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BETYDELSEN AV PERSONLIGHET FÖR SJÄLVMEDKÄNSLA OCH 

RÄDSLA FÖR MEDKÄNSLA 
 

Carolina Backman och Isabelle Lindfors 
 

   
Sedan millennieskiftet har forskningen om medkänslans funktion ökat.        
Människor som fått hjälp med att utveckla medkänsla för sig själva och            
andra uppvisar mer positiva och mindre negativa känslor. Denna studie          
fokuserar på sambandet mellan personlighet enligt femfaktorteorin och        
självmedkänsla samt rädsla för medkänsla från andra. 129 personer, både          
studerande och icke-studerande besvarade en digital enkät. Pearsons        
korrelationsanalys visade att Självmedkänsla erhöll signifikanta positiva       
samband med Extraversion, Agreeableness samt Conscientiousness. Rädsla       
för medkänsla från andra korrelerade signifikant negativt med dessa         
variabler. En regressionsanalys visade att det mest betydande sambanden         
återfanns mellan Neuroticism och Självmedkänsla samt Rädsla för        
medkänsla. Openness hade inget signifikant samband med någon av         
medkänslavariablerna. Resultaten kan tolkas som att neurotisk personlighet        
och låg självmedkänsla samt hög rädsla för medkänsla är kopplat till           
självkritiska tankesätt. Forskning bör framöver fokusera på hur man ökar          
självmedkänsla och förmågan att ta emot medkänsla hos personer med hög           
Neuroticism och vidare undersöka personlighetens roll för de två         
medkänslavariablerna.  

 

Självmedkänsla är ett relativt nytt begrepp inom västerländsk psykologi men har varit centralt             

inom Buddismen sedan länge. Forskningen om medkänslans funktioner har ökat under senare            

år (Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2011). Evidensen talar för att låg självmedkänsla och              

svårigheter att ta emot medkänsla från andra har tydliga kopplingar till psykisk ohälsa             

(Booker & Dunsmore, 2018; MacBeth & Gumley, 2012; Joeng et al., 2017) och människor              

som fått hjälp med att utveckla medkänsla för sig själva och andra uppvisar mer positiva och                

mindre negativa känslor. Neff, Rude och Kirkpatrick (2007) fann att självmedkänsla även            

verkar ge fördelar inom den akademiska världen där kopplingen bestod i ett större intresse till               

att lära samt hälsosammare copingstrategier efter att man misslyckats på en tenta. Relevant             

blir då att ta reda på vad självmedkänsla och mottaglighet för andras medkänsla grundar sig i.                

Neff et al. (2007) undersökte om självmedkänsla var kopplat till personlighet enligt            

femfaktorteorin och resultaten tydde på signifikanta associationer. De uppmuntrade till          

ytterligare forskning kring detta samband. Angående personlighetens eventuella koppling till          

rädsla för medkänsla saknas relevant forskning. Den föreliggande studien fokuserar därför på            
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relationen mellan personlighet och självmedkänsla samt rädsla för medkänsla i en svensk            

population.  

 

För att kunna förstå vad självmedkänsla och rädsla för medkänsla innebär är det viktigt att               

först tydliggöra grundbegreppet medkänsla. De utmärkande egenskaperna för medkänsla är          

empati, att vara sympatisk i sina handlingar, att bry sig om andra, en förmåga att hantera                

obehagliga känslor samt att vara icke-dömande gentemot andra (Gilbert et al., 2011).            

Medkänsla innebär vidare att ha tålamod och förståelse för andra och att vara medveten om               

att ingen människa är fulländad utan att vi alla begår misstag (Neff, 2003a). Vi kan ha                

medkänsla för andra, uppleva att vi får medkänsla från andra och vi kan ha medkänsla för oss                 

själva, vilket är speciellt viktigt då vi går igenom svåra perioder i livet. Medkänsla kan               

definieras på många sätt. Till exempel så definierar Dalai Lama medkänsla som “en öppenhet              

mot andras lidande med viljan att lindra det’’ (Gilbert et al., 2011). Medkänsla är kopplat till                

känslor av vänlighet, omtanke och värme. Ur ett evolutionärt perspektiv på medkänslans            

funktion skapade Gilbert (2010) en modell där han menar att medkänslan grundas i en              

