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Sammanfattning 

Compassion Focused Therapy är en integrativ transdiagnostisk 
behandlingsform som syftar till att öka self-compassion och minska 
skam och självkritik hos individer med psykisk ohälsa. Skam och 
självkritik har i hög grad identifierats hos personer med ätstörningar, 
som också ofta anses svårbehandlade. Denna studie syftade till att 
undersöka huruvida CFT kan vara ett behandlingsalternativ vid 
ätstörningar. En single-subject design med upprepade mätningar 
användes (n=5). Studien visade på tvetydiga resultat men indikerar att 
en del individer kan vara hjälpta av denna behandling. Fortsatt 
forskning är således motiverad.   
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Abstract 

Compassion Focused Therapy (CFT) is an integrative transdiagnostic 
treatment aiming at increasing self-compassion, and reducing levels of 
shame and self-criticism in individuals with psychiatric illness. High 
levels of shame and self-criticism have been identified in people 
suffering from eating disorders, disorders who are usually considered 
difficult to treat. The aim of the present study was to investigate if CFT 
could be considered a treatment option for eating disorders. A single-
subject design with repeated measures was used (n=5). The results were 
ambiguous, though indicating that CFT could be helpful for some 
individuals with eating disorders. Further research is warranted.  

Keywords: Compassion Focused Therapy, CFT, eating disorders, 
single-subject, guilt, self-criticism, self-compassion 
1 Psychology, Master’s Thesis, term 10. Supervisors: Katja Boersma 

& Alexander Håkansson 
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Compassion Focused Therapy vid ätstörningar - en pilotstudie 

Compassion Focused Therapy (CFT) är en integrativ, transdiagnostisk behandlingsform med 

rötter i kognitiv beteendeterapi, buddhistisk filosofi, evolutionspsykologi, affektiv 

neurovetenskap, anknytningsteori och annan psykologisk teori och praktik. Antagandena 

bakom CFT är att höga nivåer av skam och självkritik, tillsammans med svårigheter att 

generera varma känslor och omsorg för sig själv och andra, ligger till grunden för många 

typer av psykisk problematik och är en av anledningarna till den höga komorbiditeten mellan 

olika psykiatriska diagnoser. Syftet med CFT är att minska skam och självkritik genom att 

öva upp förmågan till att visa medkänsla, värme, acceptans och omsorg för sig själv och att på 

så sätt lära sig att trösta sig själv och att stå ut vid svåra känslor. Forskning har identifierat 

höga nivåer av skam och självkritik hos individer med ätstörningar, samt hög komorbiditet 

mellan ätstörningar och annan psykisk problematik. Det vore därför rimligt att anta att ett 

transdiagnostiskt synsätt skulle kunna vara effektivt vid behandling av ätstörningar. Även om 

de flesta behandlingsformer har visat sig vara någorlunda effektiva i att reducera 

ätstörningssymtom, så har långsiktiga förändringar varit svåra att uppnå, vilket har bidragit till 

transdiagnostiska perspektiv på ätstörningar. I dagsläget finns det ett teoretiskt antagande om 

att CFT skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid ätstörningar. Det finns däremot inga 

studier som har undersökt denna möjlighet. Syftet med denna pilotstudie är således att 

undersöka om en CFT-behandling vid ätstörningar skulle kunna lindra nivåer av skam och 

självkritik, öka förmågan att känna compassion för sig själv och andra, samt förändra mönster 

i mat och ätande.  

Ätstörningar 

Ätstörningar är ett samlingsbegrepp för de psykiatriska diagnoser som är knutna till störningar 

i mat och ätande. De huvudsakliga enskilda diagnoserna som ryms under begreppet 

ätstörningar är anorexia nervosa, bulimia nervosa, ätstörning utan närmare specifikation (uns) 
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och hetsätningsstörning (American Psychiatric Association [DSM-IV-TR], 2000). 

Gemensamt för dessa är att relationen mellan individ, mat och ätande blir så problematisk att 

psykiskt lidande uppstår (Clinton & Norring, 2002).  

Anorexia nervosa är en ätstörningsdiagnos, med en ungefärlig prevalens på 0,3 % 

(Hoek & Van Hoeken, 2003), som karaktäriseras av begränsat ätande, vilket medför låg vikt i 

förhållande till ålder, längd, kön och fysiskt tillstånd, en kraftig rädsla för att vara eller bli 

överviktig, en självkänsla som är överdrivet beroende av vikt och utseende, samt en störd 

uppfattning om den egna kroppens utseende (American Psychiatric Association [DSM-V], 

2013). Bulimia Nervosa, med en ungefärlig prevalens på 1 % (Hoek & Van Hoeken, 2003), 

kännetecknas av upprepade episoder av hetsätning, kompensatoriskt beteende i anslutning till 

detta, t.ex. självframkallade kräkningar eller användning av laxermedel, samt en självkänsla 

som är överdrivet beroende av vikt och utseende (American Psychiatric Association [DSM-

V], 2013). Ätstörning uns används för individer som inte uppfyller alla kriterier för anorexi 

eller bulimi (American Psychiatric Association [DSM-IV-TR], 2000) och är den mest 

frekvent förekommande ätstörningsdiagnosen (Smink, Van Hoeken & Hoek, 2012; Engström, 

2002), med en beräknad prevalens på 2,37 % (Machado, Machado, Goncalves & Hoek, 

2007). 

Epidemiologi och etiologi.!Epidemiologiska studier visar att det finns en mängd olika 

riskfaktorer för utvecklingen av ätstörningar. På samhällelig nivå har kön, socioekonomisk 

status och ålder identifierats som betydelsefulla faktorer (Striegel-Moore & Bulik, 2007; 

Wakeling, 1996; van Hoeken, Seidell & Hoek, 2003; Gard & Freeman, 1996). Individuella 

faktorer, så som bantning och missnöje med den egna kroppen, perfektionism samt 

tvångsmässigt tänkande har också visats ha betydelse (Selzer, Hibbert, Patton & Bowes, 

1996; Polivy & Herman, 2002; Anderluh, Tchanturia, Rabe-Hesketh & Treasure, 2003; 

Halmi, et al., 2012) .  



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 
!

!

[8]!

Riskfaktorer har även funnits i familjemiljön där t.ex. en kritisk familjemiljö med 

kontrollerande föräldraskap (Haworth-Hoeppner, 2000), samt ett otryggt anknytningsmönster 

(Ward, Ramsay, Turnbull, Benedettini & Treasure, 1999) har föreslagits. Vissa hävdar dock 

att processer i familjemiljön mer ska betraktas som vidmakthållande faktorer än som kausala 

förklaringar till ätstörningsproblematik. Livshändelser så som förluster, separationer och 

negativa sexuella erfarenheter har också identifierats som riskfaktorer (Woerwag-Mehta & 

Treasure, 2008).  

Etiologisk forskning som undersökt genetisk ärftlighet för ätstörningar har funnit 

varierande resultat där studier visat på heritabilitet mellan 0-83% vid bulimi, och 0-70% vid 

anorexi (Fairburn, Cowen & Harrison, 1999). Vad som ärvs, och hur samverkan ser ut mellan 

arv och miljö är dock oklart (Clinton, Engström & Norring, 2002).  

Sammanfattningsvis kan individuella, interpersonella, biologiska, och sociokulturella 

faktorer i en komplex samverkan alla fungera som predisponerande, utlösande och 

vidmakthållande faktorer vid ätstörningar. Den oklarhet som finns om hur och varför 

ätstörningar uppstår kan vara en del av förklaringen till varför många anser de vara 

svårbehandlade (Zandian, Ioakimidis, Bergh & Södersten, 2007).  

Behandlingsformer. De terapeutiska behandlingsmetoder som främst används och som 

har utvärderats vid ätstörningar är kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeterapi och 

interpersonell terapi (IPT) (Treasure & Schmidt, 2003; Wilson, Grilo & Vitousek, 2007). 

Studier har hittat viss evidens för KBT vid ätstörningar, men behandlingsresultaten tycks vara 

svåra att upprätthålla på längre sikt (NICE, 2005). Däremot finns evidens för att ett 

transdiagnostiskt angreppssätt, med fokus på perfektionism, låg självkänsla, svårigheter att 

hantera känslor, samt interpersonella svårigheter, kan ge långvariga resultat som även 

vidmakthålls vid uppföljning (Fairburn, et al., 2009).  
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En rådande uppfattning bland kliniker är att familjerna bör involveras vid behandling av 

anorexi hos ungdomar (Eisler, Le Grange & Asen, 2005; Wilson et al., 2007). Huruvida 

någon form av familjeterapi ger bättre resultat än någon annan (Eisler et al., 2005), samt om 

familjeterapier överlag är att föredra framför individualterapi är dock oklart (Wilson et al., 

2007).   

