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Abstrakt 
 

Ångest och depression är vanliga sökorsaker inom primärvården och klassas idag som 
folksjukdomar i Sverige. Svenska vårdcentraler har svårt att möta vårdbehovet kring psykisk 
ohälsa, och det finns därför anledning att utforska nya behandlingsalternativ för att 
effektivisera vården. I denna studie användes en kontrollerad mellangruppsdesign i syfte att 
undersöka hur Compassionfokuserad terapi (CFT) i grupp påverkar primärvårdspatienters 
grad av ångest och depression, samt huruvida detta skiljer sig från sedvanlig behandling i 
form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Designen omfattade tre grupper; en 
interventionsgrupp (n = 20) som erhöll CFT, en aktiv kontrollgrupp (n = 12) som erhöll KBT, 
samt en passiv kontrollgrupp (n = 20) bestående av psykologstudenter som ej erhöll 
behandling i någon form. Självskattningsformulären Beck’s Depression Inventory II, Beck’s 
Anxiety Inventory samt Self-Compassion Scale administrerades vid två tillfällen i samtliga 
grupper. Förändringarna undersöktes med hjälp av t-test, variansanalys för upprepade 
mätningar samt effektstorlekar. Resultaten påvisade en signifikant skillnad mellan de grupper 
som erhållit behandling och den passiva kontrollgruppen men ingen signifikant skillnad 
mellan den aktiva kontrollgruppen och interventionsgruppen. Dock återfanns en större 
effektstorlek gällande depression för interventionsgruppen jämfört med den aktiva 
kontrollgruppen. Resultaten indikerar att CFT i grupp kan vara en effektiv behandling för 
primärvårdspatienter med ångest och depression. Vidare forskning efterfrågas för att 
undersöka de långsiktiga effekterna av CFT. 
 Nyckelord: Compassionfokuserad terapi, gruppterapi, depression, ångest, primärvård. 

Abstract 

Anxiety and depression are conditions commonly occurring within primary health care and is 
currently a major health scourge in Sweden. Swedish primary health care centers are facing 
challenges in meeting the needs concerning mental illness, and therefore the exploration of 
new options for treatment is warranted for improved effectiveness. In this study a controlled 
between-group design was used in the aim of exploring how group delivered Compassion 
focused therapy (CFT) affects the degree of depression and anxiety in primary healthcare 
patients, and also whether it differs from treatment as usual consisting of cognitive behavioral 
therapy (CBT). The design comprised of three groups; an intervention group (n = 20) 
receiving CFT, an active control group (n = 12) receiving CBT, and a passive control group 
(n = 20) consisting of psychology students who did not receive any treatment. The self 
assessment questionnaires Beck’s Depression Inventory II, Beck’s Anxiety Inventory and 
Self-Compassion Scale was administered at two occasions in all groups. Changes were 
examined with t-tests, repeated measures analysis of variance and within-group effect sizes. 
The results showed a significant difference between the groups receiving treatment and the 
passive control group, but no significant difference between the intervention group and the 
active control group. However, a larger effect size was found regarding depression within the 
intervention group compared to the active control group. The results indicate that group 
delivered CFT may be an effective treatment regarding anxiety and depression in primary 
health care patients. Further research is warranted to explore the long term effects of CFT. 

Keywords: Compassion focused therapy, group therapy, depression, anxiety, primary 
health care 
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Compassionfokuserad gruppbehandling: en interventionsstudie gällande depression och 
ångest 

Ångestsyndrom och depression klassas numera som folksjukdomar i Sverige och den 
psykiska ohälsan fortsätter att öka i landet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016, 2017) har 
19% av befolkningen någon gång under livet fått en depressionsdiagnos och 36% uppger att 
de upplever ängsla, oro eller ångest. Av de som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa lider 
hela 90% av depression eller ångest (Vingård, 2015). Samtidigt visar Socialstyrelsens (2013) 
utvärdering av primärvårdsinsatser att mindre än hälften av vårdcentralerna kan uppfylla 
vårdkraven för denna patientgrupp. I utforskandet av nya behandlingsmöjligheter har 
begreppet compassion rönt allt mer uppmärksamhet, på grund av dess tydliga samband med 
depression och ångest (MacBeth & Gumley, 2012). Högre grad av compassion associeras 
med minskade symptom och ökad livskvalitet hos individer med ångest och depression, och 
en god förmåga till compassion tycks även fungera som en buffert mot psykisk ohälsa 
(Brown & Ryan, 2003). Bristande förmåga till compassion kan försvåra utforskande och att 
vara öppen med sina känslor eftersom de förknippas med skam och obehag, vilket blir 
problematiskt i behandlingskontext (Gilbert, McEwan, Gibbons, Chotai, Duarte, & Matos, 
2012). Gilbert & Procter (2006) menar därför att det finns ett behov av att fortsätta utforska 
vilken roll compassion har för behandling av ångest och depression då det finns indikationer 
på att bristande förmåga till compassion kan innebära svårigheter att tillgodogöra sig 
traditionell KBT-behandling. Dessa patienter skulle sannolikt gynnas av 
behandlingsalternativ med särskilt fokus på att stärka förmågan till compassion. 

Compassion är en del av den så kallade tredje vågens KBT, där vikten av att lindra 
psykiskt lidande genom att förändra patientens relation till sina problem betonas (MacBeth & 
Gumley, 2012). Begreppet compassion är mångfacetterat, och då en enhetlig definition 
saknas bör begreppet snarare förstås ur en rad olika perspektiv. Gemensamt för dessa är att 
compassion omfattar förmågan att identifiera eget och andras lidande, samt en strävan efter 
lindring och ökat välmående (Andersson & Viotti, 2013). Flertalet studier bekräftar att 
förmågan till compassion är starkt knutet till psykopatologi, och då särskilt depression och 
ångest (MacBeth & Gumley, 2012).  

Dagens teorier kring compassion har sina rötter inom buddhismen. Där definieras 
compassion som en strävan efter att uppmärksamma och vilja lindra interpersonellt lidande 
(Dalai lama, 2001). Kristin Neff (2003) använder uttrycket självmedkänsla (self compassion), 
vilket hon definierar som en hälsosam attityd gentemot självet och ett förhållningssätt där det 
egna lidandet bemöts med värme, öppenhet och acceptans. Compassion kan således även 
betraktas som förmågan till självomhändertagande i såväl med- som motgång (Andersson & 
Viotti, 2013). 

