker jag att betrakta situationen på ett 

balanserat sätt”) samt överidentifiering (“När något smärtsamt händer brukar jag förstora upp 

det till orimliga proportioner”). Självskattningsformuläret har visat på god konstruktvaliditet 

(Neff, 2003b) och kan användas både som ett övergripande mått på självkänsla och uppdelat 

på de sex dimensionerna. Den interna reliabiliteten beräknad med Cronbachs alfa i 

valideringsstudien var .92 för hela självskattningsformuläret, .78 för self-kindness, .77 för 

self-judgement, .80 för common humanity, .79 för isolation, .75 för mindfulness och .81 för 

over identification (Neff, 2003b). I denna studie var Cronbachs alfa för den övergripande 

dimensionen självmedkänsla .91. Alfavärden för dimensionerna var .82 för vänlighet mot sig 

själv, .77 för kritiserande, .75 för mänsklighet, .76 för isolering, .63 för medveten närvaro 

samt .75 för överidentifiering. I denna studie användes det övergripande måttet på 

självmedkänsla.  

Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa i denna studie var begränsad till depression, ångest 

och stress. Stress mättes med hjälp av två självskattningsformulär. Depression, ångest och 

stress mättes med den svenska översättningen (Paulsdottir & Åkerlund, 2011) av 

kortversionen av Depression anxiety stress scales (DASS; Lovibond & Lovibond, 1995). 

Självskattningsformuläret består av 21 påståenden som ska besvaras utifrån upplevelsen den 

senaste veckan. Detta görs utifrån en Likertskala från 1 (beskriver mig inte alls) till 4 
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(beskriver mig väldig mycket, eller största delen av tiden). Exempel på påståenden är: “Jag 

hade en tendens att överreagera” och “Jag hade svårt för att slappna av” (stress), “Jag kände 

mig rädd utan någon särskild anledning” och “Jag kände mig darrig, t.ex. att benen skulle vika 

sig under mig” (ångest), samt “Jag kunde inte uppleva några positiva känslor alls” och “Jag 

kände mig värdelös som person” (depression). Henry och Crawford (2005) testade 

självskattningsformuläret på en vuxen population i Storbritannien och fann att formuläret 

hade en adekvat konstruktvaliditet och god reliabilitet. Cronbachs alfa var .93 för den 

övergripande dimensionen, .88 för depression, .82 för ångest och .90 för stress vilket enligt 

författarna indikerar att självskattningsformuläret både kan användas för att mäta ett globalt 

mått på psykisk ohälsa och uppdelat i olika dimensioner. Szabó (2010) testade 

självskattningsformuläret på ungdomar mellan 11 och 15 år och fann snarlika alfavärden för 

de olika dimensionerna. Konstruktvaliditeten liknade den för vuxna för depression och ångest 

vilket dock inte stress gjorde och författarna menar att frågorna kan behöva anpassas för att 

mäta stress hos ungdomar. I denna studie låg Cronbachs alfa på .93 för den övergripande 

dimensionen, .90 för depression, .76 för ångest samt .86 för stress. Depression, ångest och 

stress analyserades separat i denna studie.  

Stress mättes med ytterligare ett självskattningsformulär vilket var en svensk version 

av The perceived stress scale (PSS; Cohen, Kamarck & Mermelstein 1983). 

Självskattningsformuläret avser mäta huruvida de svarande upplever sitt liv som 

oförutsägbart, okontrollerbart och överbelastat (Cohen m fl. 1983). Det består av 10 

påståenden som besvaras på en Likertskala från 1 (aldrig) till 5 (mycket ofta) och det ska 

användas som ett globalt mått på stress. Självskattningsformuläret innehåller frågor som 

exempelvis: “Under den senaste månaden, hur ofta har du varit upprörd över någonting som 

hände oväntat?” och “Under den senaste månaden, hur ofta har du blivit förargad över att 

saker var utanför din kontroll?”. Konstruktvaliditet har fastslagits i ett stort svenskt urval från 

en vuxen population och den interna reliabiliteten i samma urval beräknad med Cronbachs 

alfa var .83 (Nordin & Nordin 2013). Även denna studie visade på en hög alfa där α = .86.   

Livstillfredsställelse. För att mäta livstillfredsställelse användes en svensk version av 

Multidimensional students’ life satisfaction scale (MSLSS; Huebner, 1994). Detta 

självskattningsformulär mäter ungdomars livstillfredsställelse sett till de fem domänerna 

skola, familj, vänner, självupplevelse och hemmiljö men ger även ett övergripande mått på 

livstillfredsställelse (Huebner, 1994). Självskattningsformuläret består av 40 olika påståenden 

som besvaras på en Likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). Exempel 

på påståenden är “Det finns många saker med skolan som jag inte tycker om” (skola), “Vi 
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kommer bra överens i min familj” (familj), “Mina vänner är snälla mot mig” (vänner), ”Det 

finns många saker som jag gör bra” (självupplevelse) samt ”Jag önskar att jag bodde någon 

annanstans” (hemmiljö). Huebner och Gilman (2002) sammanfattar att 

självskattningsformuläret har god reliabilitet och Cronbachs alfa för hela 

självskattningsformuläret har visats ligga mellan .90 och .92 bland ungdomar i USA och 

Canada. Alfan för de olika domänerna har även de varit starka: mellan .79 och .85 för familj, 

.81 och .85 för vänner, .83 och .85 för skola, .72 och .84 för självupplevelse samt mellan .79 

och .83 för hemmiljö (Huebner & Gilman, 2002). Vidare har självskattningsformuläret visats 

ha en god konstruktvaliditet både sett till den övergripande domänen samt för de fem 

domänerna (Huebner & Gilman, 2002). Cronbachs alfa i denna studie var .91 för hela 

skattningsformuläret, .88 för familj, .82 för vänner, .87 för skola, .82 för hemmiljö samt .83 

för självupplevelse. I denna studie användes endast det övergripande måttet på 

livstillfredsställelse.  

 

Design och procedur 

Denna studie hade en kvantitativ forskningsansats med en tvärsnittsdesign och var en 

enkätstudie. Självskattningsformulär användes som mätinstrument då det inom psykologisk 

forskningstradition är ett vedertaget sätt att mäta subjektiva variabler som exempelvis 

självkänsla eller grad av ångest. En annan anledning till att självskattningsformulär användes 

var att det är ett effektivt sätt att kunna samla in en större, hanterbar mängd material samt att 

det insamlade materialet kan användas för att se hur olika variabler förhåller sig till varandra. 

Utifrån teoretiska övervägningar av tidigare forskning valdes redan existerande 

självskattningsformulär som var relevanta för studiens syfte. Med hjälp av enkätverktyget 

Sunet Survey, som Lunds universitet erbjuder anställda och studenter att använda, sattes 

skattningsformulären samman till en digital enkät. En pilotstudie genomfördes där två flickor 

deltog. En var 16 år gammal och hade precis börjat årskurs ett på gymnasiet. Den andra var 18 

och hade påbörjat sitt tredje år på gymnasiet. Den första fyllde i frågorna via en dator och den 

andra via mobiltelefon. För båda pilotdeltagarna tog det cirka 20 minuter att besvara enkäten. 

