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COMPASSIONFOKUSERAD GRUPPTERAPI: EN BEHANDLINGSSTUDIE FÖR 

PRIMÄRVÅRDSPATIENTER MED SJÄLVKRITIK. 

 

Abstrakt 

Hög självkritik har en negativ effekt på psykiskt mående och självkritiska personer har svårare att ta till sig 

traditionell behandling som kognitiv beteendeterapi (KBT). Compassionfokuserad terapi (CFT) har visat lovande 

resultat för personer med hög självkritik. Denna studies syfte var att undersöka huruvida CFT i grupp var en 

effektiv metod för primärvårdsklienter med självkritik. En interventionsgrupp erhöll sex veckors CFT. Gruppens 

resultat jämfördes med en aktiv kontrollgrupp, som fick åtta veckors KBT, och två passiva kontrollgrupper utan 

behandling. Resultatet visade på en signifikant minskning av självkritik och en ökning i livskvalitet samt 

compassion för de deltagare som fått CFT. KBT-gruppen hade en signifikant ökning i livskvalitet men ingen 

förändring i självkritik eller compassion. Trots små urval och metodologiska brister så stärker studiens resultat 

den tidigare forskning som ger stöd för att CFT har en positiv effekt för individer med självkritik. 

Nyckelord: CFT, compassion, compassionfokuserad terapi, gruppbehandling, livskvalitet, 

primärvård, självkritik  

Abstract 

High self-criticism has a negative effect on psychological health and people who are self-critic have more 

difficulties benefitting from traditional treatment such as cognitive behavioural therapy (CBT). Compassion 

focused therapy (CFT) has shown promising results for people with high self-criticism. The aim of this study 

was to see if CFT as group therapy was an effective method in primary healthcare for people with self-criticism. 

An intervention group received six weeks CFT. The results from the intervention group was compared with an 

active control group, which received eight weeks CBT, and two passive control groups with no treatment. The 

results showed that the participants that received CFT had a significant reduction in self-criticism and 

improvement in life quality as well as an improvement in compassion. Participants that received CBT had a 

significant improvement in life quality but no change in self-criticism or compassion. Despite small group sizes 

and methodological shortcomings these results strengthen earlier research that support that CFT has a positive 

effect for individuals with self-criticism. 

Keywords: CFT, compassion, compassion focused therapy, group therapy, life quality, primary 

healthcare, self-criticism 
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Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, med ett ökat antal sjukskrivningar och nedsatt 

välbefinnande som följd (Folkhälsomyndigheten, 2016; Försäkringskassan, 2016). Ökningen 

sker både bland kvinnor och män och i olika åldersgrupper. Den psykologiska behandling 

som i första hand erbjuds för de flesta tillstånd av psykisk ohälsa, såsom depression och 

ångest, är kognitiv beteendeterapi (KBT; Socialstyrelsen, 2016). Dock så verkar det som att 

vissa individer kan ha svårt att tillägna sig KBT som behandling. Individer med hög grad av 

självkritik har haft svårare att bli hjälpta av beteendeexperiment och kognitiva moment i 

traditionell KBT (Gilbert & Procter, 2006) och har visat sig få sämre resultat av denna form 

av behandling (Rector, Bagby, Segal, Joffe & Levitt, 2000). Även inom den psykodynamiska 

traditionen har det uppmärksammats att det kan vara svårt att behandla personer med hög grad 

av självkritik (Scharffee & Tsignouis, 2003). Självkritik inte bara försvårar traditionell 

behandling utan verkar också leda till en ökad risk för återfall i psykisk ohälsa (Priel & 

Shahar, 2000; Gilbert & Procter, 2006). Självkritik är med andra ord en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid behandling av psykisk ohälsa. 

Gilbert och Procter (2006) delar upp självkritik i två skadliga delar: 1. Självförakt och 

fientlighet som riktas mot sig själv och 2. En oförmåga att kunna lugna, uppmuntra och rikta 

värme mot sig själv. Att självkritik är skadligt kan ses då det har visat sig ha ett samband med 

en bredd av psykisk ohälsa och genomsyrar ett flertal psykiatriska diagnoser. Självkritik har 

ett samband med benägenheten att känna skam (Gilbert & Miles, 2000), har setts öka risken 

för depression, öka sårbarhet för psykisk ohälsa (Gilbert & Procter, 2006) och förvärra PTSD-

symptom hos offer för våld i nära relationer (Sharhabani-Arzy, Amir & Swisa, 2005). 

Personer med hög grad av självkritik har också visat sig uppleva hög grad av emotionellt 

lidande (emotional distress) och stress (Priel & Shahar, 2000). Denna upplevelse verkar 

dessutom förvärras över tid vilket kan förklaras av att personer med hög grad av självkritik 

också visat sig uppleva lägre grad av socialt stöd från omgivningen (Priel & Shahar, 2000). 

Sökandet efter socialt stöd är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa men självkritiska personer 

söker inte socialt stöd i samma utsträckning som andra (Priel & Shahar, 2000). Självkritiska 

individer har även setts ha en högre benägenhet att uppleva händelser som stressfyllda, vilket 

blir en riskfaktor för psykisk ohälsa. På detta sätt kan självkritik vidmakthålla psykisk ohälsa 

och förvärra den, genom att skyddsfaktorer försummas och riskfaktorer förstärks (Priel & 

Shahar, 2000). 

Med bakgrund av att hög grad av självkritik vidmakthåller och förvärrar psykisk 

ohälsa samt kan försvåra traditionell behandling har det behövts en metod som är bättre 
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anpassad för självkritiska individer. Kan graden av självkritik minskas ges individen bättre 

förutsättningar för att få ett positivt utfall av behandling (Rector, Bagby, Segal, Joffe & 

Levitt, 2000). En möjlig motvikt till självkritik som nu undersökts i ett ökande antal studier är 

compassion (Leaviss & Uttley, 2015). 

