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Sammanfattning 

Självmedkänsla anses vara betydelsefull för vår fysiska och psykiska hälsa och ökar 

förutsättningarna för vår inre trygghet vid motgångar och svårigheter. Självmedkänsla 

motverkar nedstämdhet, stress och ökar förmågan till känslomässig självreglering och ger 

ökad kontakt med adaptiva aktiverande affekter med ökad förmåga till läkande och helande 

hos människan. Blivande psykoterapeuter och andra inom människovårdande yrken anses 

speciellt utsatta och självomsorg blir en viktig komponent. Självmedkänsla utvecklas i den 

trygga anknytningen och kan övas upp som vuxen, via meditation, mindfulness, 

affektfokuserade psykoterapier och i en trygg terapeutisk relation. Studiens syfte var att 

undersöka självskattad självmedkänsla och fysisk/psykisk hälsa bland psykoterapeutstudenter 

och göra en jämförelse med legitimerade psykoterapeuter. En enkät (Self-Compassion Scale, 

SF-36) som mäter självmedkänsla respektive fysisk/psykisk hälsa, distribuerades till 

studenterna i en klassrumssituation och till legitimerade psykoterapeuter via post. Totalt kom 

33 psykoterapistudenter och 34 legitimerade psykoterapeuter att ingå i studien. Resultatet 

visar att psykoterapeutstudenterna, enligt självskattning, hade en signifikant bättre 

självmedkänsla men signifikant sämre fysisk och psykisk hälsa än de legitimerade 

psykoterapeuterna. Båda grupperna hade en medel nivå avseende självskattad självmedkänsla. 

Mindfulnessträning och meditation kan vara verktyg att stärka upp självmedkänslan och 

minska självkritiken. 
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Bakgrund 

Som blivande psykoterapeut inom det psykiatriska fältet öppnas dörrarna mot både ökade 

förväntningar som hjälpare till läkande förändringar och utmaningar i kontakten med livets 

ovisshet, oupphörliga svårigheter och lidanden. Det ställer i sin tur högre krav hos 

psykoterapeuten på självomsorg av kropp och själ för att bevara sin hälsa. I tidigare studier 

och litteratur påtalas vikten att ta hand om sig själv inom olika hjälparyrken, för att undvika 

att drabbas av empatitrötthet, stress och utmattning (Andersson & Viotti, 2014; Gerge, 2011). 

Psykoterapeuter utsätts för en växande emotionell belastning på grund av ständiga relationella 

avslut och separationer (Lindgren, 2005). Största riskerna med psykoterapeutyrket är 

ensamhet (Yalom, 2003). Det är av vikt att ta hand om den sorg som väcks då vi öppnar vårt 

hjärta och berörs i mötet med patienters smärta, lidande och förluster. Vi kan behöva träna att 

bemöta oss själva och andra med medkänsla (Gilbert, 2006). Hur ofta har en psykoterapeut 

respekt för och medvetenhet att det även kan vara plågsamt för henne själv och för sin egen 

smärta, att vilja sig själv väl (Bergsten, 2015)? Forskning visar att det som är effektivast inom 

psykoterapi, oavsett inriktning, är den trygga alliansen och psykoterapeutens empatiska 

förmåga för ett gott terapiutfall (Norcross, 2002).  

Forskning har visat att just självmedkänsla (självomsorg) är en viktig faktor för den psykiska 

hälsan (Neff, 2009; Gilbert & Proctor (2006); Schanche, Stiles, McCullough, Svartberg & 

Nielsen, 2011; Krieger, Altenstein, Baettig, Doerig & Holtforth, 2013; Pinto‐Gouveia, Duarte, 

Matos & Fráguas, 2014) men också för ett hälsosamt beteende (Sirois, Kitner & Hirsch, 

2014), och för den fysiska hälsan (Gilbert, 2010; Breines, Gianferante, Hanlin, Chen & 

Rohleder, 2014; Bluth, Roberson, Gaylord, Faurot, Grewen, Arzon & Girdler, 2015). 

Självmedkänsla skulle då kunna vara en skyddande faktor mot empatitrötthet, höga 

stressnivåer, depression och utmattning. Vidare bidrar självmedkänsla till att vårt 

motivationssystem- trygghetssystemet är aktivt, med ökade nivåer av “lugn och ro” hormonen 

oxytocin. Detta ger i sin tur ett lägre blodtryck, minskad hjärtfrekvens, lägre 

kortisolutsöndring som i sin tur minskar risken för skador i hjärta och kärl och minskad risk 

för inflammationsrelaterade sjukdomar. Självmedkänsla ger även en ökad förmåga till 

känslomässig självreglering, självtröst och ökad kontakt med adaptiva affekter och våra 

grundläggande behov, vilket ökar förmågan till läkande och helande hos människan. Tidigare 

forskning visar att självmedkänsla kan ökas via meditation (Feliu‐Soler, Pascual, Elices, 

Martín‐Blanco, Carmona, Cebolla & Soler, 2016), mindfulness (Dorian & Killebrew, 2014), 

Compassion Focused Therapy (CFT). (Gilbert, 2010), affektfokuserad psykoterapi (Schanche 
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et al., 2011) och via en trygg terapeutisk relation (Mc Cullough, 2003; Gilbert & Proctor, 

2006).  

Självmedkänsla 

Livets villkor innehåller motgångar, smärta och lidande. Hur vi förhåller oss och behandlar 

oss själva när vi möter motgångar, påverkar i stor utsträckning hur vi mår. Det handlar om hur 

vår inre trygghet, vår förmåga att visa omsorg om oss själva när vi känner oss stressade, 

upplever emotionell smärta och ångest. Vid livets påfrestningar är det lätt att bli självkritisk, 

uppleva ensamhet, tvivel och skam, vilket bidrar till ett försämrat mående. Självmedkänsla 

kan vara en hjälp för att skapa eller öka vår känsla av inre trygghet och bemöta vårt lidande 

med värme och förståelse. Därigenom får vi ett inre skyddsnät som utgör ett stöd vid livets 

motgångar (Andersson & Viotti, 2014). Självmedkänsla kan beskrivas som en inre behjälplig 

tröstfunktion vid motgångar och för det psykologiska välbefinnandet (Neff, 2003a,).  

Definition 

Vi har valt att utgå från Kristin Neffs definition av begreppet självmedkänsla. Hon förklarar 

att begreppet självmedkänsla betyder medkänsla som riktas mot individen själv. Att ha en 

öppenhet för sitt eget lidande och med förstående ögon se på sina misslyckanden och brister 

och vidga perspektivet tillhör livet att vara människa och hjälper oss närmare varandra. 

Självmedkänsla kan även ses som en strategi för att reglera känslor, där svåra och negativa 

känslor blir medvetna på ett vänligt och förstående sätt som delas med andra och inte trycks 

undan. Det leder till en ökad förmåga att hantera situationen och att se olika 

handlingsalternativ. Självmedkänsla är också kopplat till en omtanke och medkänsla för 

andra, med en öppenhet och ett icke-dömande sätt för andras lidande med en vilja att lindra 

detta lidande (Neff, 2003a, b). 

Neff (2003a, b) menar att självmedkänsla består av tre centrala domäner. 

• Self-kindness (självmedkänsla) vs Self-judgement (självfördömande), med vänlighet 

och omtanke mot sig själv vid misslyckanden eller i svåra situationer. En önskan att 

lindra, stödja och hjälpa sig själv, i stället för självkritik där individen är för hård och 

fördömande mot sig själv. 

 

• Common humanity (medmänsklighet) vs Isolation (isolering), där ens erfarenheter ses 

i ljuset av samhörighet, som en del av mänskliga upplevelser och delaktighet i den 

mänskliga gemenskapen, där vi alla erfar smärta, motgång och lidande. Istället för att 

se dem som isolerade fenomen där inte erfarenheter och ens upplevelser delas med 

andra. 
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• Mindfulness (sinnesnärvaro) vs Over-identification (överidentifikation), att förhålla 

sig i medveten närvaro och acceptans till sina tankar och känslor. Förmåga att uppleva 

och vara närvarande i den egna upplevelsen av smärta och lidande istället för att 

överidentifiera sig med dem. 