Utifrån pilotstudien redigerades frågor och ord som av pilotdeltagarna hade ansetts som svåra 

att förstå eller besvara. 

Efter pilotundersökningen besöktes skolorna där insamlingen skedde klassvis i början 

av olika lektioner. Innan enkäten administrerades fick deltagarna en muntlig presentation av 

studien, samt om etiska aspekter som anonymitet och möjligheten att avbryta. Alla deltagare 

fick även skriftlig information samt kontaktuppgifter ifall frågor kring studien skulle uppstå i 
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efterhand. Om deltagarna samtyckte till att deltaga i studien skedde administrering av enkäten 

via datorer eller mobiltelefoner. För de flesta deltagare tog enkäten 15 till 20 minuter att 

besvara. Det fanns dock några som var snabbare och var klara på 10 minuter samt en del som 

behövde 30 till 50 minuter för att besvara frågorna.  

 

Dataanalys 

Analyserna gjordes med hjälp av SPSS version 23. Ett visst bortfall, max 20 % på 

varje dimension, tilläts och hanterades genom att de sammanslagna skalorna som användes i 

analyserna skapades av medelvärdet för varje deltagares svar. Ett t-test för oberoende 

stickprov gjordes för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan pojkar och 

flickor sett till skattning av självmedkänsla, grundläggande och förvärvad självkänsla, psykisk 

ohälsa samt livstillfredsställelse. Förutsättningar för t-test undersöktes först. Sambanden 

mellan studiens variabler undersöktes genom Pearsons korrelationer. Z-test användes för att 

undersöka om korrelationerna skiljde sig signifikant åt mellan pojkar och flickor. För att 

predicera de olika måtten på psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse utifrån grundläggande 

självkänsla och självmedkänsla genomfördes stegvisa regressionsanalyser. Prediktionerna av 

ångest och stress mätt med DASS gjordes separat för pojkar respektive flickor. Preliminära 

analyser genomfördes först för att säkerställa att villkoren om normalitet, linjäritet, 

multikollinearitet och homoscedasticitet var uppfyllda. 

 

Etiska överväganden  

Vid val av deltagare, metod och frågeställningar gjordes ett antal etiska överväganden. 

Skattningsskalorna som användes bedömdes vara av en sådan karaktär att de inte riskerade att 

skada deltagarna psykiskt. Deltagarna blev informerade om studien och dess syfte samt vilka 

rättigheter de hade för att kunna ta ställning till om de ville medverka eller ej. Deltagarna var 

anonyma vid ifyllandet av enkäten och samtycke samlades in. Att deltaga var frivilligt och det 

var möjligt att dra sig ur under hela undersökningstiden. Insamlat material bestod av enkäter 

ifyllda via datorer eller mobiltelefoner och svaren lagrades via enkätverktyget Sunet Survey. 

I och med att deltagarna var över 15 år och detta inte var en interventionsstudie, vilket gjorde 

att ingen bedömdes kunna ta skada av att deltaga, bedömdes föräldrarnas samtycke till 

deltagande inte behövas. Det säkerställdes att det fanns en skolkurator, eller liknande, som 

studenterna kunde kontakta vid behov efter att de fyllt i enkäterna. Då deltagarna tillhörde 

normalpopulationen framkom inte problem som att de skulle tillhöra en särskild grupp, 

exempelvis patienter, där resultatet kunde verka stigmatiserande eller svårighet med 

informerat samtycke kunde misstänkas finnas. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån de olika hypoteserna.  

 

Könsskillnader 

 

Tabell 1. Deskriptiva värden för pojkar respektive flickor samt resultaten av t-test 

 

 Flickor 

N=214  

Pojkar  

N=85  t-test 

 

Självskattningsformulär  M SD  M SD  t df p d  

Självmedkänsla  2.79 .63  3.18 .65  -4.83 297 <.001 .61  

Grundläggande självkänsla  3.40 .71  3.73 .62  -3.80 297 <.001 .48  

Förvärvad självkänsla  3.72 .45  3.52 .49  3.42 297 .001 .43  

Depression  1.95 .80  1.64 .69 
 

3.38* 176.94 .001 .40  

Ångest  1.79 .58  1.58 .48 
 

3.28* 184.80 .001 .38  

Stress (DASS)  2.36 .68  1.80 .61  6.64 297 <.001 .85  

Stress (PSS)  3.16 .64  2.51 .69  7.75 297 <.001 .99  

Livstillfredsställelse  4.57 .58  4.64 .56  -1.10 297 .271 .14  

Not. *Levens test signifikant (p < .05), lika varianser antas ej.  

 

Resultatet av t-test för oberoende stickprov, som redovisas tillsammans med 

deskriptiva värden i tabell 1, visade att flickor hade signifikant lägre självmedkänsla än 

pojkar. Effektstorleken som beräknades med Cohens d visade på en medelstor effekt. Flickor 

hade även en signifikant lägre skattning av grundläggande självkänsla samt en högre skattning 

av förvärvad självkänsla jämfört med pojkar. I båda fallen var effektstorleken liten men den 

låg dock på gränsen till att vara medelstor.  

Det framkom att flickor hade signifikant högre skattningar av ångest och depression 

jämfört med pojkar. Förutsättningen för lika varianser antogs inte vara uppfylld för skillnaden 

mellan pojkar och flickors skattning av depression samt ångest. Detta gjorde att en hårdare 

gräns användes vid t-testningen.  

Likaså fanns signifikanta skillnader mellan flickors skattning av stress där t-testen 

visade signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar både för formuläret DASS samt 

formuläret PSS. Flickorna som deltog i denna studie hade således signifikant högre 

skattningar på stress jämfört med pojkarna, vid beräkningarna med t-test för oberoende 

stickprov, och dessa skillnader var de enda som uppvisade stora effektstorlekar. 
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Avslutningsvis framkom ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar vid jämförelse 

av deras skattningar av livstillfredsställelse.  

 

Samband mellan självkänsla och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse  

Eftersom signifikanta medelvärdesskillnader hittades på de flesta undersökta variabler 

mellan flickor och pojkar testades sambanden både på det totala urvalet och uppdelat på kön. 

Resultatet presenteras i tabell 2. Som tabellen visar fanns det starka samband mellan 

grundläggande självkänsla och de flesta mått på psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse både 

för pojkar och för flickor. Det lägsta sambandet, som var medelstort, var det mellan 

grundläggande självkänsla och ångest för pojkar (r = -.43, p < .01).  

Gällande sambanden mellan förvärvad självkänsla och de olika utfallsmåtten fanns få 

korrelationer som var signifikanta och de som fanns var små till medelstora. Detta i 

kombination med att alfavärdet var lågt, α = .69, gjorde att beslut togs att inte fortsätta 

inkludera förvärvad självkänsla i de fortsatta analyserna. Grundläggande självkänsla användes 

istället som ett ensamt mått på självkänsla eftersom detta mått visat sig ha ett starkt samband 

med global självkänsla och därför borde ge en heltäckande bild av självkänsla (Dåderman & 

Basinska, 2013). 