Det saknas en enhetlig definition av compassion och både forskning samt klinisk 

verksamhet använder sig av olika definitioner (Neff, 2003; Gilbert, 2010; Germer & Neff, 

2013; Strauss et al., 2016). Det finns dock gemensamma komponenter av definitionerna, vilka 

är: uppmärksamhet riktat mot lidandet, förståelse av att lidandet är ett universellt och 

allmänmänskligt fenomen, att bli berörd av lidandet både i känsla och tanke, tolerans av 

obehag samt motivation att försöka minska lidandet (Strauss et al., 2016). I denna studie 

används Gilberts (2010) definition av compassion. Compassion som det används utifrån 

Gilberts definition går inte att direkt översätta till det svenska ordet medkänsla utan är mer 

komplext då det består av både känsla, tanke och beteende (Andersson & Viotti, 2013). Enligt 

Gilbert (2010) går compassion att rikta både mot sig själv och sitt eget lidande men även mot 

andras lidande. Compassion utgörs av sex olika egenskaper som går att utveckla genom 

övning (Andersson & Viotti, 2013): Icke-dömande innebär ett förhållningssätt till sina 

känslor, tankar och upplevelser som inte är dömande och värderande. Sympati innebär att 

kunna reagera känslomässigt på egna och andras känslor. Empati liknar sympati i avseende att 

kunna reagera känslomässigt på egna och andras känslor men skiljer sig genom en kognitiv 

och känslomässig förståelse av andras och sin egen situation. Empati innebär även en 

förståelse för gränsen mellan andras och sin egen känsla. Tolerans av obehag innebär att inte 

bli överväldigad av sina känslor och att istället för att undvika svåra känslor kunna möta dem. 

Känslighet innebär en uppmärksamhet på sina tankar, känslor och behov. Motivation innebär 

en vilja och motivation att minska lidandet hos sig själv och andra. 

Gilbert har utvecklat terapimetoden compassionfokuserad terapi (CFT) som bygger på 

att öva sig i ett nytt förhållningssätt till sig själv genom att träna sig i de sex 

compassionegenskaperna.  CFT är en integrerad form av terapi som inte är strikt bunden till 

någon specifik terapiskola (Andersson & Viotti, 2013) och har visat sig vara särskilt lämplig 

för personer med hög grad av självkritik (Leaviss & Uttley, 2015). 

En central modell inom CFT är de tre motivationssystemen (se Figur 1) som 

representeras av tre olika cirklar (Andersson & Viotti, 2013). Dessa tre system reglerar hur vi 

tänker, känner och beter oss i olika situationer. Inom CFT är ett mål att försöka få en balans 

mellan de tre systemen, då de oftast vid psykisk ohälsa är i obalans. Det är individuellt hur 
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systemen förhåller sig till varandra, då tidigare erfarenheter, gener och nuvarande livssituation 

kan leda till att vissa system är större än andra eller till att det är svårt att skifta mellan dem. 

 

Figur 1. De tre motivationssystemen. 

 

Hotsystemet aktiveras vid känslor som rädsla, ilska och skam. Dess evolutionära 

funktion har varit att skydda oss från fara och signalera vid hot. Det är ett snabbt system som 

begränsar vår uppmärksamhet till hotet och får oss att reagera genom att fly, fäkta eller frysa. 

Överaktivering av systemet kan leda till ångest, panik eller överdriven vaksamhet medan en 

underaktivering kan leda till överdrivet risktagande. 

Prestationssystemet aktiveras vid känslor som intresse, entusiasm och nyfikenhet. 

Dess evolutionära funktion har varit att aktivera oss så att vi får energi att söka resurser, knyta 

sociala kontakter och fortplanta oss. Överaktivering av systemet kan på sikt leda till 

utbrändhet och stress medan underaktivering kan leda till passivitet och depression. 

Trygghetssystemet aktiveras när vi känner glädje, trygghet och lugn. Dess evolutionära 

funktion har varit att få oss att söka återhämtning, samhörighet och omsorg. Då denna 

funktion varit mindre kritisk för människans överlevnad är trygghetssystemet ofta 

underutvecklat, då de andra två systemen prioriterats evolutionärt. Underaktivering kan leda 

till svårigheter att hitta lugn, trygghet och återhämtning. 

CFT och de tre motivationssystemen bygger på neuroforskning, anknytningsteori och 

forskning om människans evolution (Gilbert, 2014). Ett viktigt psykoedukativt inslag i CFT är 

att vi som människor påverkas av vissa gemensamma livsvillkor: våra tidiga 

anknytningserfarenheter och hur evolutionen påverkat den mänskliga hjärnans utveckling 

(Andersson & Viotti, 2013). Anknytningen påverkar hur vi som vuxna kan relatera till oss 
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själv och andra och även hur väl vi kan ge och ta emot compassion. Vår hjärna är anpassad 

framförallt efter våra förfäders liv på savannen vilket i dagens samhälle kan innebära vissa 

svårigheter, till exempel genom att vi blir överdrivet vaksamma på hot. Varken vår 

anknytning eller vår hjärna är något vi kan välja. Dessa livsvillkor bidrar till lidande och en 

förståelse för dessa villkor kan bidra till att det blir lättare att visa compassion till sig själv och 

andra. 

Inom CFT är en viktig del i behandlingen psykoedukation för att ge en utökad 

förståelse för sitt fungerande och de grundläggande koncepten som behandlingen bygger på 

(Andersson & Viotti, 2013). Under behandlingen får individen öva sig på att identifiera när de 

olika motivationssystemen är aktiva, observera sina självkritiska tankar och öva sig i att 

bemöta sig själv på ett mer hjälpsamt och självmedkännande sätt. I CFT ingår att exponeras 

inför att möta svåra känslor såsom skam och öva på att reglera dem. Självkritik beskrivs i 

CFT som ett vanligt sätt att hantera eller förebygga skam. Detta kan ske genom att självkritik 

används för att föregå kritik från andra, eller används som ett sätt att korrigera beteenden som 

avviker från gruppens normer. Dock triggar självkritik igång hotsystemet ytterligare och blir 

därför inte ett hjälpsamt sätt att hantera dessa känslor. Som ett alternativ till självkritik får 

personen öva sig i att istället aktivera trygghetssystemet genom att lugna, uppmuntra och rikta 

värme mot sig själv (Gilbert & Procter, 2006; Lucre & Corten, 2013). Till hjälp för att öva 

upp detta förhållningssätt finns olika mindfulness och visualiseringsövningar som används 

inom CFT för att göra trygghetssystemet mer tillgängligt i vardagen (Andersson & Viotti, 

2013). 

Som forskningsfält är CFT relativt nytt och den första systematiska reviewartikeln 

över forskningsläget gjordes av Leaviss och Uttley (2015). Fjorton studier inkluderades i 

analysen, varav tre var randomiserade, kontrollerade studier. Överlag visade resultatet att CFT 

som behandling hade effekt, särskilt hos personer med hög grad av självkritik. I en senare 

meta-studie inkluderades 21 randomiserade, kontrollerade studier med data från 1,285 

deltagare i syfte att klarlägga evidensläget gällande compassionbaserade interventioner 

(Kirby, Tellegen & Steindl, 2017). Resultatet visade att dessa interventioner hade signifikant 

effekt på utfallsmått för depression, ångest, psykiskt lidande (psychological distress), 

välmående, mindfulness, självmedkänsla och compassion. Dessa resultat kvarstod även efter 

att de jämförts mot aktiv kontrollgrupp. Denna grundliga genomgång av studier pekar mot att 

compassionbaserade interventioner såsom CFT har stöd för en rad av olika utfallsmått, även 
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om det fortfarande behövs mer forskning med större urval och högre metodologisk kvalitét för 

att kunna fastställa att CFT är en effektiv behandling. 