samverkan av neurofysiologiska skeenden i människans hotsystem, driftsystem samt         

lugnande system. Hotsystemet aktiveras vid negativa affekter såsom skam, rädsla och ilska            

vilket triggar våra överlevnadsinstinkter. Driftsystemet är kopplat till belöningar och          

motiverar oss till att exempelvis äta, reproducera oss samt skapa sociala förbindelser till             

andra. Det lugnande systemet innefattar vår empati och vårt icke-dömande gentemot andra            

samt en vilja att lindra andras negativa känslor och är enligt författaren den evolutionära              

grunden till vårt anknytningssystem. Dessa tre motivationssystem är enligt denna syn roten            

till vår medkänsla - både gentemot andra och oss själva - genom dess syften att reducera                

negativa känslor och öka känslor av värme och trygghet, vilket enligt Gilbert (2010) ger              

evolutionära fördelar.  

 

Neff (2003a) utvecklade en teori om självmedkänsla och en skala för att mäta detta.              

Självmedkänsla är den typ av medkänsla som innebär att vara snäll och förstående gentemot              

sig själv, framförallt i stunder av smärta och motgångar (Neff, 2003a). En person med              

självmedkänsla ser misslyckanden som en del av att vara människa och ger sig själv den tid                
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och omtanke en behöver för att ta sig igenom situationen. Självmedkänsla innebär att man har               

en förståelse och en icke-dömande inställning till sina egna misslyckanden och           

tillkortakommanden och inser att man kan lära av sina misstag. Människor värdesätter            

vanligtvis att vara vänliga och visa medkänsla mot andra, men är ofta hårda och kritiska mot                

sig själva (Neff & Vonk, 2009). De kan fokusera mycket på sig själva när de analyserar över                 

sina brister, vilket ger upphov till negativa tankar och känslor om sig själv. Detta kan               

resultera i att de tycks glömma bort att misslyckanden är en del av livet och att ingen är                  

perfekt. 

 

Neff och Vonk (2009) jämförde självmedkänsla med självkänsla och menar att           

självmedkänsla bör klassas som “den sanna självkänslan”. I flera årtionden påstod man att             

självkänslan var synonym med en persons mentala hälsa. Detta visar sig på så sätt att delar av                 

självkänslan reflekterar positiva tillstånd som glädje och optimism eller motsatsen i form av             

ångest och depression. Dagens förståelse för innebörden av självkänsla är att den handlar om              

självutvärdering och upplevda utvärderingar från andra. Självmedkänsla visar dock en          

starkare association till stabila känslor kring ens upplevda självvärde än vad självkänsla gör.             

Självmedkänsla har också visat sig ha en negativ association till betydelsen av social             

jämförelse, ångest, slutenhet, aggressioner och självutvärdering (Neff & Vonk, 2009).          

Stephenson, Watson, Chen och Morris (2018) beskriver i linje med detta hur självmedkänsla             

innebär en ovillkorlig acceptans av sig själv och sina tillkortakommanden, medan självkänsla            

istället är mer villkorat till hur vi ser på oss själva i förhållande till andra. Neff (2006,                 

refererad i Neff & Vonk, 2009) fann även att självmedkänsla var mer associerad till positiva               

relationsbeteenden än självkänsla. Swann (1996, refererat i Neff et al., 2007) menade att             

människor kan göra motstånd mot att förändra tankar, känslor och beteenden som de ser som               

en del av sin identitet, även om dessa är negativa. Konsekvensen av detta är att det är lättare                  

att öka människans självmedkänsla än deras självkänsla, då självkänslan har en större roll i              

hur vi uppfattar vår egen identitet.  

 

En syn på medkänslans grund, specifikt gällande självmedkänsla och förmågan att ta emot             

medkänsla från andra, utgår från anknytningsteorin. Samband har i kliniska observationer           

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vonk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19076996
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påvisats mellan osäkra anknytningsmönster och både rädsla för medkänsla och låg           

självmedkänsla. Uttryck av värme och medkänsla från andra samt försök till att vara             

självmedlidande kan hos otryggt anknutna individer leda till sorgsenhet, ensamhetskänslor          

och en längtan efter trygga relationer (Bowlby, 1980; Gilbert, 2010a, refererad i Gilbert et al.,               

2011). De blir påminda om sin underliggande vilja av att få kärlek och omsorg från sina nära,                 

vilket grundar sig i erfarenheter av att tidigare ha behövt men inte fått detta.              