 

Självmedkänsla är att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik 

eller att kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen. Låg självkänsla kan vara problematiskt 

och i vissa fall leda till självmordstankar. Självkänsla handlar om att uppleva och framhäva 

styrkor och framgångar, medan självmedkänsla aktiveras vid motgång och misslyckande. 

Självmedkänsla är icke-värderande och icke-jämförande, medan självkänsla ofta innehåller ett 

tydligare inslag av värdering att vara bättre eller sämre (Lagercrantz, 2014). Det finns ett 

starkare samband mellan självmedkänsla och psykisk hälsa, än vad det finns mellan psykisk 

hälsa och självkänsla (Bergsten, 2013). Självkänsla tenderar att öka när vi gör bra saker och 

när vi lyckas, medan självmedkänsla är viktigt när vi misslyckas (Gilbert, 2009). 

Hur självmedkänsla utvecklas  

Människolivet börjar med den tidiga anknytningsrelationen med en primär vårdnadsgivare. 

Olika affektregleringsstilar, trygga eller otrygga anknytningsmönster utvecklas och en inre 

arbetsmodell (IAM) som består av mentala representationer, eller inre bilder, av självet och 

anknytningspersonen utgör en reservoar av lagrade erfarenheter och utvecklas till en aktiv, 

dynamiskt verkande kraft som bidrar till att forma individens sätt att vara och handla i nära 

relationer (Wennerberg, 2010). Tidig anknytning och de beteendemönster den ger upphov till, 

utgör en skydds- respektive sårbarhetsfaktor för senare utveckling av psykopatologi. Trygg 

anknytning lägger grunden för ökad förmåga att hantera stressframkallande upplevelser och 

förmåga till affektreglering medan otrygg anknytning är en motsvarande sårbarhetsfaktor 

(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Det finns ett samband mellan 

trygg anknytning och affektreglering, en “inre tröstfunktion” att trösta och lugna sig själv. 

Tidiga erfarenheter med andra av acceptans eller kritik internaliseras och uttrycks som 

självacceptans eller självkritik. Den otrygga anknytningen ger således sämre förmåga till 

självtröst och självmedkännande (Gilbert & Proctor, 2006). Anknytningsproblematik i tidig 

ålder, brist på trygghet och grundtillit ger upphov till grundläggande svårigheter vad gäller att 

tillgodose sina grundläggande behov av närhet och autonomi (Slade, 2008). Affekter hos ett 

litet barn, som inte delas eller tas emot hos annan väcker skam och rädsla och förstärker 

individens grundläggande ensamhet (Nathanson, 1992). I en stor nationell forskningsstudie i 

Canada fann man viktiga samband hos vuxna mellan otryggt anknytningsmönster, psykisk 

ohälsa och att söka hjälp för psykologisk rådgivning, terapi eller användning av medicin för 
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psykiska problem (Meng, D`Arcy, Adams, 2015.) Cirka 60 % av västerländska barn inom 

normalpopulationer har ett tryggt anknytningsmönster och cirka 40 % ett otryggt mönster 

(Havnesköld & Mothander, 2009). 

Ett “psykiskt immunförsvar” har kopplats till utvecklad mentaliseringsförmåga, vilket ger en 

fördjupad förmåga till självförståelse, intimitet i nära känslomässiga relationer, är en 

förutsättning för självets förverkligande, ger möjlighet och tillgång till att förstå sina djupaste 

känslor och impulser och önskningar. Metakognitiv självobservation kan ses som en indikator 

på trygghet (Wennerberg, 2010). Forskning visar ett starkt samband mellan förälderns 

mentaliserande förmåga, att leva sig in i, vara lyhörd och förstå barnets inre psykologiska 

tillstånd och en trygg anknytning. Även det omvända förhållandet av en otrygg anknytning 

hos barnet och bristande mentaliserande förmåga hos föräldern (Allen, Fonagy & Bateman, 

2008). I den terapeutiska relationen och i trygga anknytningsrelationer kan tidiga 

arbetsmodeller förändras mot ökad möjlighet för självtröst och självmedkänsla (Gilbert & 

Proctor, 2006). 

Metoder för att förbättra självmedkänslan i vuxenlivet 

Människor har förändringspotential och möjlighet att förbättras under livet. Den 

affektfokuserade psykodynamiska psykoterapin menar att våra grundläggande affekter och 

psykoterapirelationen har en central roll för att människan ska läka och helas. Den 

psykoterapeutiska relationen ska innehålla acceptans, trygghet, värme och spegling av känslor 

för att patienten ska utveckla förmågan för självtröst och ett vänligare inre (Mc Cullough, 

Kuhn, Andrews, Kaplan, Wolf & Hurley, 2003; Fosha, 2000). Forskning har visat att ett 

medel att öka graden av självmedkänsla inom psykoterapi, är att minska hämmande adaptiv 

affekter och öka kontakten med aktiverande adaptiva affekter. Forskarna testade patienter 

med personlighetsstörningar kluster-C under 40 veckor inom affektfokuserad psykodynamisk 

psykoterapi (affektfobiterapi). Patienterna fick minskade psykiatriska symtom, interpersonella 

problem och personlig patologi (Schanche et al., 2011).  

 

Gilbert (2010) har utvecklat Compassion Focused Therapy (CFT) och visat att det går att 

träna för en ökad självmedkänsla. Individen tränar att utveckla ett självmedkännande själv 

och hjälper patienten att flytta fokus från oro, ältande och självkritik till ett fokus som 

innehåller självmedkänsla i tankar och känslor. Därmed förflyttar personen sitt fokus från 

hotsystemet till trygghetssystemet och därmed från negativa tankar, känslor, 
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säkerhetsbeteenden och stresshormon till lugnande tankar, känslor, vänligt och omsorgsfullt 

beteende till det lugnande hormonet oxytocin.  

I en studie testades effekterna av mindfulnessträning som egenvård i 10 veckor hos kvinnliga 

psykoterapeutstudenter (mindfulness=medveten närvaro, att öva på och vara medveten om 

det som händer i nuet, inte värdera och döma det man upplever, bara observera och beskriva 

sin upplevelse). Studien visar på kognitiv, emotionella och fysiska fördelar för deltagarna. 

Studenterna uppvisade ökad självmedkänsla, medkänsla för andra, acceptans att se saker som 

det är, ökad uppmärksamhet och medvetenhet, ökat lugn, lättare släppa negativa tankar, 

attitydförändringar, ökad tacksamhet och känslor av livets förgänglighet. Deras slutsats är att 

mindfulnessträning kan integreras inom klinisk utbildning för att minska stress, ge personlig 

mening och växande (Dorian & Killebrew, 2014). 

Självmedkänslans betydelse för god hälsa och kopplingar till ohälsa 

Neff (2009); Gilbert & Proctor. (2006) har i sin forskning visat att självmedkänsla erbjuder 

många fördelar. Det har visat sig att högre grad av självmedkänsla är kopplad till ökad 

tillfredsställelse i livet, känslor av lycka, optimism, nyfikenhet och samhörighet men även 

minskad ångest, depression och grubblande samt rädsla för att misslyckas. De människor som 

använder sig av självmedkänsla, är mer förlåtande mot sig själva när de misslyckas. Studier 

har även visat att självmedkänsla kan vara en viktig egenskap att utveckla, där man påvisat 

kopplingen med självmedkänsla och hälsofrämjande beteende, så som matvanor, sömn och 

motion, stresshantering med positiva adaptiva affekter och självreglering (Sirois et al. (2014).  