Ett antal studier har också gjorts på CFT i gruppformat som visat att denna 

behandlingsform har effekt vid en bredd av psykisk ohälsa som depression, ångest (Gilbert & 

Procter, 2006), självkritik och skam (Gilbert & Procter, 2006; Laithwaite et al., 2009; Lucre & 

Corten, 2013). CFT i grupp har utöver symptomreduktion visats öka upplevd livkvalitét och 

välmående (Lucre & Corten, 2013; Smeets, Neff, Alberts & Peters, 2014) samt förmåga att 

lugna sig själv (Lucre & Corten, 2013; Heriot‐Maitland, Vidal, Ball & Irons, 2014). Hos 

personer med psykosproblematik ledde CFT i grupp till signifikanta förbättringar i 

depression, skam, självkänsla och generellt psykiskt mående (Laithwaite et al., 2009). 

Liknande resultat kunde ses hos personer med personlighetssyndrom som efter CFT i grupp 

uppmätte signifikanta minskningar gällande skam, självhat, depression och stress samt 

signifikanta ökningar i självmedkänsla och välmående (Lucre & Corten, 2013). Dessutom 

visades en kvarstående förändring efter ett års uppföljning. CFT i grupp har också visat sig 

hjälpsamt i en akutpsykiatrisk miljö (acute mental health settings) för deltagare med många 

olika diagnoser såsom schizofreni, bipolaritet, personlighetssyndrom och depression (Heriot-

Maitland, Vidal, Ball & Irons, 2014). En signifikant minskning av lidande (distress) och 

signifikant ökning av lugn (calmness) kunde uppmätas hos deltagarna efter avslutade 

gruppsessioner med CFT. 

Då den psykiska ohälsan ökar är det av vikt att effektiva behandlingar finns 

tillgängliga. Då forskning visat att befintliga behandlingsformer såsom KBT och PDT kan 

vara mindre effektiva för självkritiska personer behöver behandlingen anpassas till individens 

behov och svårigheter. CFT kan vara en sådan anpassning och den forskning som gjorts pekar 

mot att den kan vara en effektiv behandling för just självkritiska individer. Gruppbehandling 

kan vara ett svar på det ökade trycket på vården för psykisk ohälsa, då fler individer kan få 

tillgång till behandling under samma tidsperiod. Att hålla CFT just i gruppformat kan 

dessutom tänkas vara gynnsamt då självkritiska tankar kan ifrågasättas inom gruppen och 

gruppdeltagarna får en möjlighet att öva på att både ta emot och ge compassion till varandra. 

Även om CFT som gruppbehandling har undersökts i en rad olika studier behövs det mer 

forskning för att med säkerhet kunna uttala sig om det är en evidensbaserad behandling och 

huruvida CFT är en effektiv behandling för självkritiska individer. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som syfte att undersöka huruvida CFT i grupp är en effektiv 

intervention för primärvårdsklienter med självkritik. För att undersöka detta ställs följande 

frågeställningar: 

1. Har CFT i grupp en effekt på upplevd självkritik? 

2. Har CFT i grupp en effekt på upplevd livskvalitet? 

3. Har CFT i grupp en effekt på upplevd compassion? 

 

Metod 

 

Studiedesign 

För att undersöka syfte och frågeställningar gjordes en kontrollerad behandlingsstudie. 

En grupp erbjöds CFT, härefter kallad interventionsgruppen. För- och eftermätningar gjordes 

för att mäta upplevd grad av självkritik, livskvalitet och compassion. För att kontrollera att 

resultatet berodde på interventionen användes tre kontrollgrupper. En aktiv kontrollgrupp fick 

KBT i grupp, härefter kallad kontrollgrupp KBT. Ytterligare två kontrollgrupper användes 

som inte fick någon behandling, passiv kontrollgrupp 1 och 2. 

Deltagare 

Totalt 61 deltagare ingick i studien fördelat över de fyra grupperna. Se tabell 1 för 

medelålder med standardavvikelser, åldersintervall och könsfördelning för grupperna. 

 

Tabell 1 

Gruppernas medelålder (och standardavvikelser) samt åldersintervall och könsfördelning. 

 Interventions- 

grupp 

Kontrollgrupp 

KBT 

Passiv 

kontrollgrupp 1 

Passiv 

kontrollgrupp 2 

n 20 12 20 9 

M (SD) 36.2 (14.5) 35.3 (9.4) 25.4 (3.0) 31.4 (5.3) 

Åldersintervall 21-66 23-58 20-33 25-38 

Könsfördelning 

% kvinnor 

85.0 50.0 80.0 77.8 

Notis. n=Urvalsstorlek, M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse. Angående könsfördelning: en individ i passiv 

kontrollgrupp 1 uppgav svarsalternativ ”annat/vill inte uppge”. 
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Totalt 28 deltagare ingick inledningsvis i interventionsgruppen. Dessa deltagare 

delades upp i fyra olika behandlingsgrupper med sju personer i vardera. Interventionsgruppen 

rekryterades ur en population av primärvårdspatienter som var skrivna på samma hälsocentral 

i Umeå. Inga exkluderingskriterier användes för denna grupp. Åtta av deltagarna fullföljde 

inte behandlingen. En av dessa valde att avbryta sitt deltagande före behandlingens början, 

fyra uteslöts på grund av hög frånvaro som följd av sjukdom, två avbröt sitt deltagande då 

gruppformatet upplevdes som för påfrestande och en avbröt av okänd anledning. Totalt 20 

deltagare fullföljde behandlingen. Sex deltagare närvarade vid alla sessioner, sju deltagare 

närvarade vid fem sessioner, sex deltagare närvarade vid fyra sessioner och en deltagare 

närvarade vid tre sessioner. 

Kontrollgrupp KBT utgjordes av 15 deltagare, varav 12 fullföljde behandlingen. Dessa 

ingick i två behandlingsgrupper med sju personer i vardera. Även denna grupp var primär-

vårdspatienter och skrivna på samma hälsocentral i Umeå som interventionsgruppen. För 

kontrollgrupp KBT var närvaron hög med som mest tre sessioners frånvaro hos en individ. 