Medkänsloyttringar från andra blir då senare i livet svårare att ta emot eftersom de är               

främmande för dessa individet eller för att de lärt sig att blockera dem redan som barn.                

Personer med säkra anknytningsmönster uppfattar istället andra individer som källor för stöd            

och trygghet. De är mer benägna att söka stöd när de är bekymrade och känna sig hjälpta av                  

det (Gilbert et al., 2011). Neff (2006, refererad i Neff & Vonk, 2009) fann stöd för att den                  

trygga ankyntningsformen är signifikant korrelerat med självmedkänsla.  

 

Det verkar dock som att även personer med osäker anknytning kan gagnas av att utveckla sin                

förmåga till självmedkänsla och att ta emot medkänsla, vilket framhålls av Joeng et al.              

(2017), som fann en medierande effekt av dessa medkänslavariabler på depression, ångest            

och emotionellt obehag hos studenter med osäkra anknytningsmönster. Gilbert och Procter           

(2006) fann i linje med detta att ökad medkänsla minskar depression, självkritik, ångest, skam              

och undergivna beteenden hos patienter. Att utveckla och använda medkänsla är ett praktiskt             

sätt att behandla mentala problem, men vissa individer visar ett motstånd inför detta (Gilbert              

et al., 2011). Inom den kliniska forskningen utvecklade Gilbert (2010) en medkänsla-inriktad            

terapi (compassion focused therapy, CFT), vilken ska stärka ens självmedkänsla och           

medkänsla gentemot andra. Syftet med CFT är att skapa en mer balanserad känsloreglering             

genom att utveckla ett medkännande tankesätt (Asano et al., 2017) samt att minska             

psykologiskt obehag genom att ändra förhållningssätt och attityd till sina problem (Gilbert,            

2010). På detta sätt reduceras negativ affekt medan positiv affekt ökar. Trots de positiva              

effekterna som utvecklandet av medkänsla visar sig ha på vårt mentala välbefinnande så finns              

det en del svårigheter då vissa saknar motivation till att vilja utveckla sin medkänsla (Gilbert               

et al., 2011). Ett exempel på detta är en studie som visade att en grupp deprimerade individer                 

upplevde glädje och lycka som tabu eller som något farligt (Gilbert et al., 2011). Dessa               

upplevde sig rädda för att släppa på garden och känna positiva känslor då de trodde att något                 
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dåligt skulle ske framöver om de gick runt och var glada. Personer som är rädda för                

medkänsla tror även att andra kommer svika dem och är därför rädda att bli beroende av                

andras stöd (Asano et al., 2017). De kan uppleva att andra visar omtanke endast för att få ut                  

något av dem för egen vinning. De saknar alltså tillit till andra. Dessa mönster blir               

problematiska för skapandet och upprätthållandet av välfungerande mellanmänskliga        

relationer, både i vardagen och i kontakt med kliniker, då individen inte är mottaglig för stöd                

och hjälp (Asano et al., 2017). Stephenson et al. (2018) fann att självmedkänsla korrelerade              

negativt med irrationella tankar om ens egenvärde samt en låg toleransnivå för frustration. En              

pilotstudie av Rockliff, Gilbert, McEwan, Lightman, och Glover (2008) tydde på att rädsla             

för medkänsla var högre hos personer med hög självkritik. Forskning visar vidare att även låg               

självmedkänsla korrelerar med stark självkritik och höga prestationskrav (Gilbert et al., 2012)            

samt att särskilt självkritiska individer i kliniska observationer tenderat att uppleva           

självmedkänsla som något svårt (Gilbert et al., 2011). Självkritik har i sin tur kopplats till               

neurotiska, introverta och antagonistiska personlighetstyper (Dunkley, Sanislow, Grilo, &         

McGlashan, 2009), där författarna även argumenterar för att behandling bör fokusera på att             

ändra problematiska kognitiva tolkningsmönster och beteenden då det anses enklare och mer            

effektivt än att fokusera på de negativa personlighetsdragen i sig. Detta motiverar till mer              

forskning om samband mellan just personlighet och svårigheter för medkänsla från andra och             

för sig själv, för att tydligare klargöra vilka personlighetstyper som har svårast för - och               

därmed också hur de kan öka denna - förmåga.  