 

Forskning har visat att ökad grad av självmedkänsla är kopplat till ökad kontakt med 

aktiverande adaptiva affekter, som innehåller information om våra grundläggande mänskliga 

behov (Schanche et al., 2011). Våra aktiverande adaptiva affekter är människans första 

genuina och omedelbara reaktionssystem, de motiverar till handling, ger oss information, är 

kommunikation till andra. De ger energi, rörelse, större närvaro, känslan av att vara levande 

och öppenhet i stunden. Att ha tillgång och kontakt med dessa affekter hjälper oss till ökad 

medvetenhet om vad som är viktigt för oss, lära känna och ta hand om oss själva och vilken 

riktning vi ska ta (Bergsten, 2013). 

 

Forskning gjord med en studie av Bluth et al. (2015), har hos ungdomar visat en koppling 

mellan ökad grad av självmedkänsla, känslomässigt välmående, minskad social stress med 

lägre fysiologiska stress responser, lägre blodtryck, minskad hjärtfrekvens, minskad 
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kortisolutsöndring. Forskarna antar därmed att självmedkänsla kan ha en skyddande effekt 

hos ungdomar vid social stress.  

En annan studie visar betydelsen av en vårdande relation till sig själv, en skyddande roll för 

ökad livskvalitet och psykologisk anpassning vid ökad självmedkänsla för människor med 

utmanande kroniska medicinska tillstånd som cancer. De fann samband mellan lägre 

självmedkänsla, självkritik, depressiva symtom och stressymptom (Pinto et al., 2014).  

 

Forskning har visat att deprimerade patienter visade lägre nivåer av självmedkänsla än icke 

deprimerade och är relaterade till depressiva symtom, grubbel, samt kognitivt och undvikande 

beteende. De anser att psykoterapeuter gör klokt i att ta tag i hur deprimerade patienter 

behandlar sig själva (Krieger et al., 2013). Andra studier pekar även på kopplingen låg 

självmedkänsla och negativ fysisk påverkan, där man sett samband med ökad självmedkänsla 

som en skyddande faktor vid akut psykosocial stress, stress-inducerad inflammation och 

inflammations relaterade sjukdomar (Breines et al., 2015).  

Betydelse av självmedkänsla för arbete inom människovårdande yrken och specifikt för 

psykoterapeuter 

Psykoterapeuten är samhällets specialist inom psykoterapeutisk behandling. Det innebär 

möten med livets svårigheter, komplex problematik, ansvar, ökade krav och en förmåga att 

skapa trygga relationer för att möjliggöra läkande förändringar och vara till hjälp för patienter. 

Psykoterapeuten är sitt eget arbetsredskap, vilket ställer ytterligare krav på egenomsorg. Den 

betydelsen påtalas i tidigare studier och litteratur för människor som arbetar inom olika 

hjälparyrken, för att undvika att drabbas av empatitrötthet, stress och utmattning (Andersson 

& Viotti, 2014; Gerge 2011) och ensamhet (Yalom, 2003). En annan studie har visat att 

psykoterapeuter ständigt utsätts för en växande emotionell belastning på grund av ständiga 

separationer och avslut (Lindgren, 2005). Även att öppna sitt hjärta och beröras av patientens 

smärta och lidande, ökar vikten att ta hand om sig (Gilbert, 2006). Längre tid i yrket ser ut att 

öka riskerna för ohälsa och behovet av självomsorg. Forskning har även visat viktiga samband 

hos vuxna mellan otryggt anknytningsmönster och psykisk ohälsa (Meng, D`Arcy, Adams, 

2015).  

Självmedkänsla, ser ut att vara ett ”hälsoredskap” för självomsorg för den blivande 

psykoterapeuten i mötet både med sitt eget och patienternas svårigheter och lidanden. 

Självmedkänsla är kopplat till ökad kontakt med adaptiva aktiverande affekter (Schanche et 

al., 2011), vilka är viktiga för kommunikationen till andra, för att lära känna och ta hand om 
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oss själva och vilken riktning vi ska ta (Bergsten, 2013) och för att reglera känslor (Neff, 

2003a, b; Sirois et al., 2014). Självmedkänsla är vår inre tröstfunktion vid svårigheter och 

utmaningar i livet (Neff, 2003a; Gilbert & Proctor, 2006). Vi blir vänligare, mer närvarande, 

tacksammare och levande både mot oss själva och mot andra (Gilbert, 2010; Feliu-Soler et al., 

2016; Mc Cullough, 2003; Fosha, 2000; Dorian & Killebrew, 2014). 

Sammanfattningsvis behövs mer kunskap kring blivande psykoterapeuters fysiska och 

psykiska hälsa. Vad vi kunnat utröna, så finns få sådana studier inom området. Då 

psykoterapeuten är sitt eget arbetsverktyg, är egenomsorg oerhört viktigt. Därför är det 

intressant att undersöka och få en ökad förståelse hur blivande och legitimerade 

psykoterapeuters självmedkänsla och hur fysisk och psykiska hälsa ser ut. 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka självmedkänsla och fysisk/psykisk 

hälsa hos psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter samt att undersöka 

eventuella skillnader mellan dessa två grupper. 

Avgränsningar 

Studien undersöker inte om det är någon eventuell skillnad mellan kön eller andra 

demografiska variabler på grund av begränsade resurser till datainsamling och analys. 

Frågeställningar  

1. Hur ser självskattad självmedkänsla samt fysisk/psykisk hälsa ut för blivande 

psykoterapeutstudenter? 

2. Hur ser självskattad självmedkänsla samt fysisk/psykisk hälsa ut för legitimerade 

psykoterapeuter? 

3. Finns det någon skillnad i självskattad självmedkänsla och/eller fysisk/psykisk hälsa 

mellan blivande psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter? 
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Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie med ett mättillfälle och enkät som datainsamlingsmetod, där två 

grupper av informanter skriftligen fick skatta sin självmedkänsla och sitt hälsotillstånd samt 

besvara några bakgrundsfrågor. 

Deltagare 

Studien riktar sig till psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter. 

Psykoterapeutstudenter 

Gruppen studenter bestod av studerande på psykoterapeutprogrammet vid ett större svenskt 

universitet, på termin 5 med psykodynamisk respektive kognitivt beteendeterapeutisk 

inriktning. Av 34 tillfrågade psykoterapeutstudenter deltog 33 personer i undersökningen. En 

person (3 %) svarade inte på enkätstudien. Förväntat bortfall bedömdes till mellan 5-10 %. 

Bortfallet av icke svarande informanter låg således inom förväntad ram. 

Legitimerade psykoterapeuter 

Gruppen terapeuter tillhörde samma psykoterapiförening, baserad i Sverige och ett och 

samma landsting. Av de 51 tillfrågade legitimerade psykoterapeuterna var det 34 stycken som 

deltog i undersökningen. Totalt 17 personer (33 %) svarade inte. Förväntat bortfall vid 

brevenkäterna bedömdes till mellan 30-50%. Bortfallet av icke svarande informanter låg 

således inom förväntad ram.  

Mätinstrument 

Vid datainsamlingen användes en enkät som innehöll två bakgrundsfrågor samt två 

självskattningsinstrument. Bakgrundsfrågorna var "hur gammal är du?" och "hur många år 

har du arbetat inom människovårdande yrke"? Självskattningsinstrumenten var; Self-

Compassion Scale (SCS) och Short form 36 health survey (SF-36). 

Self-Compassion Scale (SCS) 

För att undersöka deltagarnas självmedkänsla användes Self-Compassion Scale, SCS (Neff 

2003a, b), i svensk översättning (Norrbottens läns landsting, FoU-sektionen, 2013). 

Instrumentet har 26 påståenden där varje påstående skattas på en femgradig Likert-skala, från 

”stämmer inte alls” (1) till ”stämmer mycket bra” (5). Skalan tolkas i grader av låg (1-2,5), 

medel (2,6–3,5) och hög (3,6-5), där låga värden indikerar lägre grad av upplevd 

självmedkänsla, höga värden indikerar högre grad av upplevd självmedkänsla.  
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I självskattningsinstrumentet ingår en totalpoäng och sex delskalor som mäter olika aspekter 

av självmedkänsla (inom parantes anges exempelfrågor som ingår i respektive delskala); 

1. Självvänlighet (antal frågor: 5, t ex; ”Jag försöker vara snäll mot mig själv när jag 

har det svårt känslomässigt”). 