Passiv kontrollgrupp 1 utgjordes av 20 psykologstudenter vid Umeå universitet. Dessa 

rekryterades från termin 1-9 på psykologprogrammet. Termin 10 uteslöts för att undvika 

intressekonflikter med artikelförfattarna. Passiv kontrollgrupp 2 utgjordes av 9 individer som 

stod på väntelista för behandling vid Umeå universitets psykologmottagning.  

Procedur 

Deltagare till interventionsgruppen och kontrollgrupp KBT rekryterades från en hälso-

central i Umeå. De kontaktades av en legitimerad psykolog på hälsocentralen, som var 

medicinskt ansvarig under studiens genomförande. Ett antal patienter kontaktades vid intake 

men majoriteten kontaktades då de stod på väntelista för annan behandling vid hälsocentralen. 

Patienterna blev erbjudna att välja mellan gruppbehandling i interventionsgruppen med CFT 

eller i kontrollgruppen med KBT. 

De som blev inplacerade i interventionsgruppen med CFT hade under rekryteringen 

fått tillgång till ett informationsblad om CFT och behandlingens upplägg. De blev efter 

intresseanmälan kontaktade för inplacering i en av de fyra behandlingsgrupperna som inter-

ventionsgruppen utgjordes av. Deltagarna placerades in i den grupp där de hade störst 

möjlighet att delta. När alla deltagare blivit placerade i en behandlingsgrupp skickades mail ut 

med information om tid, lokal och en uppmaning om att bekräfta intresse om deltagande. Då 

vissa deltagare valde att hoppa av kontaktades ytterligare personer tills dess att sju deltagare 

ingick i varje behandlingsgrupp. I början av den första sessionen CFT i grupp fylldes skatt-
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ningsformulär i för förmätning. Deltagarna fick även lämna ett informerat samtycke för 

deltagande i studien. Sex sessioner på två timmar genomfördes under sex veckors tid med en 

session per vecka. Den första och sista sessionen var 30 minuter längre för att ge utrymme för 

ifyllande av skattningsformulär. Behandling i interventionsgruppen genomfördes av fyra 

psykologstudenter på termin 10 vid Umeå universitet, som i par om två ansvarade för två 

behandlingsgrupper vardera. Deltagarna fick under varje session ett informationsblad som 

sammanfattade de psykoedukativa inslagen och beskrev en hemuppgift som deltagarna 

uppmuntrades arbeta med under veckan. Detta informationsblad skickades ut till deltagare via 

mail om de inte kunnat närvara vid en session. 

De som ingick i kontrollgrupp KBT genomgick åtta veckors behandling, med ett 

samtal per vecka på två timmar. Behandlingen leddes av två legitimerade psykologer. 

Behandlingen bestod av sedvanliga KBT interventioner som beteendeanalys, överskotts- och 

underskottsanalys, känsloreglering, kognitiv omstrukturering, beteendeaktivering och 

hemuppgifter mellan sessionerna. Behandlingens upplägg var KBT, men en av psykologerna 

som ledde behandlingen hade kompetens inom CFT och använde därför vissa inslag av detta 

när psykologen bedömde att dessa inslag skulle vara gynnsamma för behandlingen. 

Passiv kontrollgrupp 1 som bestod av psykologstudenter vid Umeå universitet 

rekryterades genom en facebookgrupp för psykologstudenter på Umeå universitet. Passiv 

kontrollgrupp 2 som bestod av personer som stod på väntelista till Umeå universitets 

psykologmottagning rekryterades av personal på mottagningen. Passiv kontrollgrupp 1 och 2 

fyllde i samma skattningsformulär som de andra grupperna med ungefär sex veckor mellan 

för- och eftermätning. Detta gjordes genom en webbaserad version av formulären som 

skapades i Google forms. 

Behandlingsmanual 

En manual för gruppbaserad CFT (se tabell 2) utvecklades med utgångspunkt i boken 

Compassionfokuserad terapi (Andersson & Viotti, 2013) samt Gruppens potential: att leda 

och utveckla gruppbehandling (Sandahl et al., 2014). Men material hämtades även från boken 

Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet (Andersson, 2016).  

Visualiseringsövningarna som användes i behandlingen hämtades från Compassionportalen 

(Viotti, 2017) och appen Compassionate lifestyle. Utveckling av behandlingsmanual 

genomfördes av de fyra psykologstudenter som också utförde behandlingen. Två av dessa 

psykologstudenter var författarna till denna rapport, de andra två skrev en egen rapport 

baserad på samma urval (von Schedvin & Wännman, 2018). 
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Tabell 2 

Behandlingsmanual. Kort beskrivning av sessionernas innehåll. 

Session Innehåll 

Session 1 

Introduktion 

    

Deltagarna presenterade sig själva. Förväntningar och farhågor diskuterades. 

Kortare introduktion till compassion och motivationssystemen (de tre 

cirklarna). Övning där deltagarna fick skriva ner vanliga självkritiska tankar 

och läsa upp dem tillsammans. Hemuppgift: observera tankar och känslor när 

du mår dåligt under veckan. 

 

Session 2 

Teorin 

bakom CFT 

Fortsatt psykoedukation kring motivationssystemens evolutionära funktion 

samt om känslor, kognition och fysiologi. Övning där deltagarna fick rita sina 

egna motivationssystem. Genomgång av mindfulness- och viualiserings-

övningar. Utförande av lugnande andningsövning. Hemuppgift: observera 

motivationssystem. Lyssna på visualiseringsövningen En trygg plats. 

 

Session 3 

Känslornas 

dynamik 

Psykoedukation kring känslor och dess funktion. Deltagarna fick rita hur 

känslor upplevs i kroppen. Psykoedukation kring känsloreglering med hjälp 

av compassion. Viktiga compassionegenskaper introducerades. Hemuppgift: 

lyssna på visualiseringsövningarna Compassion strömmar ut och Compassion 

strömmar in. 

 

Session 4 

Den inre 

kritikern 

Psykoedukation kring skam: dess funktion, när den aktiveras och hur den 

påverkas av inlärningshistoria. Självkritik förklarades som ett sätt att hantera 

skam. Självkorrigering via compassion introducerades som ett alternativt sätt 

att hantera skam. Övning där gemensam funktionell analys gjordes och 

diskuterades. Hemuppgift: jobba med en svår situation. 

 

Session 5 

Compassion 

i praktiken 

Deltagarnas funktionella analyser diskuterades och deltagarna fick hjälpa 

varandra att hitta compassionbeteenden. Diskussion mellan deltagarna om hur 

det gått att arbeta med compassion och vilka svårigheter som uppstått. 