 

Neff et al. (2007) undersökte om självmedkänsla kunde vara kopplat till personlighet enligt             

femfaktorteorin, och resultatet tydde på signifikanta associationer till extraversion,         

agreeableness, conscientiousness samt en negativ association till neuroticism. Denna studie          

sågs som ett nödvändigt åtagande eftersom självmedkänsla i förhållande till människans           

personlighetsdrag inte hade granskats tidigare. Förväntningarna var att det skulle finnas           

överlappningar mellan självmedkänsla och de fem personlighetsdimensionerna inom        

femfaktorteorin, speciellt neuroticism, eftersom denna dimension innehåller tendenser till         

självkritik vilket går hand i hand med att ha en brist på självmedkänsla (Neff et al., 2007;                 

Gilbert et al., 2012). 
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Personlighet enligt femfaktorteorin 

Personlighet är en uppsättning individegenskaper som är lika organiserade som dynamiska.           

Dessa egenskaper gör en person unik och påverkar tankar och beteenden i olika situationer.              

Personlighet kan ses ur ett system som består av fem stora och universella beståndsdelar som               

är kända som ‘’The Big Five’’ (Deniz & Satici, 2017). Zakrisson (2010) gjorde en svensk               

översättning av The Big Five Theory och beskriver den som femfaktorteorin. I            

femfaktorteorin sammanfattas den enorma mängd av teorier för personlighet som redan           

existerar och innan denna kom till så var området betydligt mer svåröverskådligt. Teorins fem              

dimensioner slår även samman mycket av den variation som finns i andra mätinstrument för              

personlighet. Femfaktorteorin är idag en vitt accepterad personlighetsteori. De fem          

dimensionerna i teorin består av Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness,        

Neuroticism och Openness. Teorin menar på att det biologiska arvet sätter grunden för             

personligheten, men att den även utvecklas och påverkas av de erfarenheter vi är med om               

under uppväxten och genom livet. Individens personlighet utgörs i breda drag av vilken grad              

på skalan av de fem dimensionerna en befinner sig på. Costa och McCrae (1992) har i sin                 

Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) brutit ner var och en av dimensionerna till              

att innehålla sex underdimensioner som var och en kan mätas på enskilda delskalor. Nedan              

följer en beskrivning av varje dimension, såsom Zakrisson (2010) skildrar dessa, samt vilka             

sex delskalor som behandlas inom dem enligt NEO PI-R .  

Extraversion kan beskrivas som utåtriktning, kvantitet och intensitet i mellanmänskliga          

relationer. De personer som får högt på extraversion-skalan är pratsamma, sociala, aktiva,            

optimistiska och tycker om att ha kul. De har behov och får energi av kontakt med andra                 

personer, social stimulans och att ingå i aktiviteter. NEO PI-R delar upp extraversion i              

underskalor för värme, sällskaplighet, självhävdelse, aktivitet, spänningssökande samt        

gladlynthet. Personer som ligger på andra änden av denna skala benämns istället som             

introverta, vilket innebär att de är tystlåtna, reserverade, tillbakadragna och behöver mer tid             

för sig själva. En extrovert person är mer personorienterad medan en introvert person är mer               

uppgiftsorienterad.  

Agreeableness brukar definieras som vänlighet. Personer som får högt på          

agreeableness-skalan karakteriseras som sympatiska, godhjärtade, hjälpsamma och       

förlåtande. De visar mycket medkänsla i sina handlingar och känslor. I           
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agreeablenessdimensionen ingår enligt NEO PI-R tillit, rättframhet, osjälviskhet, följsamhet,         

blygsamhet samt ömsinthet. De som får lågt på den här skalan är däremot otrevliga,              

oförskämda, cyniska, osympatiska och kan även vara manipulativa och hämndlystna.  

Conscientiousness kan översättas som samvetsgrannhet. En person som har mycket utav           

conscientiousness är uthållig, noggrann, ambitiös och målmedveten. Personen är också          

punktlig, välorganiserad och jobbar hårt. Delskalorna enligt NEO PI-R behandlar här           

duglighet, ordningsamhet, etisk medvetenhet, självdisciplin och förtänksamhet. En person         

med lågt på denna skala är istället lat, opålitlig och inte så målmedveten. 