Ytterligare perspektiv på compassion tillhandahålls av Gilbert (2010) som betonar att 
compassion kan konceptualiseras utifrån en evolutionär kontext. Detta synsätt kan spåras 
ända tillbaka till utvecklandet av evolutionsteorin (Darwin, 1871). I denna betraktades 
compassion som en av människans starkaste drivkrafter, som utvecklats genom det naturliga 
urvalet då grupper med hög grad av compassion för varandra överlevde i större utsträckning. 
Goetz, Keltner och Simon-Thomas (2010) sammanfattar hur hypotesen har vidareutvecklats 
sedan dess. De menar att compassion kan betraktas både som ett affektivt tillstånd och en 
egenskap, och att detta utvecklats hos människan som art på grund av att det främjar 
överlevnaden bland avkommor och gynnar samarbete mellan icke-besläktade grupper. Den 
mänskliga hjärnan är så storlekskrävande att det är fysiskt omöjligt för människor att födas 
när hjärnan är färdigutvecklad, vilket innebär att vår avkomma föds ovanligt sårbara i 
jämförelse med andra arter. Detta gör främjandet av avkommans överlevnad särskilt 
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betydelsefullt för mänsklighetens fortlevnad. Compassion kan således betraktas som en 
evolutionärt driven anpassning, tillsammans med andra närliggande fenomen som exempelvis 
anknytningsbeteenden (Goetz, Keltner & Simon-Thomas, 2010). 

Utifrån dessa idéer utvecklade Paul Gilbert terapimetoden Compassion Focused 
Therapy (CFT; Gilbert, 2010). En grundpelare i metoden utgörs av en pedagogisk 
cirkelmodell (se figur 1). Modellen har utformats för att förklara de motivationssystem som 
är centrala inom CFT. Enligt modellen styrs människan via tre system som reglerar 
uppmärksamhet, affektivitet, kognitivt innehåll samt beteende utifrån evolutionärt motiverade 
syften.  

 
Figur 1. Motivationssystemen  

Hotsystemet syftar till att främja överlevnad genom att säkerställa att potentiella faror 
uppmärksammas och undanröjs. Detta sker via fysiologiska påslag som mobiliserar kroppen 
och startar affektiva signaler såsom rädsla, ilska och ångest vilket uppmanar till att 
undkomma hotet genom beteenden som exempelvis undvikande/flykt, kamp eller 
underkastelse. 

Prestationssystemet syftar till att främja överlevnad genom aktivitet, engagemang och 
entusiasm vilket ska uppmuntra sökande efter mat, resurser, sexuella partners och status. 
Systemet drivs via hjärnans belöningssystem som med hjälp av bland annat neurotransmittorn 
dopamin kortvarigt belönar införskaffandet av viktiga resurser, vilket motiverar till 
upprepning av målinriktade beteenden. 

Trygghetssystemet betraktas som en motpol till hotsystemet. Det syftar till att främja 
överlevnad via återhämtning, omsorg och anknytningsband. Systemet drivs bland annat 
genom frigörandet av hormonet oxytocin som främjar känslor av lugn och trygghet, samt 
dämpar stressresponser. 

Utmärkande för systemen är att de samverkar och att samtliga är viktiga för 
människans överlevnad. God psykisk hälsa förutsätter dock en balans mellan de tre systemen 
där individen har tillgång till samtliga system och flexibelt kan röra sig mellan dessa. Enligt 
Gilbert (2010) kan det råda obalans där något system blivit över- eller underaktiverat på 
bekostnad av något av de andra systemen, och att detta för individen kan ta sig uttryck i 
psykiskt lidande i olika former. Balansen mellan systemen hos en enskild individ påverkas av 
en rad faktorer såsom genetik, erfarenheter samt kulturell kontext. Gemensamt för alla 
människor är dock att hotsystemet regleras via det limbiska systemet, vars fysiologiska och 
affektiva signaler är är automatiska och kraftfulla för att möjliggöra en snabb reaktion vid 
fara. Att snabbt kunna reagera och sätta sig i säkerhet är den högst prioriterade 
överlevnadsfunktionen av alla, vilket innebär att hotsystemet gynnas i såväl den evolutionära 
som den individuella utvecklingen. Detta har naturligtvis varit viktigt för artens överlevnad, 

 Hotsystemet  Prestationssystemet 

 Trygghetssystemet 
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men den samhälleliga utvecklingen är långt snabbare än den evolutionära vilket innebär att 
hotsystemet kan orsaka problem i den nuvarande tillvaron som skiljer sig så markant från den 
tillvaro människan hade på savannen. Detsamma kan även sägas gällande 
prestationssystemet, vars överlevnadsfunktion också varit evolutionärt premierat före 
trygghetssystemet. (Andersson & Viotti, 2013; Gilbert 2009) 

Psykiskt lidande kan således härledas till obalans mellan systemen. På så vis kan  
ångestproblematik förstås som överaktivering i hotsystemet samt bristande tillgång till 
trygghetssystemet. För individen innebär detta förhöjd vaksamhet och ett långvarigt 
stresspåslag. Gällande depression kan problematiken istället härledas till ett underaktiverat 
prestationssystem vilket medför passivitet och meningsförlust. Oavsett rådande förhållanden 
mellan hot- och prestationssystemet är det vanligt för människor överlag, och individer med 
psykisk ohälsa i synnerhet, med bristande tillgång till trygghetsystemet. Inom CFT betraktas 
därför ökad tillgång till trygghetssystemet som centralt för behandlingen. Det primära syftet 
är således inte att ta bort obehag eller minska ångest, utan öka tillgången till en tryggande 
förmåga som gör obehaget mer uthärdligt. På så sätt kan högre livskvalitet uppnås, och ofta 
även sekundära effekter i form av symptomreduktion (Andersson & Viotti, 2013; Gilbert 
2009).   