2. Självfördömande (antal frågor: 5, t ex; ”Jag är missnöjd och fördömande när det 

gäller mina egna misstag och brister”). 

3. Medmänsklighet (antal frågor: 4, t ex; ”När det går dåligt för mig ser jag problemen 

som en del av livet som alla går igenom”). 

4. Isolering (antal frågor: 4, t ex; ”När jag tänker på mina brister brukar det göra att 

jag känner mig mer ensam och isolerad från resten av världen”). 

5. Sinnesnärvaro (antal frågor: 4, t ex; ”När något gör mig upprörd försöker jag hålla 

mina känslor i balans”). 

6. Överidentifikation (antal frågor: 4, t ex; ”När jag känner mig nere fokuserar jag och 

hänger upp mig på allt som är fel”). 

 

Delskalorna har utformats i enlighet med de tre huvudkomponenter självmedkänsla består av, 

enligt Neffs (2003a) definition. Delskalorna i Self-Compassion Scale, självvänlighet, 

medmänsklighet och sinnesnärvaro samt total självmedkänsla (summan av alla delskalor), 

tolkas så att högre poäng motsvarade högre grad av självmedkännande. Delskalorna 

självfördömande, isolering och överidentifikation tolkades så att hög poäng innebar låg grad 

av självmedkännande. Dessa tre sistnämnda skalor reverserades innan totalpoängen för 

självmedkänsla beräknades, t.ex. 5 poäng omvandlades till 1 poäng, 4 poäng blev 2 osv.  

 

SCS har validerats och har uppvisat god konstruktvaliditet och reliabilitetstestats (Neff, 

2003b), dock inte mot den svenska översättningen. Instrumentet har visat sig ha goda 

psykometriska egenskaper med god test-retest-reliabilitet och god intern konsistens, enligt 

Cronbach´s alfa (α = 0,92), (Neff, 2003b). 

Short form 36 health survey (SF-36) 

För att undersöka deltagarnas hälsa användes en självskattningsinstrumentet SF-36, (Ware, 

1993), i svensk översättning (Sullivan, 1995). Instrumentet har 36 påståenden som skattas 

från ”dålig”-”utmärkt”, ”mycket bättre nu än för ett år sedan” samt ”mycket sämre nu än för 

ett år sedan”. När delskalorna beräknas reverseras sju frågor, vilka har omvänd svarsordning 

och tre frågor omräknas för att nå fram till en delskalepoäng. En fråga mäter förändring i 

upplevd hälsa de senaste 12 månaderna. Den frågan används fristående till delskalorna. 

Frågor per delskala varierar mellan 2 och 10. Efter att omkodning utfördes summerades de 

omkodade värdena för varje enskild delskala och summan delades med antalet besvarade 
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delskalsfrågor. Den slutliga delskalepoängen varierade mellan 0 och 100, där 0 är sämst och 

100 är bäst. Detta innebär att låga värden indikerar upplevd lägre grad av fysiskt/psykisk 

hälsa samt högre värden det motsatta. De inmatade svarsskalorna vändes vid behov så att det 

högsta värdet alltid blev det mest gynnsamma. Psykometrisk testning av den svenska 

versionen har utförts (Sullivan, 1995).  

SF-36 har åtta delskalor.  

1. Fysisk funktion (PF, antal frågor: 10, t ex; ”fysisk ansträngande aktiviteter, t.ex. 

löpning, lyfta tunga föremål, delta i ansträngande idrotter”). 

2. Fysisk rollfunktion (RP, antal frågor: 4, t ex; ”fått mindre gjort än du skulle vilja”). 

3. Smärta (BP, antal frågor: 2, t ex; ”hur mycket fysisk smärta har du haft under de 

senaste 4 veckorna?). 

4. Allmän hälsa (GH, antal frågor: 5, t ex; ”I allmänhet, skulle du säga att din hälsa 

är:”). 

5. Psykiskt välbefinnande (MH, antal frågor: 5, t ex; ”har du känt dig mycket 

nervös?”). 

6. Rollfunktion emotionell (RE, antal frågor: 3, t ex; ”fått mindre gjort än du skulle 

vilja”). 

7. Social funktion (SF, antal frågor: 2, t ex; ”under de senaste 4 veckorna, hur mycket 

av tiden har din fysiska hälsa eller känslomässiga problem stört dina sociala 

aktiviteter?”). 

8. Vitalitet (VT, antal frågor: 4, t ex; ”har du känt dig pigg?”). 

Procedur 

Psykoterapeutstudenter 

Ett informationsbrev till psykoterapeutstudenter (bilaga 1) bifogades till enkäten med 

information om vilka som står bakom studien, syftet med studien, vad självmedkänsla är, hur 

studien genomförs, vad det innebär att delta i studien, att de var anonyma samt att det därför i 

rapporten inte skulle framgå vilka de enskilda uppgiftslämnarna var. Enkäten delades ut i 

klassrummet, med svarskuvert. Tre studenter deltog inte i klassrummet när enkäten delades 

ut, varpå dessa fick informationsbrev och svarskuvert via brevutskick. 

Legitimerade psykoterapeuter 

Enkäten skickades ut via brev till de legitimerade psykoterapeuterna. De fick samma 

informationsbrev som psykoterapeutstudenterna avseende informationen om studien och där 
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ett frankerat svarskuvert bifogades. Två stycken påminnelser via mail skickades ut till 

gruppen med vardera en veckas mellanrum. Enkäten kunde skickas in på två olika sätt; (1) via 

internpost, eller (2) via vanlig post med frankerat kuvert.  

Analysmetoder 

Rådata bearbetades och sammanställdes enligt anvisningar för respektive mätinstrument; SCS 

(Neff, 2003a) och SF-36 (Ware, 1993). Deskriptiva analyser genomfördes gruppvis för 

psykoterapeutstudenter respektive legitimerade psykoterapeuter och redovisas i form av 

centralmått som medelvärden och spridningsmått som standardavvikelser. För 

hypotesprövningarna användes signifikansnivån 0,05. 

 

För hypotesprövning av medelvärdesskillnader mellan psykoterapeutstudenter och 

legitimerade psykoterapeuter gällande självmedkänsla (SCS) och hälsa (SF-36) användes 

oberoende t-tester. Eftersom instrumenten använder Likert-skalor genomfördes även icke-

parametrisk korskontroll (Mann-Whitney U-test) för att avgöra om de parametriska testen 

givit missvisande resultat. Korskontrollen resulterade i likvärdiga resultat mellan de två 

testtyperna.  

För att vidare undersöka gruppmedelvärdesskillnader, då stickproven inte var så stora, och det 

därav fanns risk för typ 2-fel, valdes Cohen's d som komplement till t-testerna, i denna studie. 

Cohen’s d-värde tolkas enligt följande: 

 

● 0.2 eller högre, innebär en liten skillnad (under 0.2 är skillnaden så liten att den är 

negligerbar) 

● 0.5 eller högre, innebär en moderat (medelstor) skillnad 

● 0.8 eller högre, innebär en stor skillnad 

 

För att undersöka åldersskillnad mellan legitimerade psykoterapeuter och 

psykoterapeutstudenter användes Mann-Whitney U-test, eftersom ålder mätts på ordinal 

mätnivå, utifrån ålderskategorier. 

 

För samtliga statistiska analyser användes statistikmjukvaran IBM SPSS statistics 22. 