 

Tabell 2. Korrelationer mellan olika variabler totalt och uppdelat på kön 

  

 

Självmedkänsla  

Grundläggande  

självkänsla  

Förvärvad  

självkänsla 

 

 

Självskattnings-

formulär Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar 

Depression -.66** -.64** -.65** -.74** -.75** -.65** .04 .12 -.26* 

Ångest -.53** -.57** -.35** -.60** -.62** -.43** .08 .11 -.09 

Stress (DASS) -.67** -.68** -.51** -.59** -.58** -.50** .26** .31** -.08 

Stress (PSS) -.72** -.72** -.62** -.67** -.68** -.67** .19** .24** -.11 

Livstillfreds-

ställelse .63** .61** .70** .66** .69** .56** .04 -.07 .28* 

Not. Fetmarkering förtydligar att sambanden mellan flickor och pojkar skiljde sig åt signifikant på .05-nivå, two-

tailed signifikanstestning. Övriga samband skiljde sig inte åt signifikant. 

*p < .05, **p < .01 
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Samband mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse  

Samband mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse uppdelat 

på kön visas i tabell 2. Även här fanns starka samband mellan självmedkänsla och de flesta 

mått på psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse för både pojkar och flickor. Enda undantaget 

var, likt sambanden med grundläggande självkänsla, sambandet med ångest för pojkar som 

var medelstort (r = -.35, p < .01). Värt att nämna, även om det inte var en hypotes är att 

sambandet mellan självmedkänsla och grundläggande självkänsla låg på .73 (p < .001). 

 

Självmedkänsla och självkänsla som prediktorer av psykisk ohälsa och 

livstillfredställelse  

Utifrån att pojkar och flickors skattningar på alla mått av psykisk ohälsa skiljde sig åt 

genomfördes z-test inför regressionsanalyserna. Detta för att undersöka om även sambanden 

skiljde sig åt mellan könen. Resultatet från z-testet visade att sambanden för pojkar respektive 

flickor skiljde sig signifikant åt avseende ångest samt stress mätt med DASS (p ≤ .05) vilket 

innebär att sambanden inte kunde antas se likadana ut för pojkar och flickor för dessa 

utfallsmått. Regressionsanalyserna avseende depression, stress mätt med PSS samt 

livstillfredsställelse gjordes således på det totala antalet deltagare medan regressionerna 

avseende ångest och stress mätt med DASS gjordes separat för pojkar respektive flickor. De 

preliminära analyserna inför de multipla regressionsanalyserna visade att villkoren om 

normalitet, linjäritet, multikollinearitet och homoscedasticitet var uppfyllda.  

I tabell 3.1 redovisas de stegvisa regressionsanalyserna avseende depression, ångest 

och livstillfredsställelse. Dessa visade att grundläggande självkänsla stod för 55 % av den 

förklarade variansen för depression och 44 % för livstillfredsställelse. När självmedkänsla 

tillfördes i modellen ökade den förklarade variansen med 2 respektive 4 % för de två 

utfallsmåtten. Båda ökningarna var signifikanta (p < .001). Grundläggande självkänsla 

förklarade 38 % av variansen för ångest hos flickor och självmedkänsla tillförde ytterligare 3 

% förklarad varians. Ökningen var signifikant (p < .01). För pojkar var det enbart 

grundläggande självkänsla som var en signifikant prediktor och den stod för 17 % av den 

förklarade variansen. 
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Tabell 3.1. Resultat från den stegvisa regressionsanalysen avseende depression, ångest och 

livstillfredsställelse 

Variabler Justerat R² b SE b β F 

Prediktion av depression utifrån självmedkänsla och självkänsla 

Steg 1 .55    362.58*** 

     Grundläggande självkänsla  -.82 .04 -.74  

Steg 2     .57    201.33*** 

     Grundläggande självkänsla  -.63 .06 -.56  

     Självmedkänsla  -.29 .07 -.24  

Prediktion av ångest för flickor utifrån självmedkänsla och självkänsla 

Steg 1 .38    133.81*** 

     Grundläggande självkänsla  -.51 .04 -.62  

Steg 2 .41    74.78*** 

     Grundläggande självkänsla  -.37 .06 -.44  

     Självmedkänsla  -.23 .07 -.24  

Prediktion av ångest för pojkar utifrån självkänsla 

Steg 1 .17    18.66*** 

     Grundläggande självkänsla  -.34 .08 -.43  

Prediktion av livstillfredsställelse utifrån självmedkänsla och självkänsla 

Steg 1 .44    232.73*** 

     Grundläggande självkänsla  .55 .04 .66  

Steg 2 .48    138.18*** 

     Grundläggande självkänsla  .36 .05 .43  

     Självmedkänsla  .27 .05 .31  

Not. Fetmarkerat betyder att ökningen i förklarad varians var signifikant (p < .05) 

***p < .001.  

 

De stegvisa regressionsanalyserna avseende stress, som redovisas i tabell 3.2, visade 

att självmedkänsla förklarade 46 % av variansen för stress mätt med DASS hos flickor och 26 

% hos pojkar. När grundläggande självkänsla tillfördes ökade den förklarade variansen med 1 

respektive 2 %. Båda ökningarna var signifikanta (p < .05). Gällande stress mätt med PSS 

förklarade även här självmedkänsla störst del av variansen (51 %) medan grundläggande 

självkänsla ökade den förklarade variansen med 6 %. Ökningen var signifikant (p < .001). 
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Tabell 3.2. Resultat från den stegvisa regressionsanalysen avseende stress 

Variabler Justerat R² b SE b β F 

Prediktion av stress (DASS) för flickor utifrån självmedkänsla och självkänsla 

Steg 1 .46    181.90*** 

     Självmedkänsla  -.74 .05 -.68  

Steg 2 .47    96.43*** 

     Självmedkänsla  -.59 .08 -.55  

     Grundläggande självkänsla  -.18 .07 -.18  

Prediktion av stress (DASS) för pojkar utifrån självmedkänsla och självkänsla 

Steg 1 .26    29.84*** 

     Självmedkänsla  -.48 .09 -.51  

Steg 2 .28    17.58*** 

     Självmedkänsla  -.30 .13 -.32  

     Grundläggande självkänsla  -.27 .13 -.27  

Prediktion av stress (PSS) utifrån självmedkänsla och självkänsla 

Steg 1 .51    317.49*** 

     Självmedkänsla  -.78 .04 -.72  

Steg 2 .57    199.99*** 

     Självmedkänsla  -.50 .06 -.45  

     Grundläggande självkänsla  -.36 .06 -.35  

Not. Fetmarkerat betyder att ökningen i förklarad varians var signifikant (p < .05) 

***p < .001.  

 

Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur självmedkänsla och självkänsla förhåller sig 

till psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse hos ungdomar. Hypoteserna som undersöks gäller 

både könsskillnader gällande skattning av självmedkänsla, självkänsla, olika aspekter av 

psykisk ohälsa och livstillfredsställelse men också huruvida det finns samband mellan dessa 

variabler. Likaså undersöks om självmedkänsla och självkänsla predicerar psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse hos ungdomar. 