I arbetet med att öka tillgången till en tryggande förmåga nyttjar CFT den mänskliga 
hjärnans plasticitet, som innebär att den påverkas och omformas utifrån erfarenheter 
(Davidson & Begley, 2012). Det finns stöd för att mental träning kan medföra påvisbara 
förändringar i hjärnstrukturen, vilket associeras med ökat välmående (Davidson et. al., 2003). 
Som en del av CFT har Gilbert därför utvecklat den mentala träningsmetoden Compassion 
Mind Training (Gilbert & Procter 2006) som syftar till att hjälpa personer förändra sitt 
förhållningssätt till sig själva. Att öva praktiskt med hjälp av mindfulness och 
visualiseringsövningar betraktas som ett konkret sätt att förändra mönster av självkritik, och 
ersätta dessa med ett mer medkännande sätt att bemöta sitt lidande. Detta innebär en 
fysiologisk omorganisation där neurologiska banor associerade med compassion förstärks, 
vilket även innebär ett försvagande av de banor som associeras med självkritik. På så sätt 
underlättas hjärnans framplockningsförmåga och tillstånd av compassion blir mer 
lättillgängligt, vilket ger större tillgång till trygghetssystemet och motverkar överaktivitet i 
hotsystemet  (Begley, 2007). 

Som tidigare nämnts återfinns gediget stöd för sambandet mellan compassion och 
psykopatologi. Detta har medfört ett behov av att utvärdera compassioninterventioner, för att 
utröna behandlingseffekten vid olika tillstånd. Kirby, Tellegen och Steindl (2017) har 
undersökt detta i en nyligen publicerad metastudie, där resultaten från 21 RCT-studier vägts 
samman. Signifikant skillnad återfanns efter behandling med compassioninterventioner, med 
moderat effekt gällande minskad depression, ångest samt psykiskt lidande samt moderat 
effekt för ökat välbefinnande. De studier som utgjorde metaanalysens underlag inkluderade 
compassioninterventioner som tillhandahölls i grupp såväl som individuellt. Gilbert (2005) 
poängterar att gruppformat medför viktiga fördelar när det kommer till att lära ut compassion. 
Till skillnad från individualterapi innebär gruppterapi att deltagarna får möjlighet att känna 
samhörighet och minska känslor av skam inför sina egna erfarenheter. Inom CFT betonas att 
bryta känslomässig isolering och inse det allmänmänskliga i livets utmaningar, vilket är 
områden som är väl lämpade för att utforska i grupp. Där får även deltagare tillfälle att öva 
praktiskt på att uttrycka och ta emot compassion från varandra. Utöver de gruppdynamiska 
fördelarna återfinns även kostnadsmässiga fördelar med gruppbehandling (Morrison, 2001). 
Detta har undersökts gällande kognitiv beteendeterapi, där forskning visat att 
gruppbehandling blir 50% mer kostnadseffektivt samtidigt som behandlingsutfallet inte 
skiljer sig nämnvärt ifrån individuell terapi. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att de svenska hälsocentralerna har svårt att 
möta vårdbehovet gällande ångest och depression, och att många av patienterna kan ha svårt 
att tillgodogöra sig traditionell KBT-behandling på grund av bristande förmåga till 
compassion. Vidare konstateras även att compassioninterventioner är hjälpsamma för denna 
patientgrupp, samt att gruppbaserade interventioner generellt är kostnadseffektiva. Dock 
konstaterar Kirby och kollegor (2017) att forskningsunderlaget för compassion 
huvudsakligen baseras på små urval, och efterfrågar mer forskning inom området. Denna 
studie syftar därför till att ytterligare undersöka effekten av CFT. Detta för att bidra med 
kunskap kring CFT tillämpat i gruppformat, specifikt i svensk primärvårdskontext. Huruvida 
compassionfokuserad gruppterapi påverkar primärvårdspatienters grad av ångest och 
depressivitet undersöktes utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur påverkar compassionfokuserad gruppterapi deltagarnas grad av compassion? 
2. Hur påverkar compassionfokuserad gruppterapi deltagarnas grad av ångest och 

depressivitet? 
3. Hur skiljer sig graden av ångest och depressivitet mellan grupperna som erhållit 

compassionfokuserad terapi, sedvanlig behandling alternativt ej erhållit behandling i 
någon form? 

Metod 

Design 

 Frågeställningarna har undersökts genom en kontrollerad klinisk interventionsstudie. 
En mellangruppsdesign användes där en interventionsgrupp som erhöll CFT jämfördes mot 
en aktiv kontrollgrupp som erhöll standardbehandling, samt en passiv kontrollgrupp vars 
deltagare ej erhöll behandling i någon form.  

Tabell. 1 
Deskriptiv data för deltagare i samtliga grupper.  
  

n 
Könsfördelning  

% kvinnor 
Ålder  

M (SD) 

Interventionsgrupp 20  85%  36.2 (14.5) 

Aktiv kontrollgrupp 12 50% 35.3 (9.4) 
Passiv kontrollgrupp  16 80%  25.4 (3.0) 
Notis: n=antalet deltagare, M=medelvärde, SD=standardavvikelse. En deltagare i den passiva 
kontrollgruppen uppgav “vill ej uppge/annat” som svar för kön. 

Av 28 deltagare som anmält intresse för deltagande i CFT-gruppen avstod en person 
på grund av annan påbörjad behandling. Av de 27 som tackade ja till behandlingen var tre 
frånvarande på grund av sjukdom vid de två första sessionerna, vilket utgör en tredjedel av 
behandlingen, och uteslöts därmed i studien. Totalt var det 24 personer som påbörjade 
behandlingen varav fyra avbröt. Av dessa avbröt två personer på grund av att gruppformatet 
upplevdes som alltför påfrestande, en person på grund av sjukdom och en person av okänd 
anledning. Totalt genomförde 20 (72%, n=20) deltagare behandlingen. Närvarofrekvensen 
visar att samtliga deltog vid minst hälften av sessionerna, var på majoriteten (65%) närvarade 
vid fem eller sex sessioner. Deltagarna i interventionsgruppen var fördelade i fyra 
terapigrupper. 
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Den aktiva kontrollgruppen utgjordes av deltagare från två terapigrupper som erhöll 
KBT-behandling vid den aktuella hälsocentralen, vilket i denna studie betraktas som 
standardbehandling. Flertalet patienter bedömdes som aktuella för både interventionsgruppen 
(CFT) och för den aktiva kontrollgruppen (KBT). Av dessa rekommenderades de patienter 
som bedömdes lida av självkritik eller bristande förmåga till compassion till CFT-gruppen, 
medan övriga patienter fick välja mellan deltagande i CFT- eller KBT-grupp utifrån egna 
preferenser. 