IPT har visats ha liknande effekt som KBT vid bulimi (Agras, Walsh, Fairburn, Wilson 

& Kraemer, 2000; Fairburn, Jones, Peveler, Hope & O’Connor, 1993), vid anorexi är effekten 

av IPT dock osäker då få randomiserade kontrollerade studier har genomförts (Murphy, 

Straebler, Basden, Cooper & Fairburn, 2012).  

Sammanfattningsvis anses ätstörningar, i synnerhet anorexi, vara svårbehandlade 

tillstånd (Zandian et al., 2007), där evidensen för de olika behandlingsmetoderna är svag på 

grund av bristen på randomiserade kontrollerade studier (Treasure & Schmidt, 2003; Wilson 

et al., 2007).  

Komorbiditet och transdiagnostiska processer. Komorbiditeten med annan 

psykiatrisk sjukdom är hög vid ätstörningar. Bland annat har man funnit stor samsjuklighet 

mellan ätstörningar och depression, OCD, social fobi, och missbruksproblematik (Pearlstein, 

2002). Personlighetsstörningar har också visats förekomma tillsammans med ätstörningar, där 

tvångsmässiga personligheter vanligen har ett restriktivt ätande, medan individer med 

borderlineproblematik ofta har ett mer impulsivt ätmönster (Sansone & Sansone, 2010). 

Sammanfattningsvis konstaterar många komorbiditetsstudier att de flesta kvinnor med en 

ätstörning även lider av annan psykiatrisk problematik (Pearlstein, 2002; O’Brien & Vincent, 

2003).  

Ett transdiagnostiskt synsätt innebär ett antagande om att det vid psykisk sjukdom 

föreligger ett antal kognitiva, beteendemässiga och emotionella faktorer, som överskrider de 

diagnostiska kategorierna, och som kan ses som bakomliggande faktorer vid psykisk 
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problematik i stort (Mansell, Harvey, Watkins & Shafran, 2009). Dessa typer av 

transdiagnostiska processer kan ses som riskfaktorer i utvecklingen av psykisk sjukdom, som 

faktorer som vidmakthåller redan utvecklad problematik (Egan, Wade & Shafran, 2011), samt 

som patologiska processer som delas av individer med olika psykiska störningar (Aldao, 

2012).   

Transdiagnostiska processer kan alltså fungera som hinder för förändring (Fairburn, 

Cooper & Shafran, 2003), vilket vid ätstörningar skulle kunna vara en av anledningarna till att 

de anses vara så svårbehandlade då man har identifierat en rad transdiagnostiska faktorer som 

viktiga i utvecklingen och vidmakthållandet av ätstörningar. 

Skam och självkritik vid ätstörningar. Skam och självkritik har visat sig vara vanligt 

förekommande vid psykisk problematik. Studier på individer med ätstörningar har hittat höga 

nivåer av skam (Swan & Andrews, 2003; Burney & Irwin, 2000; Noll & Fredrickson, 1998), 

vilket skulle kunna indikera att skam är en transdiagnostisk process vid ätstörningar. Detta 

skulle även kunna vara en del av förklaringen till hög komorbiditet med annan psykiatrisk 

sjukdom, då höga nivåer av skam även visat sig vara vanligt förekommande vid andra 

diagnoser (Hedman, Ström, Stünkel & Mörtberg, 2013; Matos, Pinto- Gouveia & Costa, 

2011) så som social fobi (Grabhorn, Stenner, Stangier & Kaufhold, 2006) och depression 

(Matos et al., 2011; Hedman et al., 2013).  

Det finns många teorier om vilken roll skam spelar i utvecklingen och vidmakthållandet 

av ätstörningar. En individ kan känna skam över sitt sug efter mat, känna skam över att inte 

kunna leva upp till andras förväntningar på hur man ska se ut, eller känna skam över de 

metoder hon använder sig av för att förbli smal (Fodor, 1996 i Burney & Irwin, 2000). Skam 

kan även fungera som en predisponerande mekanism där man sett att unga kvinnor med 

negativa attityder till sina kroppars utseende i högre utsträckning utvecklar problem med mat 

och ätande. En hypotes är att flickor blir mer självmedvetna om sina kroppar i och med 
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inträdet i puberteten och dess fysiska förändringar som följd (Attie & Brokks-Gunn, 1989). 

Upplevda krav på att vara smal kan leda till missnöje med den egna kroppen, vilket i sin tur 

kan leda till bantning (Stice, 2002). Kroppsutseende, mat och ätande länkas ihop med en 

strävan efter perfektionism och kontroll, vilket ofta döljer en låg självkänsla (Grabhorn et al., 

2006). Mat- och ätbeteenden blir således ett sätt att hålla skamkänslorna på avstånd.  

Det har föreslagits att hetsätning vid bulimi är ett sätt för individer att reglera negativa 

känslotillstånd, däribland skam (Gupta, Rosenthal, Mancini, Cheavens & Lynch, 2008). 

Liksom vid anorexi förekommer höga krav och förväntningar på den egna individen och en 

oförmåga att leva upp till dessa skapar obehag, i form av negativ självmedvetenhet och oro 

över hur andra uppfattar en. Ett sätt att hantera detta obehag är att hetsäta, vilket kan fungera 

lugnande för individer med svårigheter att reglera emotioner på andra sätt (Heatherton & 

Baumeister, 1991).  

Självkritik har också identifierats som en viktigt psykologisk komponent vid 

ätstörningar (Fennig, et al., 2008). Det har t.ex. föreslagits att självkritik medierar förhållandet 

mellan perfektionism och symtom vid ätstörningar (Dunkley, Blankstein, Masheb & Grilo, 

2006), samt att individer med bulimi och anorexi generellt sett kritiserar sig själva mer än 

andra individer (Speranza, et al., 2003). Självkritik anses även ha en nära relation till skam 

genom att individer som kritiserar sig själva ofta vidmakthåller och förstärker de inre 

skamupplevelser som egentligen är orsaken till att de kritiserar sig själva från första början 

(Goss & Allan, 2010). Individer med ätstörningar har ofta en självkänsla baserad på kontroll 

över mat och ätande, vilket kan innebära att viktuppgång eller överätning betraktas som 

misslyckanden som ofta följs av ökad självkritik (De Groot, 1992).  

Självkritik förekommer således i hög grad vid ätstörningar, men har också identifierats 

som en prediktor för både depression och social ångest (Regev, Shahar & Lipsitz, 2012) samt 

visats vara betydelsefullt vid bipolär sjukdom (Fletcher, Parker, Barrett, Synnott & McCraw, 
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2011) och vid PTSD (Sharhabani, Amir & Swisa, 2005). Med anledning av självkritik som 

vanligt förekommande vid olika psykiatriska störningar, kan det betraktas som ett 

transdiagnostiskt fenomen och en bidragande förklaring till hög komorbiditet mellan 

ätstörningar och andra psykiatriska störningar.  

Transdiagnostiska behandlingsformer har visat sig vara lovande vid ätstörningar 

(Fairburn, et al., 2009). Samtidigt har skam och självkritik identifierats som två viktiga 

transdiagnostiska processer vid utveckling och vidmakthållande av ätstörningar (Ferreira, 

Pinto- Gouveia & Duarte, 2013; Burney & Irwin, 2000). Det vore därmed rimligt att anta att 

en intervention som riktar sig specifikt mot dessa processer skulle kunna vara effektiv. 

Compassion Focused Therapy (CFT) är en transdiagnostisk behandling som syftar till att 

minska skam och självkritik genom att lära individer att visa större compassion (medkänsla, 

icke-dömande, empati, sympati och känslighet) för sig själv och andra (Gilbert, 2009).   