 

Könsskillnader 

I linje med tidigare forskning (Bluth & Blanton, 2015; Bluth m fl. 2016a; Bluth m fl., 

2016b) har flickor i denna studie signifikant lägre självmedkänsla än pojkar. De har även en 
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signifikant lägre skattning av grundläggande självkänsla jämfört med pojkar vilket också 

tidigare forskning som använt sig av ett globalt mått på självkänsla har visat (Bleidorn m fl., 

2016; Kling & Hyde, 1999; Moksnes & Espnes, 2013; Moksnes m fl., 2010; Moksnes m fl., 

2016; Schraml m fl., 2011).  

Resultatet visar vidare att flickor har signifikant högre skattningar av depression än 

pojkar vilket även andra studier som tittat på ungdomar från västerländska länder visat (Bluth 

m fl., 2016b; Moksnes m fl., 2010; Moksnes m fl., 2016). Likaså har flickor mer ångest än 

pojkar vilket också framkommit i tidigare forskning (Bluth m fl., 2016b; Fouladchang m fl., 

2010; Moksnes m fl., 2010). Kort sagt indikerar skattningarna av depression och ångest att 

flickor mår signifikant sämre än pojkar vilket bekräftar hypotes I. Detta blir även tydligt 

gällande flickors skattningar av stress. På båda formulären för att mäta upplevd stress skattar 

flickor signifikant högre än pojkar vilket tidigare forskning också visat (Bluth & Blanton, 

2015; Bluth m fl., 2016b; Fouladchang m fl., 2010; Moksnes m fl., 2010; Moksnes & Espnes, 

2013; Moksnes m fl., 2016; Schraml m fl., 2011) och denna skillnad visar på stora 

effektstorlekar. Resultaten indikerar med andra ord att flickor är betydligt mer stressade än 

pojkar vilket även det är i linje med hypotes I.  

Vid jämförelse av livstillfredsställelse mellan flickor och pojkar finns ingen 

signifikant skillnad. Detta skiljer sig från tidigare forskning, där deltagarna varit från USA 

och Norge, där studier har visat att flickor skattar signifikant lägre livstillfredsställelse än 

jämnåriga pojkar (Bluth & Blanton, 2015; Bluth m fl., 2016b; Moksnes & Espnes, 2013). I 

den här studien användes ett övergripande mått på livstillfredsställelse. Eventuellt hade 

skillnader mellan flickor och pojkar framkommit mellan olika domäner, som exempelvis 

skola eller familj, om detta hade undersökts.  

Hypotes I är således bekräftad på alla punkter förutom gällande livstillfredsställelse 

där alltså inga skillnader mellan pojkar och flickor framträder. Det är intressant att flickor har 

högre skattningar på alla mått av psykisk ohälsa (depression, ångest och stress) men samtidigt 

upplever samma grad av livstillfredsställelse. Detta tyder på att dessa variabler inte är 

varandras motsatser. Gällande stress, där den största skillnaden uppvisas mellan pojkar och 

flickor i denna studie, kan det eventuellt förstås utifrån att stress inte alltid är negativt för en 

individ. En annan aspekt som eventuellt kan förklara resultatet är att livstillfredsställelse är 

den kognitiva utvärderingen av ens liv. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut med en 

operationalisering av välbefinnande som fokuserar på den emotionella aspekten av 

välbefinnande.  
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Samband mellan självkänsla och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse 

Hypotes II är inte helt bekräftad eftersom förvärvad självkänsla enbart har några få 

signifikanta samband till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse och dessa är dessutom små. 

Gällande grundläggande självkänsla visar analyserna i denna studie att det finns starka 

negativa samband till psykisk ohälsa, med ångest som undantag för pojkar där sambandet är 

medelstort, samt ett starkt positivt samband med livstillfredsställelse. Även om inga studier 

finns där grundläggande självkänsla undersökts i förhållande till psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse visar resultatet i studien på liknande samband som tidigare forskning, där 

globala mått på självkänsla använts, kopplat till psykisk ohälsa (Li m fl., 2015; Moksnes m fl., 

2010; Moksnes m fl., 2016; Schraml m fl., 2011) och livstillfredsställelse (Moksnes & 

Espnes, 2013). Att använda grundläggande självkänsla som ett mått på självkänsla grundades 

i att det finns ett visst stöd för att grundläggande självkänsla fångar upp ett globalt mått på 

självkänsla (Dåderman & Basinska, 2013). Johnson (2016) menar även att det kan ses som ett 

mer implicit mått på självkänsla än exempelvis Rosenbergs (1965) självskattningsformulär för 

självkänsla. 

Ovanstående bekräftar delvis hypotes II i och med att grundläggande självkänsla har 

samband med psykisk ohälsa och livstillfredsställelse medan förvärvad självkänsla enbart 

uppvisar få, små signifikanta samband.  

 

Samband mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse  

I linje med tidigare forskning gjord på ungdomar (Bluth & Blanton, 2015; Bluth m fl., 

2016a; Neff & McGehee, 2010) framkommer det även i denna studie att sambandet är 

negativt mellan självmedkänsla och alla mått på psykisk ohälsa (depression, ångest och 

stress). Analyserna i denna studie visar vidare att det finns starka positiva samband mellan 

självmedkänsla och livstillfredsställelse hos ungdomarna. Resultatet stämmer överens med 

andra studier som också undersökt detta samband hos ungdomar (Bluth & Blanton, 2015; 

Bluth m fl., 2016b). I linje med tidigare forskning visar således denna studie att det finns 

signifikanta samband mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos 

ungdomar vilket bekräftar hypotes III. 

 

Självmedkänsla och självkänsla som prediktorer av psykisk ohälsa och 

livstillfredställelse  

De stegvisa regressionsanalyserna bekräftar i princip hypotes IV, att självmedkänsla 

och grundläggande självkänsla predicerar psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos 
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ungdomar. Enda undantaget är att självmedkänsla inte är en signifikant prediktor av ångest 

hos pojkar. Ett potentiellt intressant resultat är att självmedkänsla verkade vara en viktigare 

prediktor för stress, medan grundläggande självkänsla verkade vara en viktigare prediktor för 

depression, ångest och livstillfredsställelse. Resultatet kan dock delvis förstås utifrån att 

begreppen överlappar varandra vilket påverkar resultatets trovärdighet. Skattningsformulären 

för depression och grundläggande självkänsla innehåller exempelvis båda en fråga om att 

känna sig värdelös vilket bidrar till den starka korrelationen mellan begreppen. För att 

undersöka dessa samband närmare i framtida studier behövs mätinstrument som inte har dessa 

innehållsliga överlappningar. 