Den passiva kontrollgruppen bestod av psykologstudenter som rekryterades via 
bekvämlighetsurval. Data från denna grupp samlades in via webbaserade formulär för ökad 
tillgänglighet och minskad risk för bortfall. Se Tabell 1 för deskriptiv information. 

Procedur 

Deltagarna i interventionsgruppen rekryterades i samarbete med legitimerad psykolog 
på hälsocentral. Rekryteringen inriktades huvudsakligen på patienter med problematik 
gällande ångest, depressivitet, stress och/eller utmattning. De tillfrågade patienterna hade i 
vissa fall genomgått kortare samtalsbehandlingar på den aktuella vårdcentralen, medan 
majoriteten befann sig på väntelista för liknande behandling. Den legitimerade psykologen 
ansvarade för att bedöma patienternas lämplighet för deltagande. De personer som uttryckte 
intresse för att delta i studien kontaktades därefter av studentterapeuterna. De fick ytterligare 
muntlig information om studien och vad deras deltagande skulle innebära, och tog därefter 
ställning till fortsatt deltagande. 

Fördelningen till de fyra terapigrupper som utgjorde interventionsgruppen baserades 
på deltagarnas preferenser gällande tidpunkt och veckodag för sessionerna för att minska 
risken för frånvaro och bortfall. De fyra grupperna erhöll compassionfokuserad 
gruppbehandling en gång i veckan under sex veckor, där varje session var två timmar lång. 
Varje grupp leddes av två studentterapeuter vid termin 10 på psykologprogrammet, och totalt 
var det fyra studentterapeuter som ansvarade för att leda grupperna. En manual utformades av 
de fyra studentterapeuterna för att dessa skulle kunna leda grupperna på ett så likvärdigt sätt 
som möjligt och säkerställa att de fyra grupperna skulle få jämförbar behandling. De 
studentterapeuter som utvecklade manualen och ledde grupperna har även inhämtat och 
bearbetat datan, samt författat denna studie.  

Den sedvanliga behandling som erhölls av den aktiva kontrollgruppen utgjordes av 
grupp-KBT utförd av två legitimerade psykologer vid hälsocentralen. KBT-behandlingen 
bestod av åtta tillfällen om två timmar per tillfälle.  

Instrument 

Data samlades in via tre självskattningsskalor som distribuerades till samtliga grupper 
vid två tillfällen. För interventionsgruppen samt den aktiva kontrollgruppen innebar detta 
mätningar i samband med behandlingens uppstart och avslut. För den passiva 
kontrollgruppen innebar det två mättillfällen med ungefär sex veckors mellanrum för att  
motsvara behandlingslängden i interventionsgruppen. Nedan presenteras de distribuerade 
instrumenten och deras psykometriska egenskaper. 

 Self-Compassion Scale (SCS; Neff, 2003) är en självsskattningsskala som 
genom 26 items mäter förmågan att rikta compassion mot sig själv. Svarsalternativen utgörs 
av en femgradig likertskala från 1 (nästan aldrig) till 5 (nästan alltid). Instrumentet 
tillhandahåller dels en sammantagen poäng som motsvarar generell self compassion, samt sex 
delskalor. Delskalorna utgörs av följande aspekter som anses ingå i self compassion; self-
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kindness (e.g. “Jag försöker att vara kärleksfull mot mig själv när jag upplever smärtsamma 
känslor”), self-judgement (e.g. “I riktigt svåra stunder brukar jag va hård mot mig själv”), 
common humanity (e.g. “När saker och ting går mig emot, ser jag svårigheterna som en del av 
livet som alla går igenom.”), isolation (e.g. “När jag känner mig nere brukar det kännas som 
om de flesta andra förmodligen är lyckligare än jag”), mindfulness (e.g. “När något smärtsamt 
händer försöker jag att betrakta situationen på ett balanserat sätt”) samt over-identified (e.g. 
“När jag misslyckas med något som är viktigt för mig fylls jag av känslor av otillräcklighet”). 
Valideringsstudier (Neff, 2003) indikerar att SCS har tillfredsställande konvergent och 
diskriminativ validitet samt begreppsvaliditet. Detsamma gäller även reliabiliteten, där test-
retest reliabiliteten var .93 för helskalan. Sammantaget finns stöd för att SCS har goda 
psykometriska egenskaper. Dessa egenskaper har även kunnat replikeras i kliniska grupper 
(Castilho, Pinto-Gouveia & Duarte, 2015). Dock saknas svenska normvärden, samt validering 
av den svenska översättningen. 
 Beck’s Depression Inventory II (BDI-II; Beck, Steer &  Brown, 2005) är ett välanvänt 
självskattningsformulär för att mäta depressiva symptom samt förändringar gällande grad av 
depression. Instrumentet består av 21 items som fångar symptom samt deras svårighetsgrad 
på en likertskala från 0-3. I manualen återfinns följande gränsvärden för depression: 0-13 
minimal, 14-19 lindrig, 20-28 måttlig, 29-63 svår. Instrumentet har generellt goda 
psykometriska egenskaper (Wang & Gorenstein, 2013). Dock har instrumentet kritiserats för 
dess förhållandevis låga grad av specificitet vilket innebär att personer som ej är deprimerade 
felaktigt kan klassificeras som det (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2012). 
 Beck’s Anxiety Inventory (BAI; Beck & Steer, 2009) används för att mäta grad av 
ångest och förändringar i ångesttillstånd. Instrumentet har 21 items som besvaras enligt en 
fyrgradig likert-skala, från “0 - Inte alls” till “3 - mycket”. I manualen återfinns följande 
gränsvärden för ångest: 0-7 minimal, 8-15 mild, 16-25 moderat, 26-63 svår. Instrumentet har 
god reliabilitet och diskriminativ validitet, men kan kritiseras för att alltför stor tonvikt läggs 
på somatiska ångestsymptom på bekostnad av kognitiva och affektiva aspekter av ångest. 

Utöver självskattningsformulären användes även ett formulär för bakgrundsdata som 
skräddarsytts för studien och som enbart ifylldes av deltagarna vid första mättillfället. I 
interventionsgruppen samt i den aktiva kontrollgruppen skedde datainsamlingen via 
pappersformulär som deltagarna fyllde i på plats i samband med första och sista 
terapisessionen. För att minska risken för bortfall insamlades datan från den passiva 
kontrollgruppen via elektroniska formulär.   