Etiska överväganden 

Grundläggande forskningsetiska principer, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska 

riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, har beaktats. Innan 
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datainsamlingens start informerades samtliga respondenter skriftligt om syftet med studien, i 

vilket sammanhang studien kommit till och ska redovisas. Det var frivilligt att delta och 

möjligt att avbryta fram tills det att svaret lämnats in. Enkätdata har hanteras med hänsyn till 

anonymiteten där inga namn/personnummer har registrerats. Enkätdata har bearbetats på 

gruppnivå. För att betona frivilligheten har det inte funnits möjligheter att veta vem eller vilka 

som svarat eller inte. Eventuella påminnelser har skickas ut till alla. Författarna kommer att 

öppet redovisa de metoder som använts. Vidare har samtliga tillvägagångssätt avseende urval, 

sökning, kvalitetsgranskning och resultatredovisning presenterats. Beslut togs att inte 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor i vår studie, då det bara fanns ett fåtal män 

vilket skulle kunna påverka konfidentialiteten vid resultatredovisningen. 
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Resultat 

Det fanns en signifikant åldersskillnad (U=237, p<0,0005) mellan grupperna där de 

legitimerade psykoterapeuterna var äldre än psykoterapeutstudenterna. Avseende antal år i 

människovårdande yrke fanns också en signifikant skillnad (p<0,01) där de legitimerade 

psykoterapeuterna hade arbetat i medeltal 10 år längre än psykoterapeutstudenterna (32,5 år 

respektive 21,5 år). 

 

Tabell 1.  Skillnader i självskattad självmedkänsla och hälsa mellan psykoterapeutstudenter 

och legitimerade psykoterapeuter 

 

 

 

Studenter 

(n=33) 
 

Terapeuter 

(n=34) 
 Medelvärdesskillnader  

Effekt-

storlek 

 m sd  m sd  m1-m2 ta pb  dc 

SCS            

Självvänlighet 3,90 0,45  3,97 0,59    -0,07 0,47 0,63  0,14 

Självdömande 2,32 0,63  2,15 0,74     0,17 0,99 0,32  0,24 

Medmänsklighet 3,83 0,43  3,72 0,72     0,11 0,77 0,44  0,18 

Isolering 2,41 0,71  2,10 0,79     0,31 1,69 0,09  0,41 

Sinnesnärvaro 3,83 0,39  3,84 0,64    -0,01 0,09 0,92  0,01 

Över-

identifikation 
2,56 0,58  2,23 0,72     0,33 2,01 0,04  0,50 

SCS total 3,14 0,24  3,01 0,26     0,13 2,13 0,03  0,51 

SF-36            

Fysisk funktion 93,63 6,99  90,29 12,54     3,34 1,35 0,18  0,32 

Rollfunktion-

fysisk 
80,30 35,22  91,17 21,21  -10,87 1,52 0,13  0,37 

Smärta 76,89 17,61  86,91 17,21  -10,02 2,35 0,02  0,57 

Allmän hälsa 70,30 17,27  74,55 16,93    -4,25 1,01 0,31  0,24 

Vitalitet 45,60 18,65  62,94 22,43  -17,34 3,43 <0,01  0,84 

Social funktion 69,31 24,22  93,75 9,85   24,44 5,37 <0,01  1,32 

Rollfunktion-

emotionell 
70,70 41,46  90,19 17,46  -19,49 2,49 0,01  0,61 

Psykiskt 

välbefinnande 
72,00 13,07  82,23 9,19  -10,23 3,71 <0,01  0,90 
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SF-36-total 72,34 16,09  84,00 10,40  -11,66 3,51 0,01  0,71 

a
oberoende t-test,  

b
p<0.05 anges i fetstil,  

c
Cohens´d, effektstorlekar > 0.2 anges i kursiv, fetstil. 

SCS: Self-Compassion Scale, SF-36: Short form 36 Health Survey 

Grad av självmedkänsla samt skillnader mellan psykoterapeutstudenter och 

legitimerade psykoterapeuter 

Tabell 1 visar att psykoterapeutstudenterna hade en signifikant högre nivå (p<0,05) av 

generell självmedkänsla (SCS total) än de legitimerade psykoterapeuterna, men också för 

delskalan överidentifikation. Avseende effektstorlekar så fanns en medelstor skillnad för 

generell självmedkänsla och delskalan överidentifikation (d=0,5-0,7). För delskalorna 

självdömande och isolering visade fanns en liten skillnad (d=0,2-0,4). För självvänlighet, 

medmänsklighet och sinnesnärvaro återfanns inga skillnader mellan grupperna (d<0.2).  

Grad av hälsa samt skillnader mellan psykoterapeutstudenter och legitimerade 

psykoterapeuter 

Tabell 1 visar att de legitimerade psykoterapeuterna hade en signifikant högre nivå (p<0,05) 

gällande totalsumman av självskattning av fysisk/psykiskt hälsa, SF-36. De hade även 

signifikant upplevd bättre hälsa i delskalorna smärta, vitalitet, social funktion, rollfunktion 

emotionell samt psykiskt välbefinnande. Avseende effektstorlek så återfanns en stor skillnad 

mellan grupperna (d=0,5-0,7) för delskalorna vitalitet, social funktion samt psykiskt 

välbefinnande. För delskalorna smärta och rollfunktion-emotionell samt för totalsumman 

återfanns en medelstor skillnad (d=0,2-0,4). För fysisk funktion, rollfunktion-fysisk samt 

allmän hälsa återfanns inga skillnader mellan grupperna (d<0.2). 
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Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka självskattad självmedkänsla och 

fysisk/psykisk hälsa hos psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter samt att 

undersöka eventuella skillnader mellan dessa två grupper. Frågeställningarna gällde hur ser 

självskattad självmedkänsla samt fysisk/psykisk hälsa ut för blivande psykoterapeutstudenter 

samt för legitimerade psykoterapeuter ut och om det fanns någon skillnad i självskattad 

självmedkänsla och/eller fysisk/psykisk hälsa mellan blivande psykoterapeutstudenter och 

legitimerade psykoterapeuter?  

 

Huvudresultat i studien visar att både psykoterapeutstudenterna samt de legitimerade 

psykoterapeuterna upplever och självskattar sin självmedkänsla till en nivå som ligger på 

medelnivå enligt de gränsvärden som anges (Neff, 2003). Psykoterapeutstudenterna skattar 

dock en högre självmedkänsla än de legitimerade psykoterapeuterna. Vad avser hälsa så har 

båda grupperna en upplevd och självskattad hälsa som ligger på den övre halvan av 

självskattningsskalan. De legitimerade psykoterapeuterna har dock en upplevd bättre hälsa 

gentemot psykoterapeutstudenterna. Noterbart är att det finns en skillnad vad avser ålder och 

antal år inom människovårdande yrke där de legitimerade psykoterapeuterna är äldre och har 

fler år inom människovårdande yrke.  

Självskattad självmedkänsla 

Resultatet i studien visar att psykoterapeutstudenternas självskattade totala självmedkänsla 

hamnade på 3,14 och de legitimerade psykoterapeuterna på 3,01. Self-Compassion Scale, 

SCS (Neff 2003a.b), indikerar upplevd självmedkänsla i låg (1-2,5), medel (2,6–3,5), hög 

(3,6-5). Det betyder att båda grupperna har en upplevd grad av självmedkänsla som ligger på 

medelnivå. Ovanstående besvarar studiens frågor ett, två och tre (ej avseende hälsa) kring hur 

den självskattade självmedkänslan ser ut för psykoterapeutstudenter samt legitimerade 

psykoterapeuter samt eventuella skillnader dem emellan. Resultatet visar också att 

psykoterapeutstudenterna hade en signifikant bättre självskattad självmedkänsla totalt sätt 

dock uppvisade studenterna signifikant sämre resultat i delskalan överidentifikation (”när jag 

känner mig nere så fokuserar jag och hänger upp mig på allt som är fel”) gentemot de 

legitimerade psykoterapeuterna. I de övriga delskalorna, självvänlighet, självfördömande, 

medmänsklighet, isolering, och sinnesnärvaro, finns inte signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Dock fanns en svag tendens mot att psykoterapeutstudenterna hade högre 

medelvärde i skalorna självdömande, medmänsklighet, isolering och överidentifikation medan 
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de legitimerade psykoterapeuterna hade tendens till högre medelvärde i skalorna 

självvänlighet och sinnesnärvaro. 