Både självmedkänsla och grundläggande självkänsla predicerar depression och 

livstillfredsställelse. Att självmedkänsla och grundläggande självkänsla predicerar depression 

är i linje med Hwang med flera (2016), som i sin studie såg att både global självkänsla och 

självmedkänsla predicerade depression hos vuxna. Gällande ångest för flickor är båda 

prediktorerna signifikanta medan det för pojkar enbart är grundläggande självkänsla som är en 

signifikant prediktor. För flickor är hypotes IV därmed uppfylld medan den endast delvis är 

uppfylld för pojkar eftersom självmedkänsla inte är en signifikant prediktor av ångest för 

pojkar. Inga tidigare jämförbara studier har undersökt grundläggande självkänsla och 

självmedkänsla som prediktorer till livstillfredsställelse och ångest. Fler studier behövs 

således för att stödja resultatet.   

Självmedkänsla och grundläggande självkänsla är båda signifikanta prediktorer av 

stress i denna studie. Breines m fl. (2015) såg däremot att det enbart var självmedkänsla, och 

inte global självkänsla, som var en signifikant prediktor av stress. Skillnaden kan eventuellt 

förstås utifrån att aktuell studie istället för att använda Rosenbergs (1965) globala mått på 

självkänsla använder ett mått som enligt Johnson (1998; 2016) fångar ett mer stabilt mått på 

självkänsla.  

Således är både självmedkänsla och grundläggande självmedkänsla viktiga, 

signifikanta prediktorer för samtliga utfallsmått i denna studie, vilket gör att hypotes IV i 

princip bekräftas, med undantag för självmedkänsla som en prediktor av ångest hos pojkar. 

Studien visar alltså att både grundläggande självkänsla samt självmedkänsla är variabler som 

hänger samman med psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Fler studier 

behövs dock för att få en mer detaljerad förståelse av exakt hur grundläggande självkänsla och 

självmedkänsla hänger samman med psykisk ohälsa (depression, ångest och stress) samt 

livstillfredsställelse. 
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Styrkor och begränsningar med studien 

En styrka med denna studie är att förhållandet mellan självmedkänsla, respektive 

självkänsla, och psykisk ohälsa och livstillfredsställelse undersöktes bland svenska ungdomar 

vilket inte tidigare har gjorts med båda begreppen i samma studie. Studien fyller därmed en 

kunskapslucka och lyfter fram aspekter som kan öka förståelsen kring ungdomars mående. I 

förlängningen kan det användas för att utveckla metoder för att förbättra ungdomars mående.  

Som alla studier har denna studie sina begränsningar. Generaliserbarheten till andra 

ungdomar är begränsad i och med att inget slumpmässigt urval av deltagare gjordes. En annan 

begränsning är att vissa faktorer som kan ha påverkat resultatet, som exempelvis 

socioekonomisk status, inte undersöktes i studien. Likaså undersöktes inte heller om 

exempelvis ålder eller om eleverna gick en praktisk eller teoretisk gymnasieinriktning 

påverkade resultatet. Översättningarna av självskattningsformulären som användes är inte 

validerade på en svensk population, förutom skattningsformuläret som mäter upplevd stress, 

vilket kan ses som en svaghet. Formulären är inte heller anpassade för ungdomar vilket gjorde 

att flera ord och begrepp var svåra att förstå för deltagarna. En styrka med att använda sig av 

självskattningsformulär för att samla in material är att många deltagare kunnat medverka på 

ett tidseffektivt sätt. Nackdelen är dock att risken för att social önskvärdhet kan påverka 

svaren och att resultatet endast blir på gruppnivå. 

En viktig aspekt att lyfta vid tolkningen av resultatet är att begreppen som mäts delvis 

överlappar varandra sett till teori och mätinstrument. Både självmedkänsla och grundläggande 

självkänsla berör exempelvis individens förhållningssätt till sig själv och är eventuellt mer 

lika varandra än två separata fenomen. Även kopplat till förhållandet mellan självmedkänsla, 

respektive grundläggande självkänsla, och de olika utfallsmåtten finns denna begränsning. 

Skattningsformulären för depression och grundläggande självkänsla har exempelvis en 

gemensam fråga vilket naturligt medför att korrelationen mellan begreppen blir högre än om 

formulären hade innehållit helt olika frågor. Det går med andra ord att ifrågasätta  resultaten 

eftersom de olika självskattningsformulären delvis mäter samma sak. 

Beslutet att utesluta förvärvad självkänsla kan ses som en svaghet med studien 

eftersom skattningsformuläret för självkänsla inte användes på det sätt som de teoretiskt är 

utarbetat. Samtidigt visade de grundläggande analyserna att den interna reliabiliteten kunde 

ifrågasättas samt att förvärvad självkänsla enbart har få och små samband med de valda 

utfallsmåtten i denna studie. Detta kan eventuellt tyda på att frågorna i skattningsformuläret 

för förvärvad självkänsla inte fångar upp det teoretiska fenomen som Forsman och Johnson 

(1996) presenterar. 
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I och med att ett konstruktionsfel i enkäten upptäcktes bland de första 77 deltagarna 

fick dessa exkluderas. Vid alltför många missade frågor exkluderades också deltagare. Det 

finns alltid en risk att deltagarna som uteslöts skiljer sig åt på hur de skulle ha skattat jämfört 

med de som inkluderades. Bland övriga deltagare hanterades enstaka missade frågor genom 

att de sammanslagna skalorna som användes i analyserna skapades av medelvärdet för varje 

deltagares svar. Detta innebar att värden estimerades på frågor som deltagarna kanske hade 

gett ett avvikande svar på om de hade valt att besvara dem. Samtidigt innebar detta också att 

deltagare kunde inkluderas vilket bedöms väga upp nackdelen med att estimera enstaka svar 

som utelämnats.  

En annan begränsning med studien är att medelvärdet för ångest är lågt för pojkar. 

Detta indikerar att det kan finnas anledning att fundera över huruvida skattningsformuläret 

eventuellt lämpar sig bättre för en klinisk population. Eventuellt hade ett mått för att mäta oro 

passat bättre att använda i studien och eventuellt hade självmedkänsla och grundläggande 

självkänsla då uppvisat ett starkare samband med utfallsmåttet. Dock bör det även tas i 

beaktande att det var betydligt fler flickor än pojkar som deltog. Att det enbart är cirka en 

tredjedel så många pojkar som flickor gör att resultatet blir mindre tillförlitligt gällande hur 

sambanden som undersökts faktiskt ser ut för pojkar. Samtidigt var det totala antalet deltagare 

på 303 elever ett godtagbart antal vilket kan ses som en styrka med studien.   

 

Framtida forskning  

Resultaten från studien indikerar att självmedkänsla och självkänsla är relevanta 

begrepp för att bättre förstå psykisk ohälsa och välbefinnande hos ungdomar. Det behövs 

dock fler studier för att befästa resultaten då endast ett fåtal studier har undersökt detta 

tidigare. Kort sagt behövs replikeringar av studien i olika urvalsgrupper för att kunna 

generalisera resultaten till ungdomar i hela Sverige och olika åldersgrupper. Som en följd av 

bristerna i aktuell studie är förslag inför framtida forskning att anpassa 

självskattningsformulären till ungdomar och även att validera översättningarna på en svensk 

population. Förslagsvis kan även Rosenbergs självskattningsformulär användas parallellt med 

Forsman och Johnsons formulär för att vidare förstå kopplingen mellan grundläggande 

självkänsla och global självkänsla. 