Manual 

Manualen som användes vid sessionerna togs fram utifrån Andersson och Viotti 
(2013), Sandahl et al. (2014) samt Andersson (2016). Essentiella teoridelar lyftes fram i 
psykoedukativt syfte integrerat med utrymme för diskussion samt Compassion Mind 
Training. Fokusområde för respektive session var följande; (1) Introduktion, (2) 
Motivationssystemen, (3) Känslornas dynamik, (4) Den inre kritikern, (5) Compassion i 
praktiken, (6) Avslut. Ytterligare översikt av sessionsinnehållet presenteras i tabell 2. 
Genomgående inleddes varje session med genomgång och diskussion kring föregående 
veckas hemuppgift. Deltagarna erhöll en handout i samband med varje session, där 
psykoedukationen sammanfattades och rational samt instruktioner för veckans hemuppgift 
presenterades. Deltagare som uteblivit från enstaka sessioner erhöll veckans handout via mail 
och kunde på så vis arbeta aktivt med innehållet till nästa tillfälle. Hemuppgifterna var i viss 
mån modifierade för att passa in i manualen, men baserades till stor del på Andersson och 
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Viottis övningar (2013). Dessutom användes ljudfiler som deltagarna lyssnade på via appen 
Compassion Lifestyle (Andersson, 2016).  

Tabell 2. 
Sammanfattning av behandlingsmanual 

Session Sessionsinnehåll 

1. Introduktion Introduktion till begreppet Compassion. Farhågor inför att 
börja arbeta med Compassion bemöts. Övning: Negativa 
tankar.  Hemuppgift: Observera tankar och känslor under 
veckan. 

2. Motivationssystemen Fördjupad genomgång av de tre systemen. Appen Compassion 
Lifestyle introduceras. Hemuppgift: Ljudfil, En trygg plats 

3. Känslornas dynamik Genomgång av grundaffekter, blandaffekter och 
känsloreglering. Övning: illustrera en negativ känsla  
Hemuppgift: Ljudfil, Compassion strömmar in och 
Compassion strömmar ut. 

4. Den inre kritikern Psykoedukation kring självkritik och skam.  Övning: jobba med 
en svår situation. Hemuppgift: jobba med en svår situation 

5. Compassion i 
praktiken 

Compassionprocessen i tre steg presenteras.  Hemuppgift:  
Compassionbrevet  

6. Avslut. Summering och utvärdering. Hemuppgift: Min compassionplan 

Databearbetning och statistiska beräkningar 

Utifrån rekommenderade gränsvärden gällande skewness och kurtosis (Finney & 
DiStefano, 2006) ansågs den insamlade datan vara normalfördelad, vilket möjliggjorde 
användandet av parametriska tester. Datan kontrollerades även för att avgöra huruvida de fyra 
terapigrupperna som tillsammans utgjorde interventionsgruppen hade jämförbara 
utgångslägen. Då inga signifikanta skillnader gällande grad av depression, ångest eller 
compassion återfanns vid förmätningstillfället betraktades grupperna som likvärdiga. Detta 
gjordes även för att jämföra utgångsläget för interventionsgruppen och den aktiva 
kontrollgruppen, som också bedömdes vara likvärdiga. Effektstorleken (Cohen’s d) inom 
interventionsgruppen beräknades enligt den formel som rekommenderas av Brace, Kemp och 
Snelgar (2006). Effektstorleken tolkades utifrån Sawilowskys (2009) vidareutveckling av 
Cohens riktlinjer, vilket innebar: < 0.2 = ingen eller mycket liten effekt, 0.2-0.5 = liten effekt, 
0.5-0.8 = måttlig effekt, 0.8-1.2 = stor effekt samt > 1.2 = mycket stor effekt. För deltagarna i 
interventionsgruppen beräknades klinisk signifikans utifrån den formel och det gränsvärde 
som beskrivs av Jacobson och Truax (1991). Detta innebar att det för varje deltagare 
kontrollerades huruvida förändringen i BDI-II och BAI efter behandlingen var reliabel enligt 
reliable change index (RCI). Därefter kontrollerades hur deltagarens skattning förhöll sig i 
jämförelse mot ett cut off-värde som beräknades utifrån de norska normgrupper som återfinns 
manualerna (Beck, Steer, & Brown, 2005; Nordhagen, 2001). För att förändringen skulle 
betraktas som kliniskt signifikant krävdes att förändringen var reliabel (RCI > 1.96), att 
deltagaren innan behandlingen skattat högre än cut off-gränsen (BDI-II = 15.50, BAI = 
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10.68) samt att deltagaren efter behandlingen förflyttat sig under normalspannet, det vill säga 
cut off-gränsen.  

Förekomsten av signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och 
kontrollgrupperna undersöktes med variansanalys för upprepade mätningar (mixed models 
repeated measures ANOVA). För beräkning av effektstorlek vid variansanalys användes 
partial eta squared (η²), som tolkades enligt följande:  Liten effekt: 0.01, Måttlig effekt: 0.06 
samt Stor effekt: 0.14 (Cohen, 1988). 

Ett fåtal items saknade inmatade värden. Dessa var jämt fördelade över instrument, 
deltagare och frågor och tolkades därför som slumpmässiga fel. I de statistiska beräkningar 
som baserades på medelvärden uteslöts dessa items. I de statistiska beräkningar som 
baserades på summeringar av individers poäng ersattes de istället av gruppens medelvärde för 
respektive item, enligt Tabachnick och Fidells (2014) rekommendationer. 

Etiska överväganden 

Utförandet av studien godkändes av prefekt och kursansvarig innan deltagarna 
tillfrågades att delta i studien. Den legitimerade psykologen på hälsocentralen var medicinskt 
behandlingsansvarig för patienterna, vilket deltagarna informerades om. Vid första 
terapitillfället erhöll deltagarna skriftlig information om studien och deras rättigheter som 
medverkande i ett forskningsprojekt. Samtliga deltagare lämnade informerat samtycke genom 
att skriva under påståendet att de läst och förstått informationen och samtyckte till att delta.  