Compassion Focused Therapy 

CFT utvecklades av Paul Gilbert utifrån fyra observationer i sitt kliniska arbete. Den första 

var att människor med höga nivåer av skam och självkritik ofta har svårt att vara snälla mot 

och behandla sig själva med värme och omsorg. Den andra observationen var att svårigheter 

med skam och självkritik ofta har utvecklats i barndomen vilket gör att individer med 

erfarenheter av övergrepp, mobbning eller försummelse blir känsliga för hot ifrån 

omgivningen, speciellt hot som får de att känna sig avvisade och kritiserade. Dessa individer 

tenderar då att börja attackera sig själva. Den tredje observationen var att i ett terapeutiskt 

arbete med skam och självkritik bör fokus ligga på minnen och upplevelser från barndomen 

som bidragit till utvecklandet av skam och självkritik. Gilbert observerade även att vanlig 

kognitiv terapi för individer med skam och självkritik inte riktigt kom åt själva känslan, även 

om människor logiskt kunde förstå hur deras tänkande och resonerande inte var hjälpsamt för 

dem (Gilbert, 2009).  
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Teori och begrepp. Inom CFT utgår man från en buddhistisk syn på vad compassion 

innebär, nämligen att kunna uppmärksamma lidande hos sig själv och andra tillsammans med 

en önskan om att vilja lindra detta lidande (Dalai Lama, 2002). Utifrån denna definition har 

man sedan utvecklat begreppet till att bestå av ett antal egenskaper och färdigheter. 

Egenskaperna är att bry sig om välbefinnande, sympati, empati, icke-dömande, tolerans av 

obehag, och känslighet (Gilbert, 2009). Förhållningssättet till dessa egenskaper är flexibelt, 

dvs. utgångspunkten avgörs av vilka svårigheter individen man arbetar med har, och det 

terapeutiska arbetet fokuserar på att utveckla de egenskaper hon har svårast med (Andersson 

& Viotti, 2013). För att utveckla dessa egenskaper används olika färdigheter; uppmärksamhet, 

resonerande, beteende, känsla, visualisering och kroppsmedvetenhet (Gilbert, 2009). I det 

terapeutiska arbetet övar individer på dessa färdigheter t.ex. förmåga till att uppmärksamma 

känslor eller att reflektera över sig själv och sina tankar och känslor. Det slutliga målet är 

dock att individen i större grad ska ha egenskaperna av compassion. Även i färdighetsträning 

arbetar man på ett flexibelt sätt genom att anpassa behandlingen på ett sätt som passar den 

givna individen (Andersson & Viotti, 2013).  

 
Figur 1. Compassioncirkeln (Gilbert, 2009) 

!
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Figur 2. Färdigheter och egenskaper av compassion (Goss, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ett evolutionsteoretiskt och neuropsykologiskt perspektiv. En stor del av CFTs 

teoretiska grund bygger på neurologisk forskning och evolutionsteori med grundantagandet 

om att den mänskliga hjärnan så som den ser ut i dag, egentligen är anpassad för att leva i en 

annan tid. Utifrån neurofysiologisk och affektiv neurovetenskaplig forskning har man 

utformat en teoretisk modell för hur människor reglerar sina emotioner och organiserar sitt 

beteende och sin uppmärksamhet. Utgångspunkten är dock alltid att dessa processer har 

utvecklats för att främja människans möjligheter till överlevnad och reproduktion. I modellen 

har en indelning i tre typer av emotionsregleringssystem gjort; trygghetssystemet, hotsystemet 

och utforskandesystemet.  

Egenskaper Färdigheter 

• Att bry sig om välbefinnande 
Motivation till att vara omhändertagande 
och att lindra lidande hos sig själv och 
andra. 

• Känslighet 
Att vara öppen för vad som händer inom 
oss. Uppmärksamhet på sig själv och andra 
vid svåra känslor. 

• Sympati 
Förmågan till att bli emotionellt berörd. En 
automatisk reaktion. 

• Empati 
En djup förståelse och acceptans för hur 
människors hjärnor och kroppar fungerar 
för att kunna sätta sig in i andras 
situationer.  

• Tolerans av obehag 
Att hantera obehagliga känslor med 
vänlighet och utan kritik.  

• Icke-dömande 
Att släppa impulsen av att vara kritisk och 
attackerande.  
 

• Uppmärksamhet 
Uppmärksamhet på stimuli i nuet som 
aktiverar känslor av compassion. 

• Resonerande 
Ett flexibelt resonerande över sina 
svårigheter och att det är förståligt hur de 
har uppstått. 

• Beteende 
Att agera på ett sätt som gynnar en själv 
och andra på lång sikt.  

• Känsla 
Känslor av värme, vänlighet och 
gemenskap.  

• Visualisering 
Att lära sig generera bilder och minnen 
som aktiverar känslor av compassion.  

• Kroppsmedvetenhet 
Att uppmärksamma & utforska känslor och 
emotioner i kroppen. 
 
 
 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 
!

!

[15]!

 

Figur 3. De tre emotionella regleringssystemen (Gilbert, 2009) 

 

 
 
 

Hotsystemet är det system som alla levande varelser använder sig av för att upptäcka hot i sin 

omgivning och skydda sig själva från dessa (Gilbert, 2009). Detta system har varit av stort 

evolutionärt värde för alla levande organismer och ses som en genetiskt nedärv funktion i det 

centrala nervsystemet (Panksepp, 1998). Systemets uppgift är, förutom att upptäcka hot i 

miljön, att aktivera en affekt som får människor att agera. Affekter så som rädsla, ilska och 

ångest aktiveras av detta system, vilket i sin tur sätter igång beteenderesponser så som att fly, 

gömma sig eller slåss (Panksepp, 1998, Gilbert, 2009). Detta system är uppbyggt utifrån 

principen om att ta det säkra före det osäkra (Gilbert, 1998) och är väldigt lätt att betinga. 

Detta innebär att individer med ett lättaktiverat hotsystem, med en medföljande emotionell 

respons av t.ex. rädsla, har en större tendens till att uppmärksamma hotfulla stimuli i miljön 

(Rosen & Schulkin, 1998). Detta kan i sin tur öka risken för utvecklandet av psykopatologi 

(Gilbert, 2009).  Stimuli som aktiverar rädsla och ångest kan vara genetiskt nedärvda eller 

inlärda. Ett exempel på genetiskt nedärvda stimuli är hur man har lyckats skapa 

rädsloresponser hos råttor genom att exponera dem för kattlukt, trots att de aldrig har stött på 

Utforskande-
systemet 

Att vilja ha och uppnå, 
utforska 

Aktiverande 

Trygghetssystemet 
Trygghet och medkänsla 

Lugnande 

Hotsystemet 
Söker säkerhet 

Aktiverande/hämmande 
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en levande katt. Inlärda rädslo- och ångestresponser förvärvas även i en individs livshistoria 

genom att hotfulla stimuli, och de processer i hotsystemet som aktiveras vid konfrontation 

med dessa, paras ihop och betingas med neutrala stimuli (Panksepp, 1998). Att ha med sig 

positiva erfarenheter av relationella interaktioner har en påverkan på neuroendokrina och 

neurofysiologiska processer som är betydelsefulla i stresshantering. Detta främjar individens 

hälsosamma utveckling och läkande förmåga (Ludy-Dobson & Perry, 2010), förmågor som 

hör trygghetssystemet till. Detta kan generaliseras och bidra till att rädsla och oro uppstår 

även då någon annan söker närhet hos det tidigare avvisade barnet. Tidiga livshändelser är 

alltså med och formar en individs hotsystem vilket leder till att individen utvecklar olika 

säkerhetsstrategier för att hantera hotsystemet. Dessa säkerhetsstrategier är viktiga att 

identifiera och arbeta med i CFT (Gilbert, 2009).  

Utforskandesystemet är ett motivationssystem som styr människor mot resurser och 

belöningar så som mat, sexuella förbindelser, status, nya upptäckter osv. Systemet är 

utvecklat för att driva människor till att vilja uppnå saker och sedan känna tillfredsställelse 

över det som uppnåtts. Detta innebär att systemet ofta kommer att kopplas ihop med 

människors självkänsla i en process där prestation och uppfyllande av mål genererar positiva 

känslor hos individer (Gilbert, 2009). Inom buddhistisk psykologi ses utforskandesystemet 

som ett system som kan ge oss kortsiktig tillfredsställelse men då de positiva känslor som 

genereras inom utforskandesystemet blir alltför beroende av prestation och 

behovstillfredsställelse så kan aldrig långvarig lycka, compassion och mindfulness uppnås 

genom detta system (Dalai Lama, 2002). Processer i utforskandesystemet kan även bidra till 

olika typer av missbruk. Det har bl.a. föreslagits att vissa individer har en reducerad förmåga 

till att aktivera belöningssystemet i hjärnan på naturlig väg, vilket leder till att de använder 

droger för att uppnå aktivering av belöningssystemet (Hommer, Bjork & Gillman, 2011). 