Studien visar att flickor mår sämre än pojkar där den största skillnaden var hur mycket 

stress de upplever. Detta gör att det vidare kan vara viktigt att undersöka vad det är som gör 

att flickor är så mycket mer stressade än pojkar. Kanske är det ytterligare en variabel som 

påverkar flickor mer än pojkar vilket behöver studeras ytterligare. Eventuellt är det även som 
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så att pojkar uttrycker stress på ett annat sätt än flickor vilket kan vara ett uppslag för framtida 

forskning. Självmedkänsla och grundläggande självkänsla tycks inte heller lika viktiga för 

pojkars stressnivåer. Denna studie har inte fokuserat på vad som gör ungdomar stressade. 

Eventuellt skiljer sig detta åt för pojkar och flickor och där självmedkänsla och självkänsla 

inte är lika viktiga aspekter för det som skapar stress hos pojkar. Detta är något som framtida 

forskning hade kunnat undersöka vidare.  

Denna studie undersöker endast kopplingen mellan självmedkänsla, och 

grundläggande självkänsla, och psykisk ohälsa och välbefinnande men det kan vara viktigt att 

också undersöka om, och i så fall hur, självmedkänsla och grundläggande självkänsla 

interagerar. Hwang med flera (2016) fann exempelvis en svag interaktionseffekt mellan 

global självkänsla och självmedkänsla på depression där självmedkänsla minskade det 

negativa sambandet mellan global självkänsla och depression. 

Kön visade sig vara en relevant variabel kopplat till psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse, vilket är i linje med vad tidigare forskning har visat, men det kan också 

finnas andra variabler som kan tänkas påverka utfallsmåtten, och sambanden, som exempelvis 

kulturell kontext. Fouladchang med flera (2010) såg att flickor i en skola i Iran skattade 

signifikant högre livstillfredsställelse än pojkar vilket skiljer sig från studier gjorda i en 

västerländsk kontext. Det kan således vara viktigt att i framtiden undersöka om de sociala 

sammanhang människor befinner sig i kan påverka de variabler som undersöks.   

Avslutningsvis kan det vara intressant att undersöka vad det är som gör att vissa 

ungdomar har mer självmedkänsla, eller grundläggande självkänsla, än andra och om det 

skiljer sig mellan olika situationer så som i hemmet eller i skolan. Framtida forskning bör 

även undersöka självmedkänsla, och grundläggande självkänsla, som eventuella förebyggande 

och behandlande, insatser mot psykisk ohälsa och dess möjligheter att främja 

livstillfredsställelse. 

 

Slutsats 

Denna studie bidrar med kunskap om hur självmedkänsla och självkänsla tillsammans 

förhåller sig till psykisk ohälsa och livstillfredsställelse hos ungdomar. Studien bygger vidare 

på den forskning som tidigt startades av Rosenberg (1965), som fokuserade på självkänsla och 

som bland annat Forsman och Johnson (1996) fortsatt att utveckla, men också på Neff (2003a; 

2003b), som lyft in begreppet självmedkänsla. Hypoteserna som undersökts gäller både 

könsskillnader gällande skattning av självmedkänsla, självkänsla, livstillfredsställelse och 

olika aspekter av psykisk ohälsa men också huruvida det finns samband mellan dessa 
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variabler. Likaså undersöks om självmedkänsla och självkänsla predicerar psykisk ohälsa och 

livstillfredsställelse hos ungdomar. Resultatet visar att både självmedkänsla och självkänsla 

predicerar psykisk ohälsa och livstillfredsställelse. Eventuellt kan detta vara viktigt att ha i 

åtanke när metoder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa ska tas fram. Fler studier 

behövs dock för att bekräfta resultatet och kompensera för bristerna i aktuell studie.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev som skickades ut till rektorer på aktuella skolor.  

 

 

 

 Institutionen för psykologi                2016-09-01 

 

Forskning kring självkänsla 

Just nu pågår vid Lunds universitet ett forskningsprojekt om barns och ungas självkänsla, under 
ledning av docent Daiva Daukantaité och fil. doktor Eva Hoff.  Studien vi ska genomföra denna 
höst rör hur självkänsla och välmående hänger ihop med upplevelser av stress. Ett värde av 
denna forskning är att i förlängningen hjälpa de unga som känner sig osäkra på sig själva, så att 
deras möjligheter att gå trygga ut i vuxenlivet blir större. 

Nu undrar vi om det finns möjlighet att komma till er skola och låta eleverna i några klasser som 
går på gymnasiet att svara på några frågor vid två tillfällen (en gång i början på hösten och en 
gång i slutet). Proceduren tar omkring 15 minuter vardera gång. Deras svar kommer att vara 
anonyma och deras deltagande frivilligt. Skolan kommer likaså att vara anonym och flera skolor 
kommer att delta i denna undersökning.  

Tidpunkten för undersökningen kommer att vara i oktober och i början av december. Vi hör av 
oss per telefon snart för att höra om ni har möjlighet att delta. 

Analys av data och sammanställning av rapporten kommer att göras på gruppnivå. När 
rapporten är färdig kan ni få ta del av resultaten om ni önskar. Vi kommer gärna till er och 
berättar mer om självkänsla och dess koppling till stress på en studiedag eller personaldag om ni 
önskar det. Ni får självklart gärna höra av er med frågor till oss!  

Med vänliga hälsningar 

Eva Hoff, fil.dr., projektledare              

046-222 87 67                      
eva.hoff@psy.lu.se        
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Förfrågan om deltagande i forskning om självkänsla och stress 

Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Lunds universitet om barns och ungas självkänsla. 
Studien ”Självkänsla och relationen till stress” handlar om hur självkänsla och välmående hänger 
ihop med upplevelser av stress. Ett värde av denna forskning är att i förlängningen kunna hjälpa 
ungdomar som känner sig osäkra på sig själva, så att deras möjligheter att gå trygga ut i 
vuxenlivet blir större. 

Frågorna berör självkänsla, vad som är viktigt i livet, vad som skapar välmående och vad som 
skapar stress och oro. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i. Dina svar kommer att vara 
anonyma och ditt deltagande är frivilligt. Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande om du 
önskar. 

Vi träffas en gång i början av terminen och en gång i slutet. Två svarstillfällen behövs för att se 
om svaren förändras eller blir ungefär samma båda gångerna.   

Tack för att du hjälper oss med informationen! 

Med vänliga hälsningar  

 
Dr Eva Hoff och Docent Daiva Daukantaité      Hanna Christensen och Karin Malmbjer 
Forskningsledare     Projektassistenter och 
046-222 87 67, 046-222 1452 psykologstuderande 
eva.hoff@psy.lu.se, daiva.daukantaite@psy.lu.se  
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Bilaga 3 

Upplägget på det informerade samtycket som användes i studien. Samtycket samlades in via 

den digitala enkäten genom att deltagarna kryssade i en ruta.  

 

 

 

Informerat samtycke för deltagande i studien om självmedkänsla, självkänsla och 
psykisk hälsa. 
 