Den behandling som deltagarna i interventionsgruppen erhöll betraktades ej som 
ersättning för någon annan form av behandling vid hälsocentralen, utan som ett komplement 
till deltagarnas övriga behandling. Deltagande i studien ska således ej ha påverkat deltagarnas 
tillgång till ytterligare behandling för sina besvär. Att ta del av den behandling som 
interventionsgruppen erhöll var kostnadsfritt för deltagarna.  Den data som samlades in i 
samband med studien förvaras på Institutionen för Psykologi vid Umeå Universitet, 
otillgänglig för utomstående. Då den passiva kontrollgruppens data samlades in via 
webformulär vidtogs särskilda åtgärder för att säkerställa deltagarnas anonymitet. Detta 
genom ett tillvägagångssätt med ett kodsystem som innebar att studentterapeuterna som 
genomfört denna studie hölls blinda för vilka e-postadresser som var kopplade till respektive 
svar. 

Resultat 

Den första frågeställningen gällde hur CFT påverkade deltagarnas grad av 
compassion, och undersöktes med hjälp av ett beroende t-test. Resultaten visade på en 
signifikant skillnad gällande interventionsgruppens grad av compassion före och efter 
genomgången behandling, t(19) = -5.21, p < .001. Deltagarna skattade högre nivåer av 
compassion efter behandlingsavslut, och skillnaden före och efter behandling motsvarade en 
stor effektstorlek (Cohen’s d = 1.19). Individuella förändringar i grad av compassion 
återfinns i figur 2, där det framgår att 18 av 20 deltagare rapporterade ökade nivåer efter 
interventionen. I kontrollgrupperna återfanns ingen signifikant förändring gällande grad av 
compassion.  
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Figur 2. Resultat för pre- och postmätning gällande SCS för respektive deltagare (1-20) i 
interventionsgruppen. 

Den andra frågeställningen gällde hur CFT påverkade deltagarnas grad av ångest och 
depressivitet, vilket undersöktes utifrån både statistisk signifikans på gruppnivå samt klinisk 
signifikans för respektive individ i interventionsgruppen. Beroende t-test användes för att 
undersöka eventuella skillnader gällande interventionsgruppens ångest och depressivitet före 
jämfört med efter behandling. En statistiskt signifikant skillnad återfanns gällande BDI-II, 
t(19) = 8.60, p < .000, där samtliga deltagare i interventionsgruppen skattade lägre vid 
eftermätningen. Ytterligare beräkningar visade att skillnaden i grad av depression före och 
efter behandling motsvarar en mycket stor effektstorlek (Cohen’s d = 1.84). 

Även gällande BAI återfanns en statistiskt signifikant skillnad före och efter 
behandling, t(19) = 2.87, p < .01, där 16 av 20 deltagare i interventionsgruppen skattade en 
minskning av ångestsymptom. Detta motsvarade en måttlig effektstyrka (Cohen’s d = .56) 

Gällande förekomsten av kliniskt signifikanta förändringar på individnivå visar 
resultaten att samtliga deltagare hade minskade skattningar enligt BDI-II. Sexton av 
deltagarna hade skattat en så pass stor minskning att den betraktades som reliabel enligt RCI. 
Av dessa hade nio deltagare förflyttat sig över gränsvärdet vilket således betraktas som en 
kliniskt signifikant förbättring gällande depressiva symptom (se figur 3). Gällande BAI hade 
16 deltagare minskade skattningar och tre hade ökade. Av de 16 deltagarna med minskade 
skattningar hade fem stycken en reliabel förändring enligt RCI, och av dessa uppfyllde en av 
deltagarna kriterierna för klinisk signifikant förbättring (se figur 4). Av de fyra deltagare med 
ökade skattningar för ångest efter avslutad behandling var det ingen som uppfyllde kriterierna 
för att betraktas som kliniskt signifikant försämrad.  
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Figur 3. Resultat för pre- och postmätning gällande BDI-II för respektive deltagare (1-20) i 
interventionsgruppen. * = Kliniskt signifikant förbättring. 

 
Figur 4. Resultat för pre- och postmätning gällande BAI för respektive deltagare (1-20) i 
interventionsgruppen. * = Kliniskt signifikant förbättring.  

Den tredje frågeställningen gällde huruvida graden av ångest och depressivitet skiljer 
sig mellan gruppen som erhållit CFT, gruppen som erhållit sedvanlig gruppbehandling samt 
gruppen som ej erhållit behandling i någon form. Detta undersöktes med hjälp av 
variansanalys (mixed models repeated measures ANOVA). Resultaten visade att det fanns en 
signifikant skillnad i grad av depression mellan mättillfällena, F(1, 49) = 43.54, p < .000, 
med en stor effekt (ηp² = .47), och signifikanta skillnader mellan grupperna F(1, 49) = 11.56, 
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p < .000, med en stor effekt (ηp² = .32). Det återfanns även en signifikant interaktion mellan 
tid och grupp, F(2, 49) = 25.79, p < .000 med en stor effekt (ηp² = .51). I påföljande post hoc-
analys (Bonferroni) framkom att de grupper som erhöll behandling uppvisade signifikant 
minskade medelvärden (interventionsgrupp p = .000,  95% CI [.64, .99], aktiv kontrollgrupp 
p = .003,  95% CI [.13, .58]), vilket inte var fallet för den passiva kontrollgruppen som ej 
erhållit behandling. Samtliga gruppers förändring över tid gällande depression presenteras i 
figur 5. 

Figur 5. Förändring av medelvärden gällande depression (BDI-II) från första till andra 

mättillfället för samtliga grupper. 

I figur 6 presenteras förändring över tid för samtliga grupper gällande ångest. Även 
där visade variansanalys (mixed models repeated measures ANOVA) en signifikant skillnad i 
samtliga grupper mellan mättillfällena F(1, 49) = 13.79, p < .001, med stor effekt (ηp² = 
0.22). Det återfanns även signifikanta skillnader mellan grupperna F(1, 49) = 9.89, p < .000, 
med stor effekt (ηp² = 0.29), samt en signifikant interaktion mellan tid och grupp, F(2, 49) = 
4.39, p < .05 med stor effekt (ηp² = 0.15). Påföljande post hoc-analys (Bonferroni) visar att 
de grupper som erhöll behandling hade signifikant minskade medelvärden 
(interventionsgrupp p = .002,  95% CI [.08, .34], aktiv kontrollgrupp p = .002,  95% CI [.11, 
.44]), vilket ej var fallet för den passiva kontrollgrupp som ej erhållit behandling. Inga 
signifikanta skillnader återfanns mellan interventionsgruppen och den aktiva kontrollgruppen, 
vare sig gällande ångest eller depression. 