Hemuppgift: skriv ett brev där du bemöter dig själv med compassion i en svår 

stund. 
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Session 6 

Avslut och 

fortsättning 

Deltagarna fick rita sina motivationssystem igen och diskutera kring huruvida 

det skett en förändring. Utvärdering och summering av träffarna. Övning där 

de fick göra en compassionplan för framtiden och vilka svårigheter som kan 

uppstå. 

Notis. Varje session inleddes med en grundande mindfulnessövning. Tid för genomgång av föregående 

hemuppgift avsattes i början av varje session. 

 

Instrument och material 

En svensk version av Self-compassion scale (SCS) användes för att mäta deltagarnas 

grad av compassion. Skalan innehåller 26 items som är formulerade som påståenden och 

besvaras på en femgradig skala från 1=nästan aldrig till 5=nästan alltid (Neff, 2003). 

Instrumentet utvecklades för att kunna mäta grad av compassion hos individer, vilket 

summeras i en totalpoäng. Förutom totalpoängen finns sex delskalor som mäter de tre huvud-

sakliga komponenterna av compassion och dess motsatser: Self-kindness och motsatsen Self-

judgement, Common humanity och motsatsen Isolation samt Mindfulness och dess motsats 

Over-identification. Delskalan Self-judgement, härefter kallad S-J, användes i denna studie 

för att mäta deltagarnas grad av självkritik. SCS har goda psykometriska egenskaper och har 

hög validitet. Test-retestvärden har uppmätts med resultat mellan .80 och .93 för de sex del-

skalorna (Neff, 2003). Uppskattningar av de olika delskalornas interna konsistens varierade 

mellan värdena .70 och .95, men med en majoritet av värden över .80 för de olika delskalorna 

(Neff, Whittaker & Karl, 2017). Både instrumentets totalskala och delskalor kan sägas ha 

goda värden för Cronbach’s alpha (Neff, Whittaker & Karl, 2017). 

The Satisfaction with Life Scale, härefter kallad SLS, användes för att mäta 

deltagarnas livskvalitet. Skattningsskalan utvecklades för kliniskt syfte att mäta dimensioner 

av hur klinisk behandling bidrar till subjektiv upplevelse av förändrad livskvalitet 

(Hochwälder, Mattsson, Holmqvist, Cullberg & Rosenbaum, 2013). Populationen som 

ursprungligen var avsedd var vuxna med allvarlig och ihållande psykisk ohälsa (Test, 

Greenberg, Long, Brekke & Burke, 2005).  I denna studie användes den svenska 

översättningen av skattningsskalan som validerats och visar på tillfredsställande 

psykometriska egenskaper för en population med första episod psykospatienter (Test et al., 

2005). Skattningsskalan består av 21 items som mäter fyra olika dimensioner av livskvalitet: 

boendesituation, relationer, sig själv och nuvarande liv samt arbete. Frågorna besvarades på 

en femgradig skala (1=Inte alls nöjd, 2=Inte särskilt nöjd, 3=Ganska nöjd, 4=Mycket nöjd, 
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5=Fullkomligt nöjd). Valideringsstudien av den svenska översättningen (Hochwälder et al., 

2013) visade på Cronbach’s alphavärden mellan .67 och .89 för de fyra delskalorna. 

Statistiska beräkningar 

Värden vid för- och eftermätning i skalorna S-J, SLS och SCS togs fram genom 

envägs t-test.  

Tre stycken mixed model ANOVA med upprepade mätningar användes för att under-

söka om det skett någon förändring i SCS, S-J och SLS över tid, om medelvärdena i skalorna 

skilde sig mellan de fyra grupperna och huruvida det fanns någon interaktion mellan tid och 

grupp avseende skalorna. Dessa test användes även för att undersöka om de fyra gruppernas 

utgångsläge skiljde sig signifikant från varandra gällande skalorna SCS, S-J och SLS. Post 

hoc Bonferroni-test gjordes för att undersöka vilka av grupperna det var som skilde sig från 

varandra. 

Beroende t-test mellan för- och eftermätning gjordes för att undersöka om någon 

signifikant förändring skett i de fyra grupperna. Effektstyrkan av förändringarna beräknades 

med formeln för Cohen’s d och Cohens (1988) riktlinjer för att bedöma styrkan av effekten 

användes: .0 - .2=ingen eller obetydlig effekt, .2 - .5=liten effekt, .5 - .8=måttlig effekt, över 

.8=stor effekt. 

Bortfall av data. Bland förmätningarna saknades det 14 skattningar och bland efter-

mätningarna saknades det tre skattningar. Bortfall av skattningar skedde bara på enskilda 

items, spritt över de olika skalorna. Statistiskt hanterades detta bortfall av data genom att 

skattningarna omkodades som system-missing och plockades bort ur de genomförda 

statistiska beräkningarna. 

Etiska överväganden 

En medicinskt ansvarig psykolog har funnits på den hälsocentralen deltagarna 

rekryterades från och har varit ansvarig för fortsatt vård om problem skulle uppstå med en 

deltagare under studiens gång. De som erbjöds gruppbehandling fick inte det istället för 

planerad vård, utan som behandling under tiden de stått på väntelista eller då ingen annan 

vård planerats. Deltagarna skrev under ett formulär för informerat samtycke där de 

informerades om att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när de önskade, att de som samlat 

in datan hade tystnadsplikt, att alla uppgifter hanterades konfidentiellt och anonymiserades 

samt att informationen som samlades in ej fick användas för beslut eller åtgärder som direkt 

påverkade den enskilde. Under behandlingen informerades deltagarna om att sekretess rådde 

gällande vad som sades under gruppträffarna. Behandlarna i interventionsgruppen 
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kontrollerade att de inte kände någon av deltagarna i de grupperna de var ansvariga för innan 

uppstart av behandlingen.  

Intressekonflikter. Artikelförfattarna hade inga direkta intressekonflikter kopplat till 

denna studie. En risk för bias vid tolkning av data fanns dock då artikelförfattarna var 

behandlare till interventionsgruppen samt skapade behandlingsmanualen som användes i 

studien. 

 

Resultat 

 

Inledningsvis redovisas värden vid för- och eftermätningar i de fyra grupperna. 

Därefter redovisas mixed model ANOVA-test med upprepade mätningar dels för att visa 

huruvida skillnaderna över tid i skalorna som undersökts var beroende av grupp, men också 

för att undersöka huruvida gruppernas förmätningar skilde sig åt. Uppföljning av dessa test 

visar vilka av grupperna som stod för skillnaden över tid. Slutligen redovisas beroende t-test 

för att visa på de skillnader som de respektive grupperna skattade mellan för- och 

eftermätning i skalorna S-J, SLS och SCS.  