Neuroticism brukar definieras som emotionell instabilitet. Personer som får högt på           

neuroticism är ofta nervösa, osäkra, känslosamma och oroliga. NEO PI-R delar upp detta i              

underdimensionerna ångest, ilsken fientlighet, nedstämdhet, självmedvetenhet, impulsivitet       

och stresskänslighet. De personer med låg grad av neuroticism är däremot lugna och             

avslappnade, känslomässigt stabila samt säkra och nöjda med sig själva  

Openness kan översättas som öppenhet och nyfikenhet till att skaffa sig nya erfarenheter.             

Personer som är öppna är i behov av intellektuell stimulans och har många olika intressen. De                

är kreativa, fantasirika och otraditionella. I NEO PI-R innefattar openness en öppenhet i sex              

olika avseenden: fantasi, estetik, känslor, aktiviteter, tankar samt värderingar. Personer i           

andra änden av den här skalan är istället konservativa och slutna för nya erfarenheter. De har                

färre intressen, analyserar inte över saker och “står stadigt med båda fötterna på jorden”. De               

har heller inget behov av konstnärliga intressen. 

 

Såsom Neff et al., (2007) påvisat, kan det vara så att det finns ett samband mellan                

personlighet enligt femfaktorteorin och självmedkänsla. De påtalade att ytterligare forskning          

bör göras angående detta. Dessutom testade de inte personlighet mot rädsla för medkänsla             

från andra, vilket lämnar en kunskapslucka angående detta. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambanden mellan personlighetsdimensionerna i           

femfaktormodellen och självmedkänsla samt rädsla för medkänsla från andra och på så sätt             
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bidra med ytterligare forskning på tidigare fynd angående detta. Frågeställningen som ämnas            

besvaras är därför huruvida, och på vilket sätt, självmedkänsla och rädsla för medkänsla kan              

härledas till de olika personlighetsdimensionerna. Könsaspekt beaktas i studien och          

undersöks explorativt.  

 

Metod 

Urval 

Totalt deltog 146 personer i studien, både studerande och icke-studerande, varav 77 var             

kvinnor och 52 män. Då endast en person uppgav ‘’Annat’’ på frågan om kön uteslöts denna                

ur analysen, eftersom kodningen annars blev problematisk. Deltagarnas ålder varierade          

mellan 18 och 74 år (M = 29.6, SD = 9.67). Ytterligare 16 personer föll bort från då de inte                    

besvarat alla frågor, vilket lämnade totalt 129 deltagare till analysen.          

Undersökningsdeltagarna rekryterades via bekvämlighetsurval kombinerat med      

snöbollsurval. 71 av de ursprungliga deltagarna var studenter på Psykologiska Institutionen           

vid Stockholms universitet och tilldelades så kallad EE-tid, som är ett kurskrav vid             

institutionen, för sitt deltagande. 

 

Material och procedur 

En enkät delades via sms och Facebook. Enkäten innehöll totalt 45 items från tre skalor, vilka                

blandades slumpmässigt och skattades på en femgradig Likert-skala, från 1 (stämmer inte            

alls) till 5 (stämmer precis). Inga överlappningar av iteminnehåll förekom.          

Personlighetsdimensionerna enligt femfaktormodellen mättes med Zakrissons (2010) svenska        

översättning av Big Five Inventory (BFI). Av praktiska skäl kortades skalan till att omfatta              

fem items från varje dimension, det vill säga 25 personlighetsitems totalt. Dessa valdes ut              

slumpmässigt från varje delskala. Självmedkänsla mättes med 10 items från en svensk            

översättning (Almqvist & Johansson, 2016) av Self-Compassion Scale–Short Form (Neff,          

2003a). Exempel på påståenden var: ”När något smärtsamt händer försöker jag betrakta            

situationen på ett balanserat sätt.” och ”Jag ser med ogillande och fördömande på mina egna               

fel och brister.” (reverserad). Denna skala har visat god validitet och reliabilitet (Neff,             

2003a). Två items uteslöts eftersom de ansågs otydliga. Cronbachs alfa i denna studie var .81.               
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Rädsla för medkänsla mättes med 10 items från Gilbert et al. (2011) Fear of Compassion               

Scale, vilka översattes till svenska av författarna. Exempel på dessa items var: “Jag är orolig               

att människor endast är snälla och omtänksamma när de vill få ut något av mig” och ”När                 

någon är vänlig och visar medkänsla gentemot mig kan jag känna mig obekväm och              

generad”. Två items uteslöts eftersom de ansågs mångtydiga. Cronbachs alfa i denna studie             

var .84. Deltagarna informerades om att deltagandet var anonymt och frivilligt samt att de när               

som helst kunde avbryta sin medverkan.  