 
Figur 6. Förändring av medelvärden gällande ångest (BAI) från första till andra mättillfället 
för samtliga grupper. 
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De ovan beskrivna variansanalyserna användes för att undersöka huruvida graden av 
ångest och depression skilde sig åt beroende på vilken grupp deltagarna ingått i. För 
ytterligare information gällande storleken på dessa skillnader användes även beroende t-tester 
där respektive grupps för- och eftermätning jämfördes. Dessa visade att en signifikant 
skillnad i medelvärden återfanns efter jämfört med före behandling i både 
interventionsgruppen och den aktiva kontrollgruppen, för såväl depressiva symptom (tabell 3) 
som för ångest (tabell 4). Effektstorleken som återfanns i interventionsgruppen gällande 
skillnad i depression före och efter behandling var mycket stor (Cohen’s d = 1.84), och 
effektstorleken gällande ångest var måttlig (Cohen’s d = .56). I den aktiva kontrollgruppen 
återfanns måttlig effektstorlek gällande både depression och ångest (Cohen’s d = 0.77 
respektive 0.70). Gällande den passiva kontrollgruppen återfanns inga signifikanta skillnader 
mellan mättillfällena. 

Tabell 3.  
Beroende t-test för jämförelse av depression vid för- och eftermätning i respektive grupp.   

 BDI-II   

 Pre 
M (SD) 

Post 
M (SD) 

 
t 

Effect size 
Cohen’s d 

Interventionsgrupp 1.43 (.51) .61 (.37) 8.6** 1.84 

Aktiv kontrollgrupp 1.02 (.47) .67 (.44) 3.86* .77 

Passiv kontrollgrupp .42 (.32) .49 (.45) -.79 .18 

Note: *p<.01 **p<.000 

Tabell 4. 
Beroende t-test för jämförelse av ångest vid för- och eftermätning i respektive grupp. 

 BAI   

 Pre 
M (SD) 

Post 
M (SD) 

 
t 

Effect size 
Cohen’s d 

Interventionsgrupp .92 (.41) .71 (.33) 2.87* .56 

Aktiv kontrollgrupp .86 (.43) .58 (.37) 3.86* .70 

Passiv kontrollgrupp  .39 (.21) .40 (.31) -.18 .04 

Note: *p<.01  

Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka effekten av Compassionfokuserad gruppterapi 
för primärsvårdspatienter med ångest samt depression. Resultaten visar att interventionen 
inneburit en ökad grad av compassion hos deltagarna. Vidare visade även resultaten en 
statistiskt signifikant minskning av interventionsgruppens symptom gällande ångest och 
depression efter behandlingen, vilket i vissa fall även innebar kliniskt signifikanta 
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förbättringar för enskilda individer. När grupperna jämfördes framkom en signifikant skillnad 
mellan de grupper som erhållit behandling och den grupp som inte gjort det. Ingen signifikant 
skillnad framkom mellan interventionsgruppen och den aktiva kontrollgruppen då båda 
behandlingarna medförde minskningar gällande såväl ångest som depression. 
Interventionsgruppen uppvisade en mycket stor effektstorlek gällande depression jämfört 
med den aktiva kontrollgruppens måttliga effektstorlek. Gällande ångest uppvisade både 
interventionsgruppen och den aktiva kontrollgruppen måttlig effektstorlek. Dessa resultat var 
jämförbara med de som rapporteras av Kirby och kollegor (2017), vars metastudie påvisade 
minskningar med moderat effekt gällande depression och ångest efter 
compassioninterventioner.   

Att graden av compassion ökade signifikant i interventionsgruppen men ej i de övriga 
grupperna tolkas som att den utformade manualen fungerat tillfredsställande som underlag 
för att lära ut compassion, samt att förändringen i compassion är relaterat till den 
symptomreduktion som också kunde påvisas i interventionsgruppen. Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare forskning där sambandet mellan compassion och psykopatologi 
betonas (Mcbeth & Gumley, 2012). Att interventionsgruppen erhöll betydligt större 
effektstorlek gällande depression jämfört med den aktiva kontrollgruppen kan betraktas som 
anmärkningsvärt, särskilt med hänsyn till att den aktiva kontrollgruppens KBT-behandling 
tillhandahölls av en betydligt mer erfaren terapeut och var två sessioner längre än CFT-
behandlingen. Tendenser kan även utläsas via gruppernas medelvärden, där 
interventionsgruppen innan behandlingen skattade lägre nivåer av compassion och svårare 
depressions- och ångestsymptom jämfört med den aktiva kontrollgruppen. Efter behandlingen 
skattade interventionsgruppen högre nivåer av compassion samt lindrigare 
depressionssymptom jämfört med den aktiva kontrollgruppen. De deltagare som hade lägst 
grad av compassion före behandlingen och ökade mest efter behandlingen var alltså också de 
som uppvisade kraftigast minskning i depressiva symptom. Dessa resultat ligger i linje med 
Gilbert och Procters (2006) antagande om att patienter med bristande förmåga till compassion 
är mer gynnade av av behandling med särskilt compassionfokus än av traditionell KBT där 
dessa brister ej adresseras. Resultaten i denna studie indikerar att den compassionfokuserade 
gruppbehandling som interventionsgruppen erhöll inte bara stärkte deltagarnas förmåga till 
compassion utan också kraftigt reducerade deras grad av depression.  