Värden vid för- och eftermätningar i skalorna S-J, SLS och SCS togs fram genom 

envägs t-test (se tabell 3). 

 

Tabell 3 

Medelvärden vid för- och eftermätning (med standardavvikelser) för samtliga grupper. 

Skala Interventions- 

grupp (n=20) 

Kontrollgrupp 

KBT (n=12) 

Passiv kontroll-

grupp 1 (n=20) 

Passiv kontroll- 

grupp 2 (n=9) 

 Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 

S-J  

 

 

3.85 

(.85) 

3.04 

(.73) 

3.39 

(.72) 

3.36 

(.75) 

3.57 

(.85) 

3.37 

(.68) 

3.22 

(.74) 

2.80 

(.91) 

SLS 

 

 

2.79 

(.50) 

3.04 

(.46) 

3.37 

(.42) 

3.30 

(.45) 

3.12 

(.49) 

3.33 

(.39) 

3.03 

(.54) 

3.18 

(.49) 

SCS 2.27 

(.48) 

2.84 

(.50) 

2.82 

(.59) 

2.90 

(.45) 

2.58 

(.53) 

2.79 

(.70) 

2.69 

(.50) 

3.04 

(.43) 

Notis. n=urvalsstorlek, S-J=Self-judgement, delskala i SCS, SLS=the Satisfaction with Life Scale, SCS=Self-

compassion scale. 
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Tre stycken mixed model ANOVA-test med upprepad mätning gjordes för att under-

söka om det fanns några övergripande skillnader mellan tidpunkterna vid för- och 

eftermätning samt de fyra gruppernas medelvärden gällande skalorna S-J, SLS och SCS. 

Vidare användes dessa test för att undersöka huruvida det fanns en interaktion mellan 

förändringen över de två tidpunkterna och skillnaden mellan de fyra grupperna. Utöver detta 

användes dessa test för att undersöka om det fanns några skillnader vid utgångsläget i 

grupperna som borde tas hänsyn till vid tolkning av resultatet 

Vid utgångsläges skilde sig grupperna signifikant från varandra avseende SLS 

F(3,57)=4.94, p=.004 och SCS; F(3,57)=3.85, p=.014. Ingen signifikant skillnad i utgångs-

läge kunde ses för skalan S-J; F(3,57)=1.72, p=.173.  Ett Bonferroni post hoc test visade att 

interventionsgruppen hade signifikant lägre skattningar på SCS (p=.010) och SLS (p=.002) 

jämfört med passiv kontrollgrupp 1. I övrigt fanns det inga signifikanta skillnader mellan de 

fyra gruppernas utgångsläge gällande S-J, SLS eller SCS. 

En mixed model ANOVA med upprepad mätning för delskalan S-J visade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan tidpunkterna vid för- och eftermätning F(1,57)=13.47, 

p<.001 men ingen signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden, F(1,57)=.99, p=.406. 

En signifikant interaktion kunde dock uppmätas mellan tid och grupp, F(3,57)=4.04, p=.011. 

Uppföljning av dessa resultat visade att en signifikant förändring för skalan S-J kunde ses för 

interventionsgruppen (p<.001, 95 %, CI [.479, 1.136]). Det hade dock inte skett någon 

förändring mellan för- och eftermätning i kontrollgrupp KBT (p=.349, 95 %, CI [-.224, 

.624]), passiv kontrollgrupp 1 (p<.855, 95 %, CI [-.298, .358]) eller passiv kontrollgrupp 

2 (p<.089, 95 %, CI [-.067, .911]).  

En mixed model ANOVA med upprepad mätning för SLS visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan tidpunkterna vid för- och eftermätning F(1,57)=10.21, p=.002 och 

en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden, F(1,57)=3.24, p=.028. En signifikant 

interaktion kunde också uppmätas mellan tid och grupp, F(3,57)=4.01, p=.012. Uppföljning 

av dessa resultat visade att signifikanta förändringar kunde ses för SLS i de grupper som fick 

behandling: interventionsgruppen (p=.001, 95 %, CI [-.399, -113]) och kontrollgrupp KBT 

(p=.021, 95 %, CI [-.402, -.035]). Det hade dock inte skett någon förändring mellan för- och 

eftermätning i passiv kontrollgrupp 1 (p=.324, 95 %, CI [-.072, .213]) eller passiv kontroll-

grupp 2 (p=.167, 95 %, CI [-.360, .064]).  

En mixed model ANOVA med upprepad mätning för skalan SCS visade att det fanns 

en signifikant skillnad mellan tidpunkterna vid för- och eftermätning F(1,57)=19.37, p<.001 
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men ingen signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden, F(1,57)=1.79, p = .160. En 

signifikant interaktion kunde dock uppmätas mellan tid och grupp, F(3,57)=3.51, p = .021. 

Uppföljning av dessa resultat visade att signifikanta förändringar kunde ses för SCS i 

interventionsgruppen (p<.001, 95 %, CI [-.807, -353]) och passiv kontrollgrupp 2 (p=.043, 95 

%, CI [-.689, -.012]). Det hade dock inte skett någon förändring mellan för- och eftermätning 

i passiv kontrollgrupp 1 (p=.511, 95 %, CI [-.302, .152]) eller kontrollgrupp KBT (p=.166, 95 

%, CI [-.498, .088]).  

Beroende t-test gjordes för att undersöka om det skett någon skillnad i de respektive 

gruppernas skattningar i skalorna S-J, SLS och SCS mellan för- och eftermätning. Beroende t-

test för interventionsgruppen visade att en signifikant ökning hade uppmätts på skalan SLS; 

t(19)=-3.61, p=.002, d=.53 och SCS; t(19)=-5.21, p<.001, d=1.19. Interventionsgruppens 

skattningar i S-J minskade signifikant; t(19) = 4.65, p<.001, d=1.02. 

Beroende t-test för kontrollgrupp KBT visade på en signifikant ökning på skalan SLS 

mellan för- och eftermätning; t(11)=-2.25, p=.046, d=.49. De rapporterade inga signifikanta 

skillnader SCS; t(11)=-.98, p=-350, d=.33 eller S-J; t(11)=.77, p=.457, d=.26. 

I passiv kontrollgrupp 2 fanns en signifikant skillnad mellan för- och eftermätning i 

SCS; t(8)=-3.96, p=.004, d=.75. I övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan för- och 

eftermätning bland de två passiva kontrollgrupperna.  

Se tabell 4 för översikt av beroende t-test och effektstyrka. 

     

Tabell 4 

Resultat från beroende t-test. Skillnad i medelvärde mellan för- och eftermätning (med 

standardavvikelser) och effektstyrka beräknat med Cohen’s d. 