De legitimerade psykoterapeuterna har en sämre självmedkänsla vilket kan bero på flera 

orsaker. Det finns en åldersskillnad där de legitimerade psykoterapeuterna är äldre och har 

fler år i människovårdande yrke. Förmodligen har då dessa utsatts för traumatiska 

överföringar från patienter under sina psykoterapier. De har troligen tvingats till upprepade 

avslut av relationer i sitt yrkesutövande. Forskning visar att psykoterapeuter utsätts för en 

ständig växande emotionell belastning på grund av många separationer och avslut (Lindgren, 

2005). Och att beröras och öppna sitt hjärta för patientens smärta och lidande, ökar vikten av 

att ta hand om sig (Gilbert, 2006). Detta kan eventuellt rendera i att de legitimerade 

psykoterapeuterna i högre grad hamnar i de negativa aspekterna av självmedkänsla och 

kännetecken för överidentifikation t.ex. grubblerier, isolering och en hög grad av negativ 

självkritik. Intressant är att studiens resultat går emot vad tidigare forskning säger, att 

självmedkänslan ökar med stigande ålder (Neff 2003 a, b). Kan det vara så att det är specifikt 

för just denna grupp att självmedkänslan försämras med stigande ålder, och iså fall varför? 

Kan det finnas en förklaring i den ständigt växande emotionella belastningen över tid och att 

ständigt vistas i närheten av svårigheter och lidande? Kanske vikten av självomsorg ökar i takt 

med ovanstående? Tanken leder vidare till de psykoterapeutstuderande, som efter att de fått 

sin legitimation, har många år kvar inom yrket. Annan forskning (Robinson, 2015) visar dock 

att det inte finns samband, att ökad ålder och antal år i yrket, skulle rendera i en bättre 

självmedkänsla vilket då skulle kunna styrka vårt resultat.  

Psykoterapeutstudenterna å andra sidan har inte påbörjat sitt nya yrke som legitimerad 

psykoterapeut vilket kan innebära att de inte utsatts för samma påfrestningar över tid. I 

studien framgår det även att de båda grupperna ligger nära varandra i medelvärdet vad avser 

de positiva delskalorna av självmedkänsla (självmedkänsla, medmänsklighet samt 

sinnesnärvaro). Detta kan bero på att individerna från början har valt samma yrkesinriktning 

och besitter redan dessa positiva egenskaper som relateras till självmedkänsla. Eller eventuellt 

beror det på egenskaper som förväntas höra till terapeutrollen.  

Ett annat antagande till psykoterapeutstudenternas bättre självskattade självmedkänsla, kan 

vara att de flesta psykoterapeutstudenter som ingår i studien nyligen genomfört sina 75 

timmar egenterapi som krävdes innan 2015, då kravet upphörde för att erhålla legitimation. 

Möjligtvis kan psykoterapeutstudenternas egenterapi, i högre omfattning än de legitimerade 

psykoterapeuternas, bestå av affektofokuserade terapiformer, som CFT. I slutet av 1990-



 

17 

2000-talet kom flera nya psykoterapeutiska modeller och vetenskap som på olika sätt 

innehåller affektteoretiska resonemang. En annan möjlig påverkan kan vara att även 

mindfulness och meditation ökat sista åren och florerat inom psykologi/psykoterapiområdet. 

Dessa metoder kan eventuellt integrerats inom andra terapiformer av de psykoterapeuter som 

bedriver egenterapi till psykoterapeutstudenter.  

Studier visar att självmedkänsla är kopplad till ökad kontakt med adaptiva aktiverande 

affekter (Schanche et al., 2011), reglering av känslor (Neff, 2003a, b; Sirois et al., 2014). 

mindfulness (Dorian & Killebrew, 2014) och meditation (Feliu-Soler et al., 2016). Våra 

grundläggande affekter och psykoterapirelationen med acceptans, trygghet, värme och 

spegling av känslor har en central roll för att människan ska läka, helas, utveckla självtröst 

och ett vänligare inre (Mc Cullough, 2003). Kanske är det så att självmedkänslan finns via de 

adaptiva aktiverande affekterna, då dessa sedan födseln är livsviktiga för vår överlevnad, för 

att få våra behov tillgodosedda via kommunikationen till vår omgivning och senare i livet för 

att vi ska ta hand om oss, lära känna oss själva, uppleva oss levande och veta vilken riktning 

vi ska ta (Bergsten, 2013). Detta kan vara något som psykoterapeutstudenterna i högre grad 

tagit till sig när de gått i egenterapi under senare år. 

Självskattad fysisk och psykisk hälsa 

Överlag visar studien att de legitimerade psykoterapeuterna har en bättre självskattad fysisk 

och psykisk hälsa i alla delskalor förutom avseende fysisk hälsa. De hade signifikant bättre 

värden i delskalorna smärta, vitalitet, social funktion, rollfunktion emotionell samt psykiskt 

välbefinnande. I delskalan social funktion, som mäter om fysisk hälsa eller känslomässiga 

problem stört vanliga sociala aktiviteter, visade på resultatet att de legitimerade 

psykoterapeuterna hade ett signifikant bättre värde. En förklaring till resultatet kan vara att de 

legitimerade psykoterapeuterna har mer livserfarenhet, fler år i yrket, har äldre eller utflugna 

barn och barnbarn, bättre ekonomi och hinner ägna sig mer åt intressen och det sociala livet 

med ökad samhörighet, vilket ökar känslan av vitalitet. Möjligtvis är äldre personer även 

mindre aktiva kring sociala medier och mindre påverkade av samhällskroppens värderingar 

kring yta och ideal. Detta kan i sin tur minska emotionell påverkan kring utseende, familj, 

ekonomi. Skillnaden avseende fysisk hälsa, är här inte signifikant men en faktor skulle kunna 

vara den signifikanta åldersskillnaden som finns mellan grupperna. De legitimerade 

psykoterapeuterna har helt enkelt en sämre självskattad fysisk hälsa på grund av en högre 

ålder. Stigande ålder försämrar vanligtvis den fysiska hälsan.  
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Psykoterapeutstudenterna visade i sin tur, ett sämre värde på delskalan social funktion och en 

förklaring kan vara att de genomför en utbildning som innehåller en 50 % studietakt med 

många delmoment t.ex. teori, egenterapi, handledning och patientarbete. Parallellt har många 

en anställning och utrymmet för sociala aktiviteter, familj, vänner och fritid kan vara, eller 

upplevs vara, begränsad. Sammantaget kan detta rendera i ökade krav, minskad möjlighet till 

fritidsaktiviteter, intressen och avkoppling. Avseende delskalan psykiskt välbefinnande, som 

mäter om de känt sig så nere att ingenting kunnat muntra upp dem har de legitimerade 

psykoterapeuterna även här ett signifikant bättre värde. En möjlig orsak till skillnaden kan 

även här vara utbildningen som psykoterapeutstudenterna genomför. En kanske upplevd 

tidsbrist kan eventuellt leda till t.ex. stress, nervositet och nedstämdhet, vilka alla är 

kännetecken på låga värden vid delskalan psykiskt välbefinnande. Ovanstående svarar upp på 

studiens fråga ett, två och tre avseende fysisk och psykisk hälsa. 

Självmedkänslans samband och effekter 

Enligt resultatet ser det inte ut som att den bättre självskattade självmedkänslan relaterar till 

hög grad av fysisk och psykisk hälsa hos psykoterapeutstudenterna. Inte heller hos de 

legitimerade psykoterapeuterna, där den skattade självmedkänslan är sämre, medan de har 

bättre skattad fysisk och psykisk hälsa d.v.s. det omvända. Resultatet går emot det som 

framkommit i tidigare studier, att självmedkänsla är en viktig faktor och kopplad till ökat 

välbefinnande vad avser den psykiska hälsan (Neff, 2009; Gilbert & Proctor, 2006; Schanche 

et al., Svartberg & Nielsen, 2011; Krieger et al., 2013; Pinto‐Gouveia et al., 2014), fysiska 

hälsan, med minskat blodtryck, stresshormon och som förebyggande för hjärt, kärl och 

inflammationsrelaterade sjukdomar (Gilbert, 2010; Breines et al., 2014; Bluth et al., 2015) 

och ett hälsosamt beteende. (Sirois et al., 2014).  