Hotsystemet och utforskandesystemet interagerar med varandra i processer där 
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utforskandesystemet används för att undvika och hantera negativa händelser. Kortsiktig 

materiell, sexuell och statusbaserad tillfredställelse kan då bli ett sätt för människor att 

undvika känslor av underlägsenhet och övergivenhet (Gilbert, 2009). Ur ett evolutionärt 

perspektiv kan det ha fungerat belönande att ingå i relationer med andra då det ökade 

möjligheten till sexuella förbindelser och mat, samtidigt som det var ett sätt att skydda sig mot 

övergivenhet och ensamhet. I dessa sociala grupper blev status och prestationer belönande då 

även detta ökade möjligheterna till reproduktion inom gruppen (Depue & Morrone-

Strupinsky, 2005). Det har spekulerats i huruvida den mänskliga hjärnan som är utvecklad för 

att fungera under ovanstående omständigheter, klarar av att fungera optimalt i det samhälle vi 

lever i idag där möjligheterna till att aktivera utforskandesystemet är betydligt fler (Pani, 

2000). I CFT arbetar man med människors mål och reaktioner på att inte lyckas uppnå sina 

mål. Vissa individer kan bli väldigt självkritiska vid misslyckanden och motgångar, i 

synnerhet om deras självkänsla i hög grad är beroende av prestationer (Gilbert, 2009).  

Det tredje emotionsregleringssystemet är trygghetssystemet. Detta är ett system som får 

oss att känna oss trygga, lugna och säkra. De positiva emotioner som genereras inom detta 

system härstammar från ett tillstånd av tillfredsställelse och välmående, till skillnad från de 

emotioner som skapas i utforskandesystemet (Gilbert, 2009). Trygghetssystemet antas ha sitt 

ursprung i anknytningsprocessen mellan barn och förälder vilket har bidragit till att nära 

relationer blir ett sätt för människor att få uppleva positiva emotioner. Då närhetssökande till 

föräldern, en del av anknytningsprocessen, betingas med utsöndringen av hormoner och 

substanser i hjärnan som får oss att må bra, så som opioider, oxytocin och prolaktin 

(Panksepp, 1998), så kan en generalisering inträffa. Detta har stor påverkan på hur individer 

senare i livet kommer att förhålla sig till närhet i andra relationer. Det blir även ett sätt för 

barnet att hantera hot i sin miljö då den kan använda föräldern som trygg bas att återvända till 

för att aktivera trygghetssystemet (Depue & Morrone-Strupinsky, 2005). Svårigheter i 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 
!

!

[18]!

anknytningsrelationen kan även senare komma att påverka det autonoma nervsystemet. 

Otrygga anknytningsmönster har t.ex. visat sig ha en påverkan på individers reaktivitet på 

stress och förmåga till emotionsreglering (Diamond & Fagundes, 2010). Man har t.ex. sett att 

anknytningsupplevelser i barndomen kan ha en påverkan på hur man reagerar fysiologiskt vid 

interagerande i vuxna kärleksrelationer (Roisman, 2007).  

Det terapeutiska arbetet i CFT är organiserat utifrån dessa tre system med antagandet 

om att de kan hamna i obalans med varandra. Ett mål med terapin är att få systemen att 

fungera optimalt, i harmoni med varandra, och ofta med betoning på ökad tillgång till 

trygghetssystemet (Gilbert, 2009).  

Skam och självkritik i CFT. Skam är en emotion som har utvecklats pga. människans 

önskan om att andra ska se positivt på en och acceptera en i gruppen. Känslan av skam hör till 

hotsystemet och är en signal om att andras syn på en själv är negativ, vilket gör att vi kan 

komma att uteslutas ur gemenskapen (Gilbert, 2003). Det görs en åtskillnad mellan intern, 

extern och reflekterande skam inom CFT. Extern skam innebär en känslighet för hur man 

uppfattas av andra människor medan intern skam handlar om hur man ser på sig själv. 

Reflekterande skam innebär hur andra människors beteende kan framkalla skamkänslor hos 

oss, vilket är vanligt förekommande t.ex. då man ser någon på tv som beter sig på ett sätt som 

aktiverar skamkänslor inom oss. Människor kan även hantera skam både internt, genom att 

inta en underlägsen och foglig attityd bestående av attack och kritik mot den egna personen, 

och externt, genom att inta en överlägsen dominant attityd mot andra (Gilbert, 2010).  

I det terapeutiska arbetet är det viktigt att identifiera hur säkerhetsstrategierna används för att 

reglera skamkänslor. Beroende på om det rör sig om intern eller extern skam så använder sig 

individer av olika sätt att hantera dessa upplevelser. Alkohol kan t.ex. vara ett sätt att hantera 

intern skam medan extern skam kan hanteras genom att man köper sig materiella ting som 

indikerar hög status. Individer har även olika typer av skamfyllda erfarenheter med sig vilket 
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påverkar när hotsystemet aktiveras. Dessa benämns inom CFT som relationella trauman. 

Vissa har erfarenheter av övergrepp där ens integritet har invaderats, medan andra har 

erfarenheter av andra människor som avståndstagande och svåra att tillfredsställa. Skam kan 

även vara en betydande faktor i den terapeutiska relationen då den kan få individer att avbryta 

terapin eller att inte avslöja skamfyllda upplevelser som kan vara relevanta för utfallet av 

behandlingen (Gilbert, 2010).  

Självkritik ses främst som en säkerhetsstrategi som människor använder sig av för att 

hantera eller undvika skamkänslor. Funktionen av självkritiken kan vara att övervaka sig själv 

och se till att man presterar, vilket håller skamkänslorna på avstånd (Gilbert, 2010). 

Människor med hög grad av självkritik tenderar att känna mer avsky mot sig själva samt 

reagera på andra människors kritik med skam och underkastelse (Whelton & Greenberg, 

2005). Det är viktigt att identifiera vilken funktion självkritiken fyller för den individ man 

arbetar med. Självkritik kan fylla olika funktioner; i vissa fall är självkritik ett sätt att 

maximera sin egen prestation (Gilbert, 2010), i andra fall är självkritik egentligen 

internaliserad ilska mot andra, som riktas mot självet för att undvika att riskera relationen till 

människor man är beroende av (Freud, 1917). Självkritik kan även få människor att bli av 

med egenskaper de ogillar hos sig själva. Många individer utvecklar en strävan efter 

perfektionism för att hålla skammen borta, självkänslan blir då prestationsberoende, där 

självkritik är en del av den processen (Goss, 2011).  

Self-compassion, mindfulness och relaterade begrepp. Mindfulness, medveten 

närvaro, om vad som sker inom oss (Goss, 2011), är ett begrepp som är nära besläktat med 

compassion, men det finns viktiga distinktioner värda att belysa. Mindfulness handlar mer om 

inre upplevelser och att vara uppmärksam på dessa, compassion handlar mer om den individ 

som upplever (Neff & Germer, 2013). Mindfulness är dock en viktig del av compassion då vi 

först måste vara förmögna till att uppmärksamma våra smärtsamma inre tankar och känslor 
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för att kunna visa compassion för dem (Neff & Dahm, 2013). I och med att man övar upp 

förmågan till att vara mindful så blir det lättare att veta när hotsystemet är aktiverat och på så 

sätt använda sig av strategier för att trygghetssystemet ska aktiveras för att hantera de tankar 

och känslor som uppstår i ett aktivt hotsystem (Andersson & Viotti, 2013).  

Andra närliggande begrepp till compassion är bl.a. empati och lovingkindness. Det finns 

en mängd olika definitioner av vad empati är. Inom CFT ses empati som en del av begreppet 

compassion, nämligen en medveten process där man kognitivt och emotionellt kan sätta sig in 

i och förstå en annan människas situation (Gilbert, 2010). Lovingkindness är en form av 

meditation som syftar till att generera varma emotioner för sig själv och andra människor. En 

skillnad mellan lovingkindness och compassion är att det vid compassion läggs större fokus 

på att uppmärksamma och lindra lidande, medan lovingkindness i större utsträckning 

fokuserar på positiva emotioner (Hofman, Grossman & Hinton, 2011).  

Inom CFT använder man sig av olika visualiseringstekniker för att öka tillgången till 

trygghetssystemet. Tanken med detta är att individer, genom att visualisera sig compassion, 

dvs. föreställa sig att man ger och tar emot värme och medkänsla, aktiverar de områden i 

hjärnan som skulle aktiveras vid verkliga upplevelser. Man har t.ex. sett att det genom 

visualisering är möjligt att framkalla emotionella reaktioner hos människor (Holmes & 

Mathews, 2005), vilket är syftet med visualiseringsövningarna i CFT.  