 

Resultat 
 
Studiens sju variabler analyserades deskriptivt (Tabell 1) för att få en bild av fördelningarna i               

alla index. Alla delskalorna visade en Cronbach’s Alpha mellan .56 och .84.  

 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och Cronbach's Alpha för studiens variabler. 

Variabel Medelvärde Standardavv. Alpha 

Extraversion 3.44 0.85 .84 

Agreeableness 3.66 0.63 .55 

Conscientiousness 3.61 0.78 .73 

Openness 3.88 0.72 .70 

Neuroticism 2.86 0.87 .76 

Självmedkänsla 2.81 0.73 .82 

Rädsla för medkänsla 2.24 0.78 .85 

 

Därefter genomfördes en Pearsons korrelationsanalys med tvåsidig prövning (Tabell 2).          

Resultaten visade att Självmedkänsla korrelerade signifikant och positivt med Extraversion,          

Agreeableness och Conscientiousness medan Rädsla för medkänsla från andra korrelerade          

signifikant negativt med dessa variabler. Neuroticism visade en negativ korrelation med           

Självmedkänsla och positiv korrelation med Rädsla för medkänsla. Openness hade inget           

signifikant samband med någon av medkänslavariablerna och var även den enda           

personlighetsdimensionen som inte korrelerade med Neuroticism, vilken hade ett negativt          
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samband med de övriga. Självmedkänsla och Rädsla för medkänsla korrelerade negativt med            

varandra och Rädsla för medkänsla var något högre hos yngre personer än hos äldre. Kön var                

inte relaterat till någon medkänslavariabel.  

 
Tabell 2. Pearsons korrelationer mellan studiens variabler, 2-sidig prövning. 

Variabel  Ålder Kön Extra Agree Consc Neuro Openn Själv 

Kön -.05        

Extraversion .18* -.12       

Agreeableness .14 -.14 .39**      

Conscientiousness .28** -.34** .44** .23*     

Neuroticism -.31** -.15 -.36** -.31** -.40**    

Openness -.12 .06 .29** .10 .04 -.04   

Självmedkänsla .12 .07 .30** .26** .34** -.59** .07  

Rädsla f. medkänsla -.19* .01 -.30** -.27** -.34** .48** .16 -.43** 

* p < 0.05, ** p < 0.01. Kön: Kvinna = 1, Man = 2  
 

En multipel regressionsanalys för Självmedkänsla och personlighetsvariablerna (metod Enter)         

gav F(5, 124) = 14.31, p < .001; R = .61, R squared = .37 och visade att den enda                    

signifikanta prediktorn av Självmedkänsla var Neuroticism, Beta = -.51, t = -6.27 p < 0.001.               

Multipel regressionsanalys utfördes även för Rädsla för medkänsla och         

personlighetsvariablerna (metod Enter) vilken gav F(5, 124) = 11.48, p < .001; R = .56, R                

squared = .32. Denna visade att att den starkaste prediktorn av Rädsla för andras medkänsla               

var Neuroticism, Beta = .36, t = 4.27, p < 0.001. Även Openness var här en signifikant                 

prediktor, Beta = 0.23, t = 2.97, p < 0.05. VIF varierade mellan 1,109 och 1,559 vilket anses                  

vara acceptabelt (<4) och indikerar att ingen multikollinearitet mellan variablerna förelåg.  

 

Diskussion 
 

Resultaten visade att självmedkänsla var signifikant positivt associerat med extraversion,          

agreeableness, conscientiousness samt negativt associerat med neuroticism. Inget samband         

mellan självmedkänsla och openness framkom. Dessa resultat går i linje med Neff et al.              
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(2007), vilka erhöll liknande korrelationskoefficienter för dessa variabler. Rädsla för          

medkänsla hade negativa korrelationer till dessa personlighetsdimensioner, med ungefär         

samma styrka men där neuroticism visade något starkare korrelation till låg självmedkänsla            