 

Både psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter har som tidigare nämnts en 

självskattad självmedkänsla som totalt ligger på medelnivå. Kan det resultatet ha påverkats av 

anknytningsmönster och ge någon förklaring till varför inte psykoterapeutsstudenternas bättre 

självmedkänsla åtföljs av bättre självskattad fysisk/psykisk hälsa? Och de legitimerade 

psykoterapeuterna som har en bättre självskattad fysisk/psykisk hälsa, men sämre 

självmedkänsla? Studier visar även att det finns ett samband mellan trygg anknytning och 

affektreglering, en “inre tröstfunktion”, självacceptans (Gilbert & Proctor, 2006), ökad 

förmåga att hantera stressframkallande upplevelser och är en skyddsfaktor för utveckling av 

psykopatologi (Broberg et al., 2008). Cirka 40 % av västerländska barn har ett otryggt 
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anknytningsmönster (Havnesköld & Mothander, 2009), samband finns mellan otryggt 

anknytningsmönster och psykisk ohälsa hos vuxna (Meng et al. 2015) med minskad självtröst, 

självmedkännande och ökad självkritik (Gilbert & Proctor, 2006), med minskad förmåga till 

metakognitiv självobservation, då just detta är en indikator på trygghet (Wennerberg, 2010). 

Otrygg anknytning ger även ökade svårigheter kring behovet av närhet och autonomi (Slade, 

2008) väcker skam och rädsla och förstärker individens grundläggande ensamhet (Nathanson, 

1992). Frågan är, vad innebär egentligen den medel-skattade totala självmedkänslan, som 

båda grupperna visar? Hur står den sig i jämförelse med vad forskningen visar kring 

självmedkänslans fördelar? Hade resultaten sett annorlunda ut om de haft låg eller högt 

skattad självmedkänsla? Vad innebär den medelskattade totala självmedkänslan för att skapa 

trygga relationer? En trygg terapeutisk allians och psykoterapeutens empatiska förmåga är 

effektivast för ett gott terapiutfall för patienten (Norcross, 2002).  

 

Avslutningsvis så kan det hävdas att det vore bra om blivande psykoterapeuter gavs möjlighet 

att integrera träning av självmedkänsla inom ramen för psykoterapiutbildningen då kravet på 

75 timmar i egenterapi togs bort 2015 i Sverige för att erhålla legitimation. Sedan kan frågan 

ställas vem som skall bära ansvaret, är det universiteten och andra som bedriver psykoterapeut 

utbildningar eller skall det ligga hos den enskilda individen? Samhället behöver 

självmedkännande, trygga, empatiska professionella psykoterapeuter i hjälpen mot den 

komplexa och växande psykiska ohälsan. Det finns i denna studie beskrivet exempel på 

utveckling av självmedkänsla via olika metoder. I en intressant studie av (Dorian & 

Killebrew, 2014), provade man effekterna av mindfulnessträning hos kvinnliga 

psykoterapeutstudenter under 10 veckor. Resultaten visade på kognitiva, emotionella och 

fysiska fördelar i form av bl.a. ökat självmedkänsla, medkänsla, ökad uppmärksamhet, 

acceptans, förmåga att lättare släppa negativa tankar, ökat lugn, attitydförändringar och ökad 

tacksamhet. De menar att mindfulnessträning kan integreras inom klinisk utbildning för att 

minska stress, ge personlig mening och växande. Andra givande metoder var utbildning och 

meditationsträning, där man via tre veckors utbildning och träning hade meditationsfokus på 

“vänlighet mot sig själv” hos borderline patienter. Träningen visade anmärkningsvärda 

resultat i form av minskad självkritik, ökad vänlighet mot sig själv, acceptans och 

medvetenhet om nuet, utan att döma och värdera det vi upplever (Feliu-Soler et al., 2016). 

Andra metoder var, affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (Schanche et al., 2011), 

CFT-terapi (Gilbert, 2010) eller tillägnas via den terapeutiska relationen (Mc Cullough, 2003; 

Gilbert & Proctor, 2006). Företrädare för flera psykoterapeutiska inriktningar menar att via 
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psykoterapi kan individer internalisera ett vänligt och tröstande inre (Söderholm, 2013). Kan 

ett förslag vara att skapa ett klimat i utbildningen där man tillåter varandra att visa upp och 

dela svårigheter med varandra, vilket gynnar ett ökat självmedkännande? Det kan eventuellt 

vara att skapa tid för reflektion och diskussionsgrupper om ämnet inom ramen för 

utbildningen. 

Framtida forskning  

Intressant forskning, skulle kunna gälla kopplingen mellan självskattad självmedkänsla hos 

psykoterapeuter och resultat på deras psykoterapier. Har terapeuter med högt självskattad 

självmedkänsla bättre resultat i sina psykoterapier? Styrkan med studien är att den visar på 

tendenser och bidrar till ökad förståelse inom området, och öppnar upp för framtida studier 

inom detta område. 

Metodologiska reflektioner 

Självmedkänsla som visat sig ha betydelse för människor och psykoterapeutstudenter samt 

legitimerade psykoterapeuter är ett relativt outforskat område, varför denna studie kan ge ett 

bidrag till ny kunskap på området. Begränsningar med studien är dock att deltagarna 

genomförde en självskattning vilket kan vara ett problem beroende på hur de tolkar frågorna 

och där effekten kan bli att olika aspekter mäts hos olika individer. Gällande SCS så har den i 

tidigare studier uppvisat god kontruktvaliditet (Neff, 2003 b) vilket innebär att problem med 

frågetolkningar inte borde vara ett problem. Dock torde tillvägagångssättet vara det bästa 

alternativet när kvantitativ analysmetodik används. En kvalitativ analys med djupintervjuer 

hade även kunnat fungera i detta fall. Om syftet, som i vårt fall, varit att få en överblick på hur 

det ser ut i en viss grupp, t ex. psykoterapeutstudenter, är en kvalitativ studie dock inte att 

föredra. Detta eftersom generaliserbarheten med kvalitativ metodik är låg vilket innebär att 

det inte går att uttala sig generellt om gruppen, utan bara de man intervjuat. 

En begränsning är att studien baseras på ett litet stickprov. Hade resultaten sett annorlunda ut 

om studien haft ett större underlag? Ytterligare en begränsning är att det sker ingen 

undersökning mellan könen på grund av tidigare nämnd beskrivning av vikten av anonymitet 

då det enbart fanns ett fåtal män bland deltagarna. Det har visat sig i tidigare studier att det 

finns en skillnad vad avser självmedkänsla mellan könen (Robinson, 2015).  

Det vore även intressant att undersöka självskattad självmedkänsla hos 

psykoterapeutstudenter, om det är någon skillnad, med hänsyn till att studien gjordes i 
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december och under termin 5. Hade det varit någon skillnad om studien genomförts under 

termin 1? 

Slutsatser 

Den här tvärsnittsstudien avseende självskattning av självmedkänsla och hälsa har varit en 

undersökning baserat på endast ett mättillfälle med en relativt liten mängd informanter. 