CFT i praktiken. Det terapeutiska arbetet inom CFT är flexibelt och individanpassat 

(Andersson & Viotti, 2013). Utgångspunkten är dock alltid compassion och syftet med 

behandlingen är att lindra skam och självkritik, samt att ersätta de säkerhetstrategier som 

människor använder sig för att hantera sina svårigheter, och i stället börja förhålla sig till sitt 

och andras liv med värme, förståelse, acceptans och omsorg (Gilbert, 2010).   

Det huvudsakliga innehållet i behandlingen är: 

• Fallformulering 
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• Psykoedukation 

• Interventioner 

Under inledningsfasen av terapin arbetar man med fallformuleringen, en kartläggning av 

klientens aktuella problematik; hur den uppkommit, hur den vidmakthålls och 

konsekvenserna av vidmakthållandet. Tillsammans undersöks klientens bakgrund; hur hennes 

relationer har sett ut, främst de till anknytningspersonerna, och vilka känslomässiga minnen 

som är kopplade till dessa. Vidare utforskas och kartläggs vilka specifika rädslor klienten har 

i nuläget samt vilka säkerhetsstrategier hon använder sig av för att hantera dessa. För 

terapeuten är det viktigt att använda sig av emotionsregleringssystemen för att förstå klientens 

problematik. I inledningsfasen är det även viktigt att arbeta för att skapa en god och trygg 

arbetsallians där terapeuten möter klienten med compassion som utgångspunkt (Andersson & 

Viotti, 2013).  

Psykoedukation är en viktig del av behandlingen inom CFT och kan användas under 

hela behandlingsprocessen. Vad som ingår i psykoedukationen är upp till terapeuten att 

avgöra utifrån den problematik som klienten kommer med. Information om de olika 

emotionsregleringssytemen, hur människans hjärna har utvecklats från en evolutionsteoretisk 

utgångspunkt, samt de egenskaper och färdigheter som begreppet compassion består av, kan 

vara hjälpsamma komponenter i psykoedukationen. Syftet är att öka klientens förståelse för 

hur människor fungerar för att på så sätt ge henne en känsla av att de problem hon upplever 

inte är hennes eget fel (Andersson & Viotti, 2013).  

De interventioner som används under behandlingen består dels av praktiska övningar i 

compassion, dels av visualiseringsövningar som kallas Compassion Mind Training. De 

praktiska övningarna består t.ex. av att arbeta med svåra situationer, tankebalansering och att 

skriva compassionbrev. Här får klienten arbeta med att se på sig själv och sina problem 

utifrån ett förhållningssätt av compassion. Parallellt med detta kan man arbeta med 
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exponering för smärtsamma känslor, beteendeexperiment och tidiga minnen, allt utifrån de 

behov som klienten har samt det sätt som terapeuten vanligtvis arbetar på dvs. en 

psykodynamiskt inriktad terapeut kombinerar sitt vanliga sätt att arbeta med ett 

förhållningssätt av compassion. Compassion Mind Training består av mindfulnessliknande 

visualiseringsövningar där klienten t.ex. får öva på att finna en lugnande andning och att 

skapa ett compassionsjälv, dvs. föreställa sig att hon är en individ som kan visa värme och 

känna omsorg och medkänsla för sig själv och andra. Detta är också ett arbete som pågår 

parallellt med det övriga terapeutiska arbetet (Andersson & Viotti, 2013).  

Under avslutningsfasen fokuserar arbetet främst på att undersöka hur klienten ska 

använda sig av det hon har lärt sig efter terapins avslut, hur de resultat som uppnåtts ska 

kunna vidmakthållas (Andersson & Viotti, 2013). 

Sammanfattningsvis är huvudfokus vid CFT att arbeta med och träna på Compassion 

Mind Training och dess färdigheter, för att öka individens förmåga till att vara sympatisk, 

icke-dömande, empatisk, att hantera obehag, att bry sig om sig själv och andra och att vara 

känslig för sitt lidande och sina behov (Gilbert, 2009).  

CFT vid ätstörningar (CFT-E). CFT vid ätstörningar utgår ifrån samma teoretiska 

grund som vanlig CFT. Detta innebär att de tre emotionella regleringssystemen har utvecklats 

genom evolutionära principer, samt att en obalans mellan systemen ligger till grund för 

psykopatologin, där skam och självkritik betraktas som transdiagnostiska faktorer och 

självkritiken ses som en säkerhetsstrategi för att hantera skam. Man arbetar även med stolthet 

och självriktad fientlighet som vidmakthållande mekanismer (Goss & Allan, 2010). 

Ätstörningen ses som ett sätt för individer att hantera emotionella svårigheter som har 

utvecklats i barndomen. Rädslor för att bli övergiven och avvisad skapar intern och extern 

skam hos individer då hotsystemet aktiveras. För att hantera dessa skamkänslor börjar man 

antingen banta, som ett sätt att ha kontroll och att slippa bli avvisad och övergiven av andra, 
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eller att hetsäta för att distrahera sig från smärtsamma känslor (Cooper, Wells & Todd, 2004). 

Självkritiken ses även inom CFT-E som ett sätt att hantera den interna skammen, vilket även 

gör att den bidrar till att den interna skammen vidmakthålls och förstärks. Detta sker genom 

ett konstant fokus på den upplevda otillräckligheten hos sig själv (Goss & Allan, 2010). 

Stolthet över att kunna kontrollera sitt ätande och över att kunna stå emot andras försök till 

kontroll över en, bidrar också till vidmakthållandet av ätstörningen då detta blir positivt 

förstärkande för individen (Goss & Allan, 2009). Processer som tillhör utforskandesystemet, 

så som dieter och strävan efter smalhet, blir således ett sätt att hantera de emotioner som 

aktiveras i hotsystemet (Goss & Allan, 2010). Då detta lyckas upplever individen 

tillfredsställelse som tillskrivs copingstrategierna, dvs. bantningen. Inom CFT-E ämnar man 

här, som inom generell CFT, öka individens förmåga till att aktivera trygghetssystemet och att 

på så sätt lära sig att hantera hotsystemet.  

CFT-E, som den är utformad av Goss (2010), är en gruppbehandling bestående av 24 

sessioner. Behandlingsmodellen består av flera steg som syftar till att hjälpa patienten att 

utveckla en förståelse för hur de tre emotionella regleringssystemens utvecklas och 

interagerar med varandra, dels ur ett evolutionärt perspektiv, men även i hur de i dag bidrar 

till att psykiska problem uppstår och vidmakthålls. En gemensam fallformulering upprättas 

där individens livshistoria, i synnerhet tidiga emotionella minnen kartläggs i syfte att hitta 

kopplingar till de säkerhetsstrategier, speciellt de som är knutna till mat, har utvecklats hos 

individen. För att individen ska lära sig att utveckla compassionfärdigheter är det viktigt med 

ett förhållningssätt av att de svårigheter som individen har inte är hennes eget fel. 

Psykoedukationen är i princip densamma som ges vid vanlig CFT förutom att den innehåller 

större fokus på mat och ätande ur ett evolutionärt perspektiv. Arbetet med 

compassionfärdigheter består inom CFT-E, som inom generell CFT, av Compassion Mind 

Training samt av andra typer av övningar så som ”tankebalansering med compassion” och att 
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jobba med svåra situationer. I slutskedet av behandlingen läggs fokus på att planera för livet 

efter terapin, samt hur de resultat som uppnås ska vidmakthållas. Att normalisera mat och 

ätande, planera måltider, samt att arbeta med felaktiga uppfattningar om mat och ätande är 

några av de komponenter som ingår i denna fas (Goss & Allan, 2010). 

Evidens för compassion. Det finns god evidens för att compassion kan ha positiva 

effekter på psykiskt välmående och på människors liv i stort. Compassion kan även fungera 

lindrande då psykisk problematik redan har uppstått (Neff & Germer, 2013). Compassion sägs 

alltså ha både förebyggande samt behandlande egenskaper. Man har t.ex. funnit att self-

compassion korrelerar positivt med generell livstillfredsställelse, och att det finns en negativ 

korrelation mellan compassion och depression och ångest, vilket indikerar att self-compassion 

kan fungera som en förebyggande faktor som skyddar mot psykisk ohälsa (Neff, 2003). Andra 

studier har funnit positiva korrelationer mellan self-compassion och emotionell intelligens, 

dvs. förmågan till att förstå, kontrollera och hantera sina emotioner (Heffernan, Quinn-

Griffin, McNulty & Fitzpatrick, 2010), och positiva korrelationer mellan self-compassion och 

optimism, nyfikenhet och positiv affekt (Neff, Rude & Kirkpatrick, 2007).  