än till hög rädsla för medkänsla. Neuroticismens samband med de båda medkänslavariablerna            

kan ses som ett av studiens huvudfynd då detta uppvisade den starkaste            

korrelationskoefficienten. De som hade låg självmedkänsla hade även hög rädsla för           

medkänsla från andra. Detta resultat överensstämmer med Gilbert et al. (2011), som            

undersökte korrelationen mellan tre olika typer av rädsla för medkänsla: för andra, från andra              

och för sig själv. Detta resultat verkar logiskt med tanke på att båda fenomenen härstammar               

från medkänsla och troligtvis från anknytningsmönster. Det kan tänkas att en person med             

bristande självmedkänsla, vilket innebär att man är mindre vänlig och förstående gentemot            

sig själv, även har svårare till att ta emot vänlighet och förståelse från andra. Inga               

könsskillnader i självmedkänsla eller rädsla för medkänsla framkom i studien. Detta går i             

linje med Neff et al. (2007) samt Gilbert et al. (2011) resultat. Könsfördelningen i              

föreliggande studie var betydligt jämnare än båda dessa tidigare studier, vilket var en av              

studiens styrkor. Detta resultat leder till ett ytterligare stöd för att könsskillnader gällande             

grad av självmedkänsla och rädsla för medkänsla inte verkar föreligga i populationen. Detta             

kan anses förvånande då det i vår samtid ofta diskuteras kring att män har svårare för eller                 

inte tillåts att visa emotionell öppenhet och svaghet. Dock har en överväldigande del             

forskning angående könsskillnader i psykologiska aspekter visat att några sanna sådana           

skillnader sällan föreligger (Connell & Pearse, 2015, kapitel 3), trots att samhällets normer             

för hur män och kvinnor bör förhålla sig till känslor ofta säger annorlunda. Att vi misstänkte                

att könsskillnader skulle kunna påvisas är ett exempel på detta.  

 

Att inget signifikant samband mellan openness och självmedkänsla eller rädsla för medkänsla            

erhölls i korrelationsanalysen kan verka något förvånande eftersom openness innehåller drag           

av nyfikenhet och öppenhet inför nya erfarenheter, vilket även bör innefatta en öppenhet för              

sina egna känslor samt andras medkänsla. Dock visade sig openness vara en signifikant             

prediktor av rädsla för medkänsla i regressionsanalysen, vilket indikerar att det kan finnas             

någon typ av samband. Speciellt öppenheten för känslor, som Costa och McCrae (1992)             

definierar som en av underdimensionerna i openness, bör logiskt koppla an till            
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självmedkänsla. Detta kan därför ses som ett andra huvudfynd i studien. Deniz & Satici              

(2017) beskriver hur openness även innehåller egenskaper som ovanliga tankeprocesser,          

breda intressen, en intellektuell nyfikenhet och insiktsfullhet. Det skulle kunna vara så att             

vissa av dessa underdimensioner av openness inte går att relatera till självmedkänsla då de              

läggs ihop till en enhet, varför framtida forskning skulle kunna fokusera på att mäta de               

specifika delarna inom dimensionen för att titta närmare på eventuella samband mellan dessa             

och självmedkänsla samt rädsla för medkänsla  

Att låg självmedkänsla visade särskilt stark association med hög neuroticism kan dels bero på              

att neurotiska individer jämfört med emotionellt stabila har ett mer pessimistiskt mindset, är             

mindre nöjda med sig själva, är osäkra och tänker mer negativt angående sina egna brister               

och erfarenheter (Neff et al., 2007). Neurotiska personer är självkritiska, och självkritiska            

tankemönster går tvärt emot ett självmedkännande tankemönster. Att ha självmedkänsla tycks           

således gå hand i hand med emotionell trygghet och stabilitet. Att självmedkänsla var             

signifikant associerat med personlighetsdraget agreeableness kan dels bero på att denna           

dimensions egenskaper reflekterar empati och lätthet att komma överens med andra           

människor. Agreeableness korrelerade även negativt med neuroticism, så kanske är det så att             

man är mer benägen att ha empati för sig själv om man har empati för andra. Att även de                   

extroverta individerna i denna studie tycks visa högre självmedkänsla och lägre rädsla för             

medkänsla skulle kunna förklaras av att de är mindre oroliga över vad andra tycker och tänker                

om dem. Den signifikant positiva association mellan conscientiousness och självmedkänsla          

skulle kunna förklaras av att den emotionella stabiliteten som självmedkänsla tycks innehålla            

bidrar med mer ansvarstagande beteenden där man vill sätta upp mål för sig själv och är                

pålitlig som person (Neff et al., 2007). Även detta personlighetsdrag samt extraversion            

korrelerade negativt med neuroticism. 