Skala Interventionsgrupp 

(n=20) 

Kontrollgrupp 

KBT (n=12) 

Passiv kontroll- 

grupp 1 (n=20) 

Passiv kontroll- 

grupp 2 (n=9) 

 M (SD) ES M (SD) ES M (SD) ES M (SD) ES 

S-J 

 

.81 (.78)*** 1.02
c
 .20 (.90) .26

a
 .03 (.61) .04 .42 (.64) .51

b
 

SLS 

 

-.26 (.32)** .53
b
 -.22 (.34)* .49

a
 .07 (.34) .16 -.15 (.22) .29

a
 

SCS -.58 (.50)*** 1.19
c
 -.21 (.73) .33

a
 -.08 (.43) .14 -.35 (.27)** .75

b
 

Notis. *p<.05, **p<.005, ***p<.001, 
a
liten effekt, 

b
måttlig effekt, 

c
stor effekt, n=Urvalstorlek, M=Medelvärde, 

SD=Standardavvikelse, ES=Effektstyrka, S-J=Self-judgement, delskala i SCS, SLS=the Satisfaction with Life 

Scale, SCS=Self-compassion scale. 
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Diskussion 

 

Denna studies syfte var att undersöka huruvida CFT i grupp var en effektiv 

intervention för primärvårdsklienter med självkritik. Studiens resultat visade att 

interventionsgruppen hade en signifikant minskning av självkritik med stor effektstyrka, en 

signifikant ökning av livskvalitet med måttlig effektstyrka och en signifikant ökning av 

compassion med stor effektstyrka. Resultaten skilde sig från kontrollgrupp KBT på så vis att 

de enbart hade en signifikant ökning i livskvalitet med liten effektstyrka och inga signifikanta 

förändringar i självkritik eller compassion. Passiv kontrollgrupp 2 visade på en signifikant 

ökning i livskvalitet med måttlig effekt. I övrigt fanns inga signifikanta förändringar i passiv 

kontrollgrupp 1 eller 2. Förändringarna i livskvalitet, compassion och självkritik kan av 

resultaten utläsas vara signifikant beroende av vilken grupp deltagarna ingått i, där 

interventionsgruppen fick signifikanta förändringar på fler utfallsmått och med större effekt-

styrkor jämfört med de tre kontrollgrupperna.  

Resultaten indikerar att CFT i grupp kan vara en effektiv behandling för att minska 

graden av självkritik och öka graden av compassion hos primärvårdspatienter. Detta går i linje 

med hur metoden är utformad, med psykoedukation och övningar för att reducera självkritik 

och utveckla compassion. Ökningen av compassion hos deltagarna i interventionsgruppen 

skulle kunna tolkas som att de tagit till sig av de metodspecifika inslagen i CFT. 

Interventionsgruppen fick även en ökning av upplevd livskvalitet. Det kan tänkas att denna 

ökning möjliggjorts av det nya förhållningssätt som deltagarna fått lära sig, som bygger på de 

sex compassionegenskaperna (Andersson & Viotti, 2013). Istället för att kritisera och döma 

sig själva i svåra stunder kan de använda sig av egenskapen icke-dömande. 

Compassionegenskaperna sympati och empati kan ge deltagarna en möjlighet att möta sig 

själva med större förståelse, medkänsla och värme i svåra situationer. Deltagarna har under 

behandlingen fått öva sig i att tolerera obehag och att inte försöka undvika svåra känslor eller 

bli överväldigade av dem. Compassionegenskapen känslighet hjälper deltagarna att vara 

uppmärksamma på sina egna känslor, tankar och beteenden och denna uppmärksamhet bidrar 

till att lättare kunna se vad som händer i olika situationer och förhålla sig till detta. Att i livets 

motgångar kunna bemöta sig själv med hjälp av de ovanstående compassionegenskaperna 

istället för att kritisera och döma sig själv blir ett nytt mer hjälpsamt förhållningssätt som kan 

tänkas förbättra individens upplevelse av livskvalitet, oavsett om yttre faktorer som kan 

påverka livskvalitet inte har förändrats. 
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I kontrast till interventionsgruppens resultat fick deltagarna i kontrollgrupp KBT inga 

signifikanta förändringar i självkritik eller compassion. Detta kan förklaras av att KBT som 

metod inte har ett specifikt fokus på att bemöta detta. Både interventionsgruppen och 

kontrollgrupp KBT fick dock i denna studie ökad livskvalitet, vilket är ett utfallsmått som kan 

ses som ett mer gemensamt fokus för behandlingsmetoderna. 

Passiv kontrollgrupp 2 fick en signifikant ökning av compassion, vilket var oväntat då 

denna grupp stod på väntelista utan någon känd behandling. En möjlig förklaring till ökningen 

är att det förelegat en bristfällig kontroll över huruvida behandling påbörjats mellan för- och 

eftermätning, då deltagarna endast blivit tillfrågade om detta vid det första mättillfället. 

Som framkommit i tidigare forskning verkar självkritik vara en viktig faktor att 

adressera då det riskerar att vidmakthålla psykisk ohälsa och öka sårbarhet för framtida 

ohälsa. Då deltagarna i interventionsgruppen har minskat sin självkritik kan det tänkas att de 

också minskat sin sårbarhet för framtida psykisk ohälsa och det vidmakthållande som själv-

kritik kan leda till. Istället för att ha ett förhållningssätt till sig själv som präglas av självkritik 

har deltagarna fått lära sig att förhålla sig genom compassion vilket ger redskap för att kunna 

bemöta problem som uppstår i vardagen och bryta sina tidigare vidmakthållande mönster. 

Enligt tidigare forskningsfynd som pekat mot att självkritik minskar sökandet av 

socialt stöd (Priel & Shahar, 2000), kan det tänkas att interventionsgruppens minskade själv-

kritik kan bidra till bättre förutsättningar för att söka socialt stöd. Att söka socialt stöd kan i 

förlängningen tänkas öka deltagarnas livskvalitet på så sätt att de inte behöver gå igenom 

svåra stunder i livet på egen hand. Förutom att CFT som metod tänks ha bidragit till att 

minska deltagarnas självkritik tänks gruppformatet även ha spelat en viktig roll. 

Gruppformatet bygger på att deltagarna i ett tryggt sammanhang vågar dela med sig av sina 

inre upplevelser och erfarenheter av psykiskt lidande i gruppen. Detta kan ses som en början 

till att söka socialt stöd från sin omgivning, då de andra deltagarna kan tänkas representera 

omgivningen i större grad än terapeuten som mer representerar en yrkesroll.  