Self-compassion har även visat sig vara hjälpsamt för individer för att hantera 

motgångar. Studier har funnit att individer med högre grad av self-compassion är snällare mot 

sig själva vid akademiska misslyckanden, och ser exempelvis dessa som en del av livet eller 

som ett lärotillfälle (Neff, Hsieh & Dejitterat, 2005). Man har även sett att self-compassion 

kan vara en tillgång i att hantera en skilsmässa hos vuxna individer (Sbarra, Smith & Mehl, 

2012), samt att self-compassion kan fungera som en skyddande moderator mellan att ha varit 

utsatt för övergrepp som barn och svårigheter att reglera emotioner senare i livet (Vettesse, 

Dyer, Li & Wekerle, 2011). Self-compassion kan också vara hjälpsamt för att hantera kronisk 

smärta (Costa & Pinto- Gouveia, 2011).  
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Evidens för CFT. Det finns få randomiserade kontrollerade studier som har undersökt 

CFT eller andra compassionbaserade interventioner som behandling vid psykisk problematik. 

På en icke-psykiatrisk population lät Neff & Germer (2013), i en randomiserad kontrollerad 

studie, 24 individer genomgå ett åtta veckor långt compassionprogram (the Mindful Self-

Compassion Program) med syfte att öka deras self-compassion. Resultaten visade på en 

ökning i mindfulness, medkänsla för andra och livstillfredsställelse, samt en minskning av 

depression, ångest, stress och undvikande i jämförelse med kontrollgruppen som inte fick 

någon behandling. I en pilotstudie utförd av Gilbert & Procter (2006) lät man sex individer 

med långvarig psykiatrisk problematik genomgå en tolv veckor lång gruppintervention i 

Compassionate Mind Training. Dessa individer hade tidigare i livet blivit diagnostiserade med 

personlighetsstörningar och/eller förstämningssyndrom av olika slag och flera av dem hade 

historia av självskadande beteenden, fysiska och sexuella övergrepp, samt emotionellt 

avvisande i barndomen. Resultaten visade minskade nivåer av självskattade depressiva 

symtom och ångestsymtom, självkritiska tankar, extern skam och känslor av underlägsenhet 

gentemot andra människor. Denna studie hade dock ingen kontrollgrupp och deltagarna hade 

även en pågående KBT-behandling parallellt med interventionen. En annan studie lät 32 

individer med erfarenhet av olika typer av traumatiska upplevelser genomgå 12 sessioner av 

KBT, eller 12 sessioner av KBT tillsammans med Compassionate Mind Training. Resultaten 

visade på en signifikant reduktion i ångest- och depressionssymtom, tillsammans med mindre 

förekomst av undvikande beteende och påträngande tankar i båda grupperna. Man fann även 

att gruppen som hade erhållit KBT tillsammans med Compassion Mind Training uppvisade 

högre grad av compassion än gruppen som bara hade genomgått en KBT-behandling, vilket 

indikerar att Compassion Mind Training möjligen skulle kunna fungera som ett komplement 

till sedvanlig behandling vid PTSD och andra traumarelaterade diagnoser (Beaumont, Galpin 

& Jenkins, 2012) .  
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Evidens för CFT vid ätstörningar. Det finns få studier gjorda på CFT och andra 

compassionbaserade interventioner vid ätstörningar. Det finns studier som tyder på att 

compassion kan lindra skuldkänslor hos individer med restriktivt ätande efter att de har ätit 

mat som de vanligtvis räknar som ”förbjuden” (Adams & Leary, 2007), samt att individer 

med högre grad av compassion tenderar att vara mindre missnöjda med sin kropp än individer 

med lägre grad av compassion vid ätstörningar (Ferreira, Pinto- Gouveia & Duarte, 2013). I 

en studie undersöktes nivåer av self-compassion och rädsla för self-compassion hos 

ätstörningspatienter innan och efter behandling. Man fann att individer med hög grad av 

rädsla för self-compassion och låga nivåer av  just self-compassion innan behandlingen, också 

hade högre nivåer av skam och ätstörningspatologi. Dessa individer svarade även sämre på 

själva behandlingen (Kelly, Carter, Zuroff & Borairi, 2013).  

Då det finns evidens för att individer med ätstörningar har höga nivåer av skam & 

självkritik (Ferreira et al., 2013; Burney & Irwin, 2000), samtidigt som det finns evidens för 

att compassion kan fungera lindrande för skamkänslor och självkritiska tankar (Gilbert & 

Procter, 2006), finns det anledning att tro att compassion skulle kunna vara en viktig 

komponent vid behandling av ätstörningar.  

Syfte och hypoteser 

Då ätstörningar har visat sig vara svårbehandlade, och till och med ansedda som kroniska 

tillstånd av många, samt att komorbiditet med annan psykiatrisk sjukdom visat sig vara hög, 

är ett transdiagnostiskt förhållningssätt vid behandling av ätstörningar tilltalande.            

Tidigare forskning har funnit höga nivåer av skam, självkritik och svårigheter med att 

generera varma känslor för sig själv hos ätstörningspatienter, vilket också indikerar att ett 

transdiagnostiskt synsätt, inriktat på specifikt dessa processer, skulle kunna vara kliniskt 

verksamt.  

Compassion Focused Therapy är en transdiagnostisk behandling inriktad på dessa 
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processer, och som i den begränsade forskning som genomförts, visat sig kunna lindra skam, 

självkritik och generera compassion hos individer med psykiska besvär. Med behandlingens 

antaganden om att ätstörningsproblematik är ett symtom för bakomliggande processer, samt 

anknytnings- och evolutionsteoretiska antaganden om hur psykisk problematik uppstår, är 

CFT teoretiskt lovande och kan även visa sig vara kliniskt viktig.  

Det huvudsakliga syftet med denna pilotstudie är således att undersöka huruvida en 

individualterapi i CFT kan vara ett hjälpsamt tillägg till sedvanlig behandling vid ätstörningar. 

Specifikt är syftet att undersöka huruvida en individualterapi i CFT kan minska nivåer av 

skam och självkritik, öka nivåer av self-compassion för den egna personen hos individer med 

ätstörningar, samt ge en förbättring i attityder om mat och ätande hos dessa individer. Studien 

syftar också till att undersöka om det accepterande förhållningssätt som CFT bidrar med, ofta 

annorlunda i jämförelse med det i sedvanlig behandling, upplevs vara hjälpsamt för 

patienterna. Utifrån de syften som föreligger genereras följande hypoteser: 

• Behandlingen kommer att ge ökad self-compassion hos deltagarna. 

• Behandlingen kommer att leda till minskad självkritik hos deltagarna. 

• Behandlingen kommer att minska svårigheter att trösta sig själv. 

• Behandlingen kommer att leda till minskade skamkänslor. 

• Behandlingen kommer att leda till minskade ätstörningssymtom. 

• Behandlingen kommer att medföra lägre grad av depressiva symtom och 

ångestsymtom. 

• Deltagarna kommer att uppleva sig hjälpta och tilltalas av behandlingen.  
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Metod 

Design 

Studien är en single-subject A-B experimentell design, med multipla baslinjer och 

kontinuerliga mätningar före, under och vid behandlingens avslut. Denna typ av design är 

fördelaktig att använda vid en pilotstudie som denna, då man med ett litet antal deltagare kan 

erhålla en indikation om behandlingens effekt. Studien inleds med en baslinje (A) då dagliga 

och veckovisa mätningar utförs och syftar till att predicera hur den beroende variabeln skulle 

te sig i framtiden utan intervention. Eventuella förändringar i den beroende variabeln som 

sedan sker i samband med att interventionen (B) sätts in styrker den interna validiteten, dvs. 

att det är interventionen i sig, och inte andra okända variabler, som påverkar resultatet 

(Kazdin, 2010). I den aktuella studien utfördes olika långa baslinjemätningar för deltagarna, 

två respektive tre veckor. Detta gjordes för att ytterligare kunna styrka den interna validiteten 

genom att hantera hot, såsom historia, mot denna. Baslinjefasen avsåg mäta deltagarnas 

normala tillstånd av tankar och handlingar gällande mat och vikt, self-compassion, skam och 

självkritik. Ju mer stabil baslinjen är innan interventionen sätts in, desto säkrare slutsatser kan 

dras om interventionens effekt (Kazdin, 2010). Samma mätningar utfördes sedan kontinuerligt 

under behandlingens gång samt efter behandlingens slut, där resultaten kunde jämföras med 

baslinjefasen för att kunna dra slutsatser om behandlingens effekt för individen.  