 

Då flera signifikansprövningar gjorts måste massignifikansproblemet beaktas i denna studie.          

Att huvudresultaten går rakt i linje med Neff et al. (2007), t.ex. gällande att de också fick den                  

starkaste korrelationen för just neuroticism (r = -.65, p ≤ 0.05) tyder på att detta resultat                

troligen inte bara beror på slump. Men för att säkerställa signifikansen av just dessa samband               

utan risk för massignifikans kan kommande studier fokusera på självmedkänsla och en av             

personlighetsdimensionerna i isolerad form. Angående urvalsmetoden så var        
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bekvämlighetsurval i form av ett snöbollsurval det som var genomförbart inom ramen för             

denna studie och detta ansågs vara en tillräckligt bra urvalsmetod eftersom de fem             

dimensionerna inom femfaktorteorin anses vara universella och oberoende av kultur. Minst           

100 deltagare krävdes på grund av antalet prediktorer i regression och en bra mättnad på 129                

deltagare uppnåddes. Detta var en av studiens styrkor och det var lätt att få tag på många                 

deltagare snabbt och utan komplikationer. Det skulle kunna påpekas att studien endast            

utfördes i Sverige och med en överväldigande del studenter som deltagare. Inom ramen för              

denna studie var det dock det bästa urval som gick att uppnå. Att den gjordes i en svensk                  

kultur fyller även en del av syftet, eftersom en av de tidigare studierna (Asano et al., 2017)                 

mätte rädsla för medkänsla i Japan och uppmanade framtida forskning att använda samma             

skala i en annan kultur. Vi ville även komplettera forskning av Neff et al. (2007) som                

undersökt kopplingen mellan självmedkänsla och femfaktorteorin i USA, genom att          

undersöka detta i Sverige. Angående medkänslaskalorna har Self-Compassion Scale har fått           

viss kritik. Brenner, Heath, Vogel och Credé (2017) menar att skalan mäter två distinkta              

konstruktioner - självmedkänsla och “self-coldness”. De fann att låg självmedkänsla          

korrelerade med depression medan hög self-coldness korrelerade med både depression,          

ångest och stress. I avsaknad av andra, mer validerade skalor var SCS-SF dock det bästa               

alternativet för denna studie. Fear of Compassion Scale är en relativt ny skala då den kom till                 

först år 2011. Det är dock den enda skala som finns för att mäta denna variabel och studien av                   

Asano et al. (2017) uppmanade till att använda denna skala i en annan kultur.  

 

Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av personlighet för individers           

självmedkänsla och rädsla för att ta emot medkänsla från andra, för att bidra med ytterligare               

forskning på detta viktiga område. Slutsatsen som kan dras är att neurotiska personer har              

extra svårt med självmedkänsla och att ta emot medkänsla från andra och att extraversion,              

agreeableness och conscientiousness istället faciliterar dessa förmågor. Evidensen är som          

påtalats stark för att ökad självmedkänsla leder till ökat psykiskt välmående. En paradox blir              

att rädsla för medkänsla från sig själv och andra kan hindra individer som mår dåligt från att                 

söka hjälp då medkänslan från de som vill visa sitt stöd blir skrämmande för dem. På grund                 

av detta kan det vara värdefullt att ta reda på vilka specifika aspekter av den neurotiska                
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personligheten, enligt Costa och McCrae’s (1992) NEO PI-R, som leder till de svårigheter             

med självmedkänsla och medkänsla från andra som här har påvisats. Kanske är det så att låg                

självmedkänsla och rädsla för medkänsla kan ingå i eller vara synonymt med en av dessa sex                

underdimensioner av neuroticism. Så som Dunkley et al. (2009) beskriver så är det lättare att               

bli medveten om och ändra sina tankesätt som härleds från neuroticismen - d.v.s. bli mer               

självmedkännande - än att sluta vara en neurotisk person. Därför är det ett nödvändigt              

åtagande att bidra med mer forskning inom ämnet och lägga fokus kring hur man hjälper               

individer med hög neuroticism att förbättra och öka sin självmedkänsla och förmåga att ta              

emot medkänsla från andra samt ytterligare undersöka personlighetens roll för          

självmedkänsla och rädsla för medkänsla.  
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