Studiens relevans är därför begränsad men kan ändå vara av visst intresse då forskningen är, 

såvitt vi kunnat finna, begränsad inom området. Resultaten som framkommit har dock visat 

på signifikanta skillnader mellan de två grupper som undersöktes. Den slutsats som dragits 

utifrån denna studie är att psykoterapeutstudenterna har en högre självskattad självmedkänsla 

gentemot de legitimerade psykoterapeuterna. När det kommer till hälsa så hade de 

legitimerade psykoterapeuterna en bättre upplevd hälsa. Vidare hade de fler år i 

människovårdande yrke samt var äldre gentemot psykoterapeutstudenterna. Båda grupperna 

hade ett självskattat resultat som ligger på medelnivå vad avser självmedkänsla samt hamnar 

på den övre delen av skalan på självskattad hälsa. Det som kan vara intressant i vår studie är 

att de legitimerade psykoterapeuterna, även om de är äldre, har sämre självmedkänsla än de 

yngre psykoterapeutstudenterna trots att viss tidigare forskning visar att självmedkänsla ska 

öka med ålder. I detta fall kan det således vara så att stigande ålder och antal år i yrket kan 

relateras till att självmedkänslan sjunker och bryts ned vilket stöds endast av viss forskning. 

Denna spekulation kräver dock vidare analys i ett större stickprov för att kunna säkerställa 

detta. Om detta skulle visa sig vara fallet så skulle vissa verktyg som t ex. mindfulnessträning 

och meditation kunna användas för att öka självmedkänsla och minska självkritiken.  
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Bilaga 1: Brev till psykoterapeutstudenter 

Information bland blivande psykoterapeuter 

 

Självmedkänsla bland blivande psykoterapeuter 

 

Vilka står bakom denna studie? Vi som gör denna studie heter Helena Elfving och Sara Ågren 

och är studenter vid psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, Umeå Universitet. 

Data samlas in som en del av vårt c-uppsatsarbete. 

Vad är syftet med studien? Studiens syfte är att studera grad av självmedkänsla bland 

studenter som går sista året på psykoterapeutprogrammet. Självmedkänsla kan beskrivas med 

tre centrala aspekter: Förmåga att uppleva och vara närvarande i den egna upplevelsen av 

smärta och lidande, en önskan att lindra, stödja och hjälpa sig själv, samt en upplevelse att 

vara delaktig i den mänskliga gemenskapen.  

Självmedkänsla är att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik. 

Det har visat sig att högre grad av självmedkänsla är kopplad till ökade känslor av optimism, 

nyfikenhet och samhörighet samt att den även leder till minskad ångest och depression. Ökad 

kunskap är viktigt för att öka förståelsen för olika samband kring utvecklingen av psykisk 

ohälsa. Fördjupad kunskap om självmedkänsla bland psykoterapeuter är betydelsefull som en 

skyddande faktor för psykisk ohälsa, i form av stress, ångest, depression och för att motverka 

eventuell utbrändhet. 

Hur genomförs studien? Insamling av data kommer att ske med hjälp av enkäter, som 

omfattar självskattning av självmedkänsla, (Self-Compassion Scale) ett hälsoformulär (SF-36) 

och några bakgrundsfrågor; ålder och år inom yrket. Enkäterna kommer att delas ut till ca 35 

psykoterapeutstudenter samt en jämförelsegrupp legitimerade psykoterapeuter. 

Vad innebär det för dig om du väljer att delta?  Det är frivilligt att delta. Tidsåtgången för att 

fylla i enkäten uppskattas till ca 10 min. Din ifyllda enkät lämnas sedan in i ett kuvert till oss 

undersökningsledare. Där får dina svar en kod. Inga namn eller andra personuppgifter samlas 

in vilket innebär att inga enskilda uppgiftslämnare kommer att kunna identifieras. Dina svar 

kommer uteslutande att redovisas i statistiskt bearbetad form. Största möjliga konfidentialitet 

eftersträvas i undersökningen. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. 

Om du har några frågor angående studien kan du kontakta oss på nedanstående adresser eller 

telefonnummer.  

Vänligen, 

Helena Elfving   Sara Ågren 

Telefon: 073-8188555   Telefon: 070-8761227 

E-mail: helna11@hotmail.com   E-mail: sara.agren@regionjh.se 
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Bilaga 2: Brev till legitimerade psykoterapeuter  

Information till respondenter – legitimerade psykoterapeuter 
 

Studie kring självmedkänsla bland legitimerade psykoterapeuter 

Vilka står bakom denna studie? Vi som genomför denna studie heter Helena Elfving och Sara 

Ågren och är studenter vid psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, Umeå 

Universitet. Data samlas in som del av vårt c-uppsatsarbete.  

 

Vad är syftet med studien? Studiens syfte är att studera grad av självmedkänsla bland blivande 

psykoterapeuter. Som ett led i studien samlas även ett material av legitimerade 

psykoterapeuter in som jämförelse. Självmedkänsla kan beskrivas med tre centrala aspekter: 

Förmåga att uppleva och vara närvarande i den egna upplevelsen av smärta och lidande, en 

önskan att lindra, stödja och hjälpa sig själv, samt en upplevelse att vara delaktig i den 

mänskliga gemenskapen. Självmedkänsla är att stötta sig själv i motgångar istället för att 

reagera med hård inre kritik. Det har visat sig att högre grad av självmedkänsla är kopplad till 

ökade känslor av optimism, nyfikenhet och samhörighet samt att det även leder till minskad 

ångest och depression. Ökad kunskap är viktigt för att öka förståelsen för olika samband kring 

utvecklingen av psykisk ohälsa. Fördjupad kunskap om självmedkänsla bland legitimerade 

psykoterapeuter är betydelsefull, då den kan fungera som en skyddande faktor mot psykisk 

ohälsa, så som av stress, ångest, depression och för att motverka eventuell utbrändhet. 

 

Hur genomförs studien? Insamling av data kommer att ske med hjälp av enkäter som omfattar 

självskattning av självmedkänsla, (Self-Compassion Scale), generell hälsa (SF-36) och några 

bakgrundsfrågor, ålder och år inom yrket. Vi kommer att skicka ut enkäter via brev till 

legitimerade psykoterapeuter, ca 45 st, som utgör en jämförelsegrupp.  

 

Vad innebär det för dig om du väljer att delta?  Det är frivilligt att delta. Tidsåtgången för att 

fylla i de två enkäterna uppskattas till ca 10 min. Ditt formulärkuvert skickas därefter till oss 

undersökningsledare via medskickat adresserat och frankerat svarskuvert. Två påminnelser 

skickas ut till alla via mejl, oavsett om du svarat eller ej. Den första efter en vecka och den 

andra efter två veckor. Dina svar får därefter en kod. Inga namn eller andra personuppgifter 

samlas in vilket innebär att inga enskilda uppgiftslämnare kommer att kunna identifieras. 

Dina svar kommer uteslutande att redovisas i statistiskt bearbetad form. Alla svar behandlas 

konfidentiellt i undersökningen. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. Genom att du väljer att delta i studien så samtycker du till att data får 

användas i studien   

Om du har några frågor angående studien kan du kontakta oss på nedanstående adresser eller 

telefonnummer.  

Vänligen, 

Helena Elfving   Sara Ågren 

Vesslevägen 6    Mjällevägen 5 

891 42 Örnsköldsvik   83253 Frösön 

073-8188555    070-8761227 

E-mail: helna11@hotmail.com  sara.agren@regionjh.se  

mailto:helna11@hotmail.com
mailto:sara.agren@regionjh.se
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Bilaga 3: Instruktioner för enkätundersökning 

Instruktioner för enkätundersökning 

 

Vänligen säkerställ att du fyller i alla svar. Detta är viktigt för att inte skapa onödigt bortfall i 

våran undersökning. Kontrollera gärna en extra gång, genom att gå igenom alla enkäter och 

frågor, innan du lägger ned enkäterna i svarskuvertet. 

Uppgift 1: Kryssa i rutan hur gammal du är. 
 

 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

      

 

 

Uppgift 2: Hur många år har du arbetat inom människovårdande 

yrke (med människovårdande yrke avses här ett yrke där du har 

haft en direkt patient kontakt t.ex. alla yrken inom vård och 

omsorg). Skriv in ditt svar nedan. 

 

Antal år:  ………………. 

 

Vänliga hälsningar Sara och Helena 

 