Interventionsgruppens förändring gällande ångest var signifikant men inte lika 
påtaglig som den var gällande depressivitet, vilket kan förstås utifrån ett flertal aspekter. Dels 
hade interventionsgruppen förhållandevis låga skattningar gällande ångest redan vid 
förmätningstillfället, vilket lämnar mindre förändringspotential jämfört med 
depressionsskattningarna. Dessutom har instrumentet BAI som användes för att uppmäta 
deltagarnas ångest kritiserats för att fysiologiska aspekter av ångest betonas på bekostnad av 
mer kognitiva aspekter. Användande av ett annat instrument som tydligare fångat upp 
exempelvis kognitiva aspekter såsom oro, nervositet och grubbel hade möjligen kunnat 
innebära bättre förutsättningar för att fånga upp förändring av ångest hos deltagarna.  
Resultaten bör dock även tolkas med Andersson och Viottis (2013) resonemang i åtanke, som 
betonar att symptomreduktion inte är CFT:s primära syfte utan att obehag blir mer uthärdligt 
via ökad förmåga till compassion och tillgång till trygghetssystemet. Deltagarna i 
gruppbehandlingen fick öva på att stanna upp och lyssna inåt, och således bli mer vaksamma 
på sin kropp och dess reaktioner. Detta medför att deltagarnas skattningar gällande ångest kan 
avspegla ökad medvetenhet kring kroppsliga signaler och minskat undvikande, vilket inte 
nödvändigtvis behöver vara associerat med ökat psykiskt lidande. Gilbert (2009) poängterar 
att ökad förmåga till compassion i första hand påverkar patienters förhållningssätt till sig 
själva och sina symptom. Förbättring innebär således inte alltid en faktiskt 
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symptomreduktion, utan kan istället präglas av minskat lidande och ökad livskvalitet även om 
symptom fortfarande kvarstår. I denna studies resultat framkommer att de fyra individer i 
interventionsgruppen som skattade ökade nivåer av ångest efter behandlingen samtidigt 
skattade ökad grad av compassion och minskad grad av depression. Dataunderlaget som 
används i denna studie har även legat till grund för ytterligare en rapport (Rousu & 
Smedberg, 2018) där sambanden mellan compassion, självkritik samt livskvalitet undersökts. 
Där bekräftas att de deltagare som skattade högre ångest efter behandlingen även skattade 
högre nivåer av livskvalitet, vilket stärker resonemanget kring att förbättring i detta 
sammanhang ej enbart kan förstås utifrån symptomreduktion. En signifikant förbättring 
gällande livskvalitet återfanns även i interventionsgruppen som helhet. 

Kliniska implikationer 

I denna studie framkom signifikant skillnad mellan de grupper som erhöll behandling 
i någon form jämfört med den passiva kontrollgruppen. De uppmätta effektstorlekarna 
indikerar att CFT-behandlingen medförde likvärdig minskning av ångest samt betydligt större 
minskning av depression jämfört med standardbehandlingen. Dessa resultat är lovande, och 
indikerar att CFT kan vara ett behandlingsalternativ att överväga för primärvårdspatienter 
med depression och/eller ångest. För att utröna de kliniska implikationer som dessa resultat 
medför är det särskilt intressant att ta hänsyn till de fynd som visade att deltagarna i 
interventionsgruppen förändrades mest i grad av compassion och samtidigt också uppvisade 
kraftigast minskning i depression. Då dessa resultat är väl överensstämmande med Gilbert 
och Procters (2006) tes om att patienter med ångest och depression och samtidig brist på 
compassion skulle vara särskilt gynnade av behandling med compassionfokus, är det relevant 
att överväga hur primärvården bör förhålla sig till detta. Ett tänkbart alternativ är att 
rutinmässigt screena för grad av compassion hos patienter med ångest och/eller depressiv 
problematik, och överväga compassionfokuserade interventioner som första 
behandlingsalternativ för de som ligger lågt i skattningen. Ett sådant tillvägagångssätt skulle 
även ta hänsyn till forskningsunderlaget som indikerar att patienter med bristande förmåga till 
compassion kan ha svårt att tillgodogöra sig traditionell KBT-behandling (Gilbert & Procter, 
2006; Gilbert et al., 2012), och således bidra till ett kostnadseffektivt användande av 
primärvårdens resurser. Det kan även vara ett alternativ att inkludera compassion som en ny 
komponent i primärvårdens befintliga KBT-behandlingar.  

Begränsningar och framtida forskning 

I denna studie återfinns ett antal begränsningar. Bland annat kunde deltagarna av 
praktiska skäl ej fördelas till interventions- respektive kontrollgrupper på ett randomiserat vis. 
Bristen på randomisering i kombination med studiens begränsade urvalsstorlek medför 
svårigheter gällande resultatens generaliserbarhet. Ytterligare en begränsning utgörs av 
bristen på uppföljning, då studiens resultat enbart baseras på en eftermätning i samband med 
behandlingsavslut. På grund av tidsmässiga begränsningar var det ej möjligt att genomföra 
uppföljande mätningar i denna studie, men för framtida forskning vore det önskvärt att 
kontrollera huruvida resultaten kvarstår över tid. I denna studie diskuteras att CFT kan ha 
bidragit till att deltagarna blivit mer medvetna om sina ångestsymptom och inte längre 
undviker dessa i samma utsträckning som tidigare, vilket kan ha påverkat skattningarna. 
Framtida forskning med uppföljande mätningar skulle därför även bidra till fördjupad 
förståelse för hur CFT påverkar ångest på längre sikt genom att undersöka huruvida 
deltagarnas ångestnivåer fortsätter sjunka ytterligare över tid.  
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I denna studie användes huvudsakligen effektstorlek för att jämföra de olika 
behandlingarna, vilket enbart kan antyda hur CFT förhåller sig gentemot KBT. För att helt 
säkerställa huruvida CFT är jämförbart med KBT krävs mer avancerade statistiska 
beräkningar än vad som var genomförbart i denna studie. Det vore därför önskvärt att även 
utforska detta vidare.  

Slutsatser 

Denna studie visar lovande resultat som indikerar att CFT i grupp kan vara ett 
behandlingsalternativ att överväga för primärvårdspatienter med ångest och depression, 
särskilt för de patienter som har bristande förmåga till compassion. För att bekräfta resultaten 
efterfrågas dock ytterligare forskning, där ett större urval samt ett randomiserat format vore 
önskvärt. Det vore även gynnsamt att utforska de långsiktiga effekterna av CFT. 

Intressekonflikter 

Författarna till denna studie var även ledare för interventionsgrupperna och delaktiga i 
utformandet av den manual som användes, vilket kan innebära en risk för bias vid tolkning 
och rapportering av resultaten. De statistiska beräkningar som gjorts har kontrollerats för att i 
möjligaste mån undvika detta. Manualen är ej ämnad för publicering och medför ej någon  
ekonomisk vinst för författarna. 
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