Deltagare 

Författarna tog kontakt med Ätstörningsenheten i Örebro, som drivs av Örebro läns 

landsting, för att presentera idén till studien. Behandlarna på ätstörningsenheten var positiva 

till ett samarbete där författarna utförde behandlingen på klinikens patienter som rekryterades 

med hjälp av bekvämlighetsurval. De ordinarie behandlarna på Ätstörningsenheten 

inventerade vilka patienter som kunde vara presumtiva deltagare i studien. Inklusions- och 

exklusionskriterier fastställdes av författarna i samråd med ordinarie behandlare på 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 
!

!

[29]!

Ätstörningsenheten innan rekryteringen påbörjades. Inklusionskriterierna innefattade att 

patienten skulle vara aktuell på enheten (och därmed uppfylla kriterierna för någon typ av 

ätstörning), ha fyllt 18 år samt tidigare ha erhållit sedvanlig behandling. Patienten skulle även 

ha praktisk möjlighet att delta i behandling två gånger per vecka under två månaders tid, samt 

viljan att under denna tid göra ett uppehåll med sin ordinarie behandlare. 

Exklusionskriterierna innefattade aktuellt parasuicidalt beteende, exempelvis suicidhot 

eller konkreta suicidplaner. Utifrån bekvämlighetsurvalet som skedde under två veckors tid, 

framkom sex stycken kvinnliga patienter som var aktuella för behandlingen. Dessa hade då 

erhållit muntlig information av deras ordinarie behandlare samt skriftlig information från 

författarna (bilaga 1). Deltagarna tilldelades slumpmässigt behandlare genom lottdragning. 

Därefter kontaktades de telefonledes av respektive behandlare, tillika författarna, och ett 

första orienterande samtal bokades. Vid detta samtal gavs ytterligare information om 

behandlingens innehåll och syfte. Ytterligare ett samtal bokades in kort därefter då deltagarna 

skulle ha tagit ställning till att delta eller inte. Samtliga sex erbjudna deltagare tackade jag till 

att ingå i studien. Förmätningar genomfördes och baslinjemätningar påbörjades. Sedan 

förlöpte två veckor (för deltagare 2, 3 och 4) samt tre veckor (för deltagare 1 och 5) innan 

behandlingsstart. En av dessa sex valde att lämna studien under baslinjemätningarna då hon 

upplevde det för krävande att börja om arbetet med sin problematik, och meddelade sin nya 

behandlare detta. Behandlingen var kostnadsfri för alla deltagare, och någon ersättning erhölls 

inte. 

De fem deltagarna hade ätstörningsdiagnoser av olika slag (se tabell 1 nedan). De hade 

alla haft problem under många år och hade tidigare erhållit olika typer av behandling, både i 

grupp och individuellt. Den pågående behandling som deltagarna deltog i innan studien 

påbörjades, och som fortsatte efter studiens avslut, utfördes av tre olika behandlare och var av 

KBT- eller ACT-typ.
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Tabell 1.  
Presentation av deltagarna.  
 
Deltagare Ålder Sysselsättning Diagnos(er) Problemduration Behandling på 

Ätstörningsenheten 
sedan år 

1 23 Arbete 100 % F509 Ätstörning UNS 
(restriktivt ätande samt 
hetsätningar) 

Sedan tidiga tonåren 2011 

2 29 Arbete 100 % F509 Ätstörning UNS 
(restriktivt ätande samt 
hetsätningar) 

F331 Recidiverande 
depression, medelsvår 

Sedan tidiga tonåren 2009 

3 42 Sjukskrivning 100 % F509 Ätstörning UNS 
(restriktivt ätande) 

Sedan tidiga tonåren 2003 

4 31 Arbete 25 % 
Sjukskrivning 75 % F502 Bulimia nervosa Sedan tidiga tonåren 2012 

5 23 Arbete och studier 100 % F502 Bulimia nervosa Sedan tidiga tonåren 2011 

 
   

!
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Mätmetoder 

För att kunna följa och utvärdera varje deltagares grad av skam, självkritik, self-compassion, 

förhållande till mat och ätande samt psykisk hälsa i stort, administrerades ett antal instrument 

före, under och vid behandlingens avslut.   

Processmått 

De instrument som administrerades till deltagarna kontinuerligt under studiens gång. 

• Kort upprepad skattning av ätstörningssymptom, patientversion (KUS-P) (Norring, 

1995). 

• Self-Compassion Scale (Neff, 2003). 

• Levels of Self-Criticism Scale (LOSC) (Thompson & Zuroff, 2004). 

• Dagbok bestående av 8 frågor med syfte att fånga upp tankar om sig själv, om mat och 

vikt, skam, självkritik och självtröst. 

Utfallsmått 

De instrument som administrerades till deltagarna vid baslinjens början, vid 

behandlingsstart samt vid behandlingens avslut. 

• Eating Disorders Examination-Questionnaire (EDE-Q) (Fairburn & Beglin, 1994). 

• The Test of Self Conscious Affect-3 (TOSCA-3) (Tangney, Dearing, Wagner & 

Gramzow, 2000). 

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983). 
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Figur 4. Översikt över studiens design.  
Not. A = 2 veckor för deltagare 2, 3 och 4. A = 3 veckor för deltagare 1 och 5. B = 8 veckor 
för alla deltagare.  

Kort upprepad skattning av ätstörningssymptom, patientversion (KUS-P). KUS-P 

är ett självskattningsformulär bestående av 14 frågor som avser besvär den senaste veckan 

gällande mat och vikt, där fem frågor avser handlingar och resterande nio avser tankar kring 

detta (Norring, 1995). Svaren anges på en femgradig likertskala, exempelvis ”Hur mycket 

besvärades du den senaste veckan av rädsla för att gå upp i vikt”, där alternativen är ”inte 

alls”, ”lite grann”, ”måttligt”, ”en hel del”, ”väldigt mycket”. Poängen adderas för respektive 

skala vilket ger en totalpoäng för tankar, och en totalpoäng för handlingar. KUS-P har god 

intern konsisten (α = .84) och validitet (Fallsdalen Riegler & Sundin, 2009). KUS-P användes 

i denna studie för att mäta förekomsten av ätstörningsymtom hos deltagarna två gånger per 

vecka under baslinjen innan behandlingsstart, vid varje session, samt vid behandlingens 

avslut.  I analysen användes mätningarna från behandlingsstart och behandlingens avslut. För 

att bedöma deltagarnas skattningar användes den normering som finns (Norring, 1995), och 

som även används av Ätstörningsenheten i Örebro, där behandlingarna genomfördes. Enligt 

denna indikerar 0-14 poäng totalt lindriga symtom, 15-20 poäng måttliga symtom och >21 

poäng omfattande symtom. Här summeras poängen från tankar och handlingar till en 

totalpoäng. 
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Self-Compassion Scale.  Ett självskattningsformulär bestående av 26 frågor som bl.a. 

avser mäta vänlighet mot sig själv, självdömanden och mindfulness (Neff, 2003) . Exempelvis 

“Jag ogillar och dömer mig själv för mina egna tillkortakommanden och brister”, där svaren 

anges på en femgradig likertskala, där 1 = “nästan aldrig” och 5 = “nästan alltid”. Self 

Compassion Scale består av sex delskalor; Self-kindness, self-judgment, common humanity, 

isolation, mindfulness & over-identification. Poäng på de olika delskalorna räknas ut genom 

att dividera den sammanlagda poängen per skala med antalet frågor. En totalpoäng för self-

compassion räknas ut genom att ta fram ett medelvärde för alla skalor. Self Compassion Scale 

har visat sig ha god diskriminativ och konvergent validitet (Neff, 2003), såväl som god intern 

konsistens (α =.90) (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). Instrumentet administrerades 

två gånger per vecka under baslinjen innan behandlingsstart, vid varje session, samt vid 

behandlingens avslut. Ett medelvärde räknades ut för varje vecka för de veckor det fanns två 

mätningar. För att bedöma och jämföra deltagarnas skattningar användes medelvärden från en 

icke-klinisk population som genomgått ett åtta veckor långt träningsprogram i compassion. 

Dessa individer hade innan programmet ett medelvärde på 2,58 poäng och efter programmet 

3,47 poäng (Neff & Germer, 2013). Dessa siffror användes som ett estimat på hur det ser ut i 

en normalpopulation samt hur stor förändring som kan förväntas efter behandling.  