Tidigare forskning har visat lovande resultat för CFT i gruppformat (Gilbert & 

Procter, 2006; Laithwaite et al., 2009; Lucre & Corten, 2013) vilket denna studie bygger 

vidare på. Utifrån teorin som CFT bygger på kan behandlingen tänkas vara särskilt lämpad för 

att utföras i gruppformat.  

Inom CFT ges psykoedukation kring människans gemensamma livsvillkor, så som 

hjärnans medärvda begränsningar samt anknytningserfarenheter. Dessa kan med hjälp av 
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gruppformatet belysas då deltagarna kan se gemensamma nämnare i hur lidande tar sig utryck 

inom gruppen samt dela med sig av hur deras tidigare livserfarenheter bidrar till lidande.  

Då compassion går att rikta både mot sig själv och mot andra (Gilbert, 2010) lämpar 

sig gruppformatet som ett forum där deltagarna får möjlighet att öva sig i att ge och ta emot 

compassion från de andra deltagarna. Här kan gruppformatet bidra med att självkritiska tankar 

blir ifrågasatta av fler än terapeuten och att gruppen tillsammans kan ersätta självkritik med 

compassion. I en individuell terapi skulle de fördelar som diskuterats häröver gå förlorade och 

det kan tänkas att det skulle kunna påverka effektiviteten i behandlingen. Utöver detta kan 

gruppformatet bidra till effektiv vård då flera personer får behandling på samma gång. 

Utifrån modellen om de tre motivationssystemen som används inom CFT skulle 

interventionsgruppens förbättring av compassion och självkritik kunna spegla en bättre balans 

eller flexibilitet hos deltagarna i att skifta mellan dessa. En minskad självkritik och ökad 

compassion minskar aktiveringen i hotsystemet och ger deltagarna större tillgång till de andra 

systemen: trygghetssystemet och prestationssystemet (Andersson & Viotti, 2013). För en 

individ med depressiv problematik kan en ökad tillgång till prestationssystemet leda till en 

större förmåga att aktivera sig och göra saker som berikar livet med en känsla av glädje, 

mening och sammanhang. För en person med stress- eller ångestproblematik kan en ökad 

tillgång till trygghetssystemet i sin tur bidra till förmågan att hitta återhämtning, trygghet och 

lugn. För självkritiska individer har ofta hotsystemet blivit allt för stort och oflexibelt vilket 

låser fast dem i en negativ spiral av självanklagelser, skam och undvikande. Den ökade balans 

och flexibilitet mellan de tre motivationssystemen som interventionsgruppen tänks ha uppnått 

kan ha bidragit till deras ökade livskvalitet.  

Vid tolkning av de resultat som diskuteras ovan finns ett antal metodologiska brister 

som är viktig att ta hänsyn till. En brist i denna studie är att indelningen av deltagare i 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp KBT inte var randomiserad. Deltagarna har i viss mån 

själva fått välja vilken grupp de velat delta i och individer med hög grad av självkritik har 

rekommenderats interventionsgruppen. Detta kan ha lett till att individer med vissa egen-

skaper i högre grad hamnat i en av grupperna som fick behandling. Även om det vid 

förmätningarna inte förelåg några signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och 

kontrollgrupp KBT, så var grupperna indirekt olika då endast individerna i 

interventionsgruppen hade lägre grad av compassion och livskvalitet jämfört med passiv 

kontrollgrupp 1. Denna skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgrupp KBT kan 

tänkas dölja faktorer som inte har kontrollerats för, så som motivation till behandling eller 
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personlighetsdrag, som i sin tur kan ha påverkat behandlingsutfallet i grupperna. Med tanke 

på detta går det inte att generalisera denna studies resultat utanför de urval som inkluderas, 

särskilt med tanke på att urvalen är små. 

På samma spår är en brist att interventionsgruppen och kontrollgrupp KBT skilde sig 

åt i behandlingslängd, med sex respektive åtta sessioner. Det kan tänkas att resultatet kunde 

ha sett annorlunda ut vid en mer likvärdig behandlingslängd. Då kontrollgrupp KBT i denna 

studie hade som syfte att jämföras med interventionsgruppen som fick CFT hade det även 

varit att föredra att det inte förekom inslag av compassion i kontrollgrupp KBT, för att mer 

tydligt kunna särskilja grupperna. 

En annan brist är att självkritik inte mättes med ett eget instrument utan enbart utifrån 

delskalan S-J i SCS. Detta riskerar att ha lett till att skalorna för compassion och självkritik 

samvarierade i högre grad än de hade gjort om en annan skala valdes. Även mätinstrumentet 

SLS kan ifrågasättas utifrån att det ursprungligen var avsett för en population med allvarlig 

och ihållande psykisk ohälsa. Det hade varit att föredra att ha ett instrument som var validerat 

för populationen primärvårdspatienter. 

Ytterligare faktorer som kan vara värda att ta i beaktande vid tolkning av studiens 

resultat är att behandlarna i interventionsgruppen saknade formell utbildning i metoden CFT 

och har skapat en manual som inte är validerad. Utbildning av behandlare och en validerad 

manual kan tänkas förbättra interventionens resultat ytterligare. 

Fortsatt forskning behövs för att med större säkerhet kunna uttala sig om huruvida 

CFT är en effektiv behandling för självkritiska personer. Detta bör göras med större urval och 

randomisering av grupper för att bättre kunna göra generaliseringar utifrån resultaten. Då CFT 

är en behandling som lär ut ett nytt förhållningssätt till sig själv, vilket kan tänkas ta tid, bör 

en uppföljningsmätning göras för att undersöka hur resultatet ser ut över tid. 

Sammanfattningsvis pekar denna studie på att CFT som gruppbehandling kan vara ett 

möjligt komplement av behandling på primärvårdsnivå och specifikt lämpa sig för 

självkritiska personer. Behovet av detta komplement till traditionell behandling så som KBT 

och PDT kan tänkas vara särskilt stort då personer med hög grad av självkritik har visat sig ha 

svårare att ta till sig av denna behandling (Rector et al., 2000; Scharffee & Tsignouis, 2003; 

Gilbert & Procter, 2006). Då trycket på första linjens psykiatri ökar är det av vikt att kunna 

erbjuda effektiva behandlingsalternativ som når ut till många. I denna studie uppnåddes 

tydliga förbättringar i självkritik, livskvalitet och compassion trots två veckors kortare 

behandlingstid jämfört mot den kontrollgrupp som fick KBT. Detta indikerar att CFT i grupp 
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kan vara en tidseffektiv behandlingsform och metodens plats i Socialstyrelsens 

rekommenderade vårdutbud bör utredas närmare. 
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