* Jag bekräftar att jag fått den skriftliga samt annan muntlig information om 
forskningsstudien. 
* Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
* Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 
deltagande. 
* Jag tillåter att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av 
studieansvariga. 

 
        Jag samtycker till ovanstående påståenden.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Självskattningsformuläret för att mäta självkänsla där inga ändringar gjordes. 

 

Detta är jag… (omarbetad av Pybus, 2014) 

Nedan följer påståenden om hur du ser på dig själv. De besvaras utifrån en skala från 

"stämmer dåligt" till "stämmer mycket bra". 

 

 Stämmer 

dåligt. 

 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

delvis/ 

delvis inte. 

Stämmer 

ganska 

bra. 

Stämmer 

mycket 

bra. 

1. Jag känner mig positiv och optimistisk till livet i 

största allmänhet. 

     

2. Jag bekymrar mig sällan för vad andra människor ska 

tänka om mig. 

     

3. Jag är nöjd med att vara just den jag är.      

4. Jag litar inte på mina känslor.      

5. Jag har inget större behov av att andra ska gilla det jag 

gör. 

     

6. Jag känner mig underlägsen en del av mina vänner.      

7. Jag gör inte alltid mitt bästa.      

8. Jag känner mig trygg med mig själv.      

9. Jag känner mig aldrig underlägsen personer jag 

känner. 

     

10. Jag tycker ibland att jag är alldeles värdelös.      

11. Jag känner mig ofta förödmjukad (nergjord).      

12. Jag kan fritt uttrycka vad jag känner.      

13. Det är inte så viktigt för mig att jag får vara med och 

bestämma eller påverka. 

     

14. När jag vill vara för mig själv har jag lätt att kräva 

att få vara ifred. 

     

15. Jag känner mig avspänd tillsammans med andra 

människor. 

     

16. Då och då känner jag mig blyg.      

17. Jag tycker att det är viktigt att lyckas bra med något 

som man har bestämt sig för att göra. 

     

18. Att vara arbetslös tror jag skulle sänka mitt 

självförtroende mycket. 

     

19. Jag tycker att det är jobbigt att misslyckas med en 

prestation. 

     

20. När jag har lyckats påverka en vän har det stärkt mitt 

självförtroende mycket. 

     

21. När jag ska göra något satsar jag till hundra procent.      

22. Jag har inga krav på mig att det jag ska göra skall 

vara perfekt. 

     

23. Att människor tycker om mig stärker min självkänsla 

en hel del. 

     

24. Jag har inte särskilt höga krav på mig själv.      

25. Det är inte så viktigt för mig hur jag ser ut eller hur 

andra ser på mig. 

     

26. Jag är en ansvarsfull person.      



 

Bilaga 5 

Svensk översättning av självskattningsformuläret för självmedkänsla samt tillagda ändringar i 

kursiv stil gjorda utifrån pilotstudien. 

 

Hur jag vanligtvis beter mig mot mig själv i svåra stunder (Neff, 2003b) 

Vänligen läs igenom varje påstående noggrant innan du svarar. Markera till vänster om varje 

påstående hur ofta du gör det som beskrivs. Använd följande skala: 

 

1. Nästan aldrig 

2. Sällan 

3. Ibland 

4. Ofta 

5. Nästan alltid 

 

____1. Jag ser med ogillande och fördömande på mina egna fel och brister. 

- Jag är ogillande och dömande inför mina egna fel och brister. 

____2. När jag känner mig nere brukar jag fastna i och grubbla på allt som är fel. 

____3. När saker och ting går mig emot, ser jag svårigheterna som en del av livet som alla går  

igenom. 

- När det går dåligt för mig, ser jag svårigheterna som en del av livet som alla går igenom. 

____4. När jag tänker på mina tillkortakommanden brukar jag känna mig isolerad och 

avskuren från resten av världen. 

- När jag tänker på mina brister brukar jag känna mig isolerad och avskuren från resten av 

världen. 

____5. Jag försöker att vara kärleksfull mot mig själv när jag upplever smärtsamma känslor. 

- Jag försöker att vara kärleksfull mot mig själv när jag upplever jobbiga känslor. 

____6. När jag misslyckas med något som är viktigt för mig fylls jag av känslor av 

otillräcklighet. 

____7. När jag känner mig låg och nere påminner jag mig själv om att det finns många andra i 

världen som känner som jag. 

____8. I riktigt svåra stunder brukar jag vara hård mot mig själv. 

____9. När något gör mig upprörd försöker jag att hålla mina känslor i balans. 

____10. När jag känner mig otillräcklig på något sätt försöker jag påminna mig själv om att 

känslor av otillräcklighet är något som de flesta upplever. 

____11. Jag är intolerant och otålig gentemot de sidor av min personlighet som jag inte tycker 

om. 



 

____12. När jag går igenom en riktigt svår tid ger jag mig själv den omsorg och omtanke jag 

behöver. 

____13. När jag känner mig nere brukar det kännas som om de flesta andra förmodligen är 

lyckligare än jag. 

____14. När något smärtsamt händer försöker jag att betrakta situationen på ett balanserat 

sätt. 

- När något smärtsamt händer försöker jag att betrakta situationen på ett lugnt och sansat 

sätt. 

____15. Jag försöker att se mina brister som en del av människans villkor. 

- Jag försöker att se mina brister som något mänskligt.   

____16. När jag märker sidor hos mig själv som jag inte tycker om, förebrår jag mig själv. 

____17. När jag misslyckas med något som är viktigt för mig försöker jag förhålla mig sansat 

till det. 

____18. När jag verkligen får kämpa brukar det kännas som om andra människor nog har det 

lättare. 

____19. Jag är snäll mot mig själv i stunder av lidande. 

____20. När något gör mig upprörd dras jag med av mina känslor. 

- När något gör mig upprörd uppfylls jag av mina känslor. 

____21. Jag kan vara lite känslokall mot mig själv i stunder av lidande. 

____22. När jag känner mig nere försöker jag närma mig mina känslor med nyfikenhet och 

öppenhet. 

____23. Jag är tolerant mot mina egna fel och brister. 

____24. När något smärtsamt händer brukar jag förstora upp det till orimliga proportioner. 

____25. När jag misslyckas med något som är viktigt för mig brukar jag känna mig ensam i 

mitt nederlag. 

- När jag misslyckas med något som är viktigt för mig brukar jag känna mig ensam i mitt 

misslyckande. 

____26. Jag försöker att vara förstående och tålmodig inför de sidor av min personlighet som 

jag inte tycker om. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 

Självskattningsformuläret för psykisk ohälsa samt tillagda ändringar i kursiv stil gjorda utifrån 

pilotstudien. 

 

DASS-21 (svensk översättning av Paulsdottir & Åkerlund, 2011). 

Var snäll och läs igenom varje påstående och ringa in det nummer, 1, 2, 3 eller 4 som bäst 

motsvarar hur mycket påståendet beskriver dig den senaste veckan. Det finns inga rätt eller fel 

svar. Spendera inte för mycket tid på ett påstående.  