Levels of Self-Criticism Scale (LOSC). LOSC är ett självskattningsformulär bestående 

av 22 frågor som avser mäta självkritik (Thompson & Zuroff, 2004). Exempelvis “Jag blir 

mycket frustrerad på mig själv när jag inte lever upp till de krav jag har på mig själv”, där 

svaren anges på en likertskala 1 till 7, där 1 = “stämmer inte alls” och 7 = “stämmer helt”. 

LOSC består av två delskalor. CSC (comparative self-criticism) består av 12 frågor och mäter 

jämförande självkritik, dvs. självkritik i förhållande till andra människor. ISC (internalized 

self-criticism), består av tio frågor som mäter internaliserad självkritik, dvs. självkritik utifrån 

egna värderingar om hur man borde vara som person. Poängen för varje delskala räknas ut 
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genom att addera poängen för de frågor som hör till respektive skala. LOSC har en god 

konvergent och diskriminativ validitet, samt acceptabla nivåer av intern konsistens (CSC α = 

0.78, ISC α = 0.89) (Danielsson, 2012). Instrumentet administrerades två gånger per vecka 

under baslinjen innan behandlingsstart, vid varje session, samt vid behandlingens avslut. Ett 

medelvärde räknades ut för varje vecka för de veckor det fanns två mätningar. I analysen av 

LOSC konverterades poängen på de olika delskalorna (CSC & ISC) till en siffra mellan 0 till 

5 poäng. Detta gjordes genom att den totala poängen för varje delskala dividerades med antal 

frågor. Detta medelvärde dividerades sedan med sju, då skalan på LOSC går från 0-7. Vidare 

multiplicerades denna siffra med fem för att hamna på en skala mellan 0-5. Syftet med detta 

var att kunna redovisa poängen från LOSC tillsammans med Self Compassion Scale.  

Dagbok. En dagbok, (bilaga 2), bestående av 8 påståenden, skapades för att kunna 

erhålla dagliga mätningar av intern och extern skam, självkritik, svårigheter att trösta sig själv 

vid starka känslor samt attityder till mat och vikt. Förmåga till självtröst utgör en del av self-

compassion, därav valde vi att mäta detta. Deltagaren ombads att fylla i dagboken i hemmet 

vid samma tillfälle varje dag under två respektive tre veckor innan behandlingens start, under 

hela behandlingen, samt vid behandlingens avslut. Exempelvis ”Idag har jag känt mig dålig, 

mindre värd, oattraktiv, ful, tjock eller liknande”, där svaren angavs på en likertskala 0-10, 

där 0 = ”inte alls” och 10 = ”helt och hållet”. I analysen räknades ett dagligt medelvärde ut för 

skam som mättes med hjälp av två frågor, avsedda att mäta intern respektive extern skam. För 

självkritik och förmåga till självtröst användes endast den siffra som hade skattats, då dessa 

begrepp mättes av en fråga. Fyra av de åtta påståendena uteslöts vid analysen eftersom tre av 

dem (ätstörningssymtom) fanns representerat i andra formulär och det fjärde, ”Idag har jag 

reagerat starkt när något jobbigt har hänt” inte var möjligt att besvara för en av deltagarna.  

Eating Disorders Examination-Questionnaire (EDE-Q). EDE-Q är ett 

självskattningsformulär som avser mäta deltagarens attityder om ätande, kropp och vikt samt 
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handlingar för att påverka detta (Fairburn & Beglin, 1994). EDE-Q består av 36 frågor och 

deltagaren skall besvara hur många dagar av de senaste fyra veckorna som hon har uppfyllt 

påståendet, exempelvis ”Under hur många dagar av de senaste fyra veckorna (28 dagarna) har 

du låtit bli att äta någonting under långa perioder (8 timmar eller mer) för att påverka din vikt 

eller figur?” där alternativen är: ”inga dagar”, ”1-5 dagar”, ”6-12 dagar” osv. Varje 

svarsalternativ motsvarar sedan en poäng mellan 0-6, där “inga dagar” ger 0 poäng och “alla 

dagar” ger 6 poäng. EDE-Q består av fyra delskalor; restrain (återhållsamhet), eating concern 

(ätbekymmer), shape concern (figurbekymmer) och weight concern (viktbekymmer). För att 

räkna ut poängen för varje delskala summeras poängen för de frågor som ingår i varje 

delskala och divideras sedan med antalet frågor. Totalpoängen för EDE-Q är summan av de 

fyra skalornas medelvärde dividerat med fyra. Utvärderingar av EDE-Q har visat att 

instrumentet har god diskriminativ validitet, främst för den totala poängen (Aardoom, 

Dingemans, Slof Op’t Landt & Van Furth, 2012). EDE-Q har också god konvergent validitet 

(Reas, Wisting, Kapstad & Lask, 2011) samt acceptabla nivåer av intern konsistens (α = .90) 

(Peterson et al., 2007). Deltagarnas poäng bedömdes utifrån normeringssiffror från en svensk 

studie som jämfört en klinisk population av individer med ätstörningar (N = 2383) med en 

normalpopulation (N = 760). Här fanns i den kliniska populationen ett totalt medelvärde på 

4.06. Medelvärdena för de olika delskalorna var 3.67 på återhållsamhet, 3.36 på ätbekymmer, 

4.72 på figurbekymmer och 4.07 på viktbekymmer (Welch, Birgegård, Parling & Ghaderi, 

2011).  

The Test of Self Conscious Affect-3 (TOSCA-3). TOSCA-3 är ett 

självskattningsformulär bestående av elva negativa och fem positiva scenarier som bl.a. avser 

mäta benägenhet till skam, skuld och stolthet (Tangney, Dearing, Wagner & Gramzow, 

2000). Varje scenario följs av fyra till fem påståenden som vart och ett av dem mäter 

ovanstående variabler, där deltagaren skall besvara hur sannolikt det är att påståendet 
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stämmer i hennes fall, exempelvis ”Du bestämmer en lunchträff med en vän. När klockan är 

17 kommer du på att du har glömt bort lunchträffen” med påståendena (a) ”Du skulle tänka: 

Vad hänsynslös jag är” (skam), (b) ”Du skulle tänka: Han/hon kommer säkert att förstå” 

(detached), (c) ”Du skulle försöka kompensera honom/henne så fort som möjligt” (skuld), (d) 

”Du skulle tänka: Min chef kom och störde mig alldeles före lunchen” (externalisering). Varje 

påstående besvaras på en likertskala som sträcker sig mellan 1 = ”inte sannolikt” och 5 = 

”mycket sannolikt”. För varje delskala summeras poängen ihop till en totalpoäng för aktuell 

delskala. Deltagarna fick fylla formuläret vid det tillfälle då de tackade ja till att medverka i 

studien, vid behandlingsstart samt vid behandlingens avslut. Vid analys togs bara hänsyn till 

poängen på delskalan som mäter skam då endast denna skala vara relevant för studiens syfte. 

Delskalan som mäter skam har visats ha god intern konsistens (α = .91) (Rüsch et al., 2007), 

samt god diskriminativ validitet (Nugier, Gil & Chekroun, 2012). För att bedöma och jämföra 

deltagarnas skattningar av skam användes siffror från amerikanska studier genomförda på 

kvinnliga psykologistudenter, där man funnit medelvärden för skam på 44.93 (n = 142), 45.59 

(n = 275) och 48.33 (n = 217) (Tangney & Dearing, 2003). Dessa siffror användes som ett 

estimat på ett värde av skam i en icke klinisk population.  

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS är ett självskattningsformulär 

som avser mäta grad av depression och ångest (Zigmond & Snaith, 1983). HADS består av 14 

frågor där varje delskala består av sju frågor, och skall besvaras på en likertskala mellan 0 och 

3, exempelvis ”Jag känner mig spänd och nervös”, med svarsalternativen 0 = ”inte alls”, 1 = 

”av och till”, 2 = ”ofta”, 3 = ”mestadels”. I denna studie användes HADS för att bedöma 

deltagarnas allmänpsykiska tillstånd före och efter behandlingen. HADS har visats ha god 

intern konsistens (α = .90) (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997) och validitet (Bjelland, 

Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). För att bedöma deltagarnas skattningar användes både 

svenska och utländska normeringar, där medelvärdet för den svenska normeringen är 4,55 för 
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ångest och 3,98 för depression i en normalpopulation (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). I 

den utländska normeringen indikerar 0-7 poäng normal ångest respektive depression, 8-10 

poäng mild, 11-14 poäng moderat och 15-21 poäng svår depression respektive ångest (Snaith, 

2003).  

Utvärdering av behandlingen. Ett formulär om patientnöjdhet (bilaga 3) 

administrerades av respektive behandlare vid