 

Skalan är som följer:  

1. Beskriver mig inte alls. 

2. Beskriver mig till viss del, eller en del av tiden. 

3. Beskriver mig till en större del av tiden, en stor del av tiden.  

4. Beskriver mig väldigt mycket, eller största delen av tiden.  

 

1. Jag blev upprörd över triviala saker.  

- Jag blev upprörd över småsaker. 

2. Jag var uppmärksam på att jag var torr i munnen.  

3. Jag kunde inte uppleva några positiva känslor alls.  

4. Jag hade svårigheter att andas (till exempel; snabb andning, andfåddhet utan fysisk 

ansträngning). 

5. Jag kom inte igång med någonting. 

6. Jag hade en tendens att överreagera. 

7. Jag kände mig darrig (till exempel att benen skulle vika sig under mig). 

8. Jag hade svårt att slappna av.  

9. Jag upplevde situationer som gjorde mig så ängslig att jag var otroligt lättad när det var 

över. 

10. Jag kände att jag inte hade någonting att se fram emot.  

11. Jag blev snabbt upprörd.  

12. Jag kände att jag använde mycket nervös energi.  

- Jag kände att jag drevs av nervositet/stress.  

13. Jag kände mig ledsen och deprimerad. 

14. Jag blev otålig när jag blev försenad på något sätt (till exempel hiss, trafiklampor, att bli 

tvungen att vänta). 

15. Jag kände att jag höll på att svimma.  

16. Jag kände att jag hade tappat intresset för nästan allt.  

17. Jag kände mig värdelös som person.  

18. Jag kände att jag lätt tog åt mig av saker.  

19. Jag svettades mycket (till exempel handsvett) utan att det var varmt och utan fysisk 

aktivitet. 

20. Jag kände mig rädd utan någon särskild anledning. 

21. Jag kände att livet inte var värt att leva. 

 



 

Bilaga 7 

Svensk översättning av självskattningsformuläret för att mäta stress där inga ändringar 

gjordes. 

 

Upplevd stress (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) 

Frågorna här handlar om dina upplevelser, känslor och tankar under de senaste fyra 

veckorna. För varje fråga får du ange hur ofta du har upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt 

sätt. 

 

Sätt för varje ord ett kryss för det svarsalternativ som passar in bäst på Dig. 

 

 Aldrig Sällan Ibland 
Ganska 

ofta 
Mycket 

ofta 

UNDER DEN SENASTE MÅNADEN,  

HUR OFTA HAR DU… 

     

… varit upprörd över någonting som hände 

oväntat? 
1 2 3 4 5 

… känt att du inte har kunnat kontrollera de 

saker som är viktiga i ditt liv? 
1 2 3 4 5 

… känt dig nervös och stressad? 
1 2 3 4 5 

… känt dig säker på din förmåga att hantera 

dina personliga problem? 
1 2 3 4 5 

… känt att saker har gått som du har velat? 
1 2 3 4 5 

… känt att du inte har kunnat hantera alla saker 

som du har varit tvungen att göra? 
1 2 3 4 5 

… känt att du har kunnat hantera irriterande 

situationer i ditt liv? 
1 2 3 4 5 

… känt att du har full kontroll över saker? 
1 2 3 4 5 

… blivit förargad över att saker var utanför din 

kontroll? 
1 2 3 4 5 

… känt att svårigheter har hopat sig i sådan 

utsträckning att du inte kunde övervinna 

dem? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8 

Svensk översättning av självskattningsformuläret för att mäta livstillfredsställelse där inga 

ändringar gjordes. 

 

Multi dimensional student life satisfaction scale (Huebner, 1994) 

 Instämmer 

absolut inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte riktigt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer Instämmer 

helt 

1. Mina vänner är snälla 

mot mig 
1 2 3 4 5 6 

2. Jag är rolig att vara 

med 
1 2 3 4 5 6 

3. Jag mår dåligt i skolan 1 2 3 4 5 6 

4. Jag trivs inte med 

mina vänner 
1 2 3 4 5 6 

5. Det finns många saker 

som jag gör bra 
1 2 3 4 5 6 

6. Jag lär mig mycket i 

skolan 
1 2 3 4 5 6 

7. Jag tycker om att 

tillbringa tid med mina 

föräldrar 

1 2 3 4 5 6 

8. Min familj är bättre än 

andra 
1 2 3 4 5 6 

9. Det finns många saker 

med skolan som jag 

inte tycker om 

1 2 3 4 5 6 

10. Jag tycker att jag ser 

bra ut 
1 2 3 4 5 6 

11. Mina vänner är 

jättebra 
1 2 3 4 5 6 

12. Mina vänner hjälper 

mig om jag behöver 

det 

1 2 3 4 5 6 

13. Jag önskar att jag inte 

behövde gå i skolan 
1 2 3 4 5 6 

14. Jag tycker om mig 

själv 
1 2 3 4 5 6 

15. Det finns manga roliga 

saker att göra där jag 

bor 

1 2 3 4 5 6 

16. Mina vänner behandlar 

mig väl 
1 2 3 4 5 6 

17. De flesta människor 

gillar mig 
1 2 3 4 5 6 

18. Jag tycker om att vara 

hemma med min 

familj 

1 2 3 4 5 6 

19. Vi kommer bra 

överens i min familj 
1 2 3 4 5 6 

20. Jag ser fram emot att 

gå till skolan 
1 2 3 4 5 6 



 

 
Instämmer 

absolut inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte riktigt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer Instämmer 

helt 

21. Mina föräldrar 

behandlar mig rättvist 
1 2 3 4 5 6 

22. Jag tycker om att vara 

i skolan 
1 2 3 4 5 6 

23. Mina vänner är elaka 

mot mig 
1 2 3 4 5 6 

24. Jag önskar att jag hade 

andra vänner 
1 2 3 4 5 6 

25. Skolan intresserar mig 1 2 3 4 5 6 

26. Jag tycker om 

skolaktiviteter 
1 2 3 4 5 6 

27. Jag önskar att jag 

bodde i ett annat hus 
1 2 3 4 5 6 

28. Vi pratar vänligt till 

varandra i min familj 
1 2 3 4 5 6 

29. Jag har väldigt roligt 

med mina vänner 
1 2 3 4 5 6 

30. Jag och mina föräldrar 

gör roliga saker 

tillsammans 

1 2 3 4 5 6 

31. Jag tycker om området 

där jag bor 
1 2 3 4 5 6 

32. Jag önskar att jag 

bodde någon 

annanstans 

1 2 3 4 5 6 

33. Jag är en trevlig 

person 
1 2 3 4 5 6 

34. Den här staden är fylld 

av elaka personer 
1 2 3 4 5 6 

35. Jag tycker om att 

prova nya saker 
1 2 3 4 5 6 

36. Mitt hem är fint 1 2 3 4 5 6 

37. Jag tycker om mina 

grannar 
1 2 3 4 5 6 

38. Jag har tillräckligt med 

vänner 
1 2 3 4 5 6 

39. Jag önskar att det 

bodde andra 

människor i mitt 

område 

1 2 3 4 5 6 

40. Jag tycker om att bo 

där jag bor 
1 2 3 4 5 6 

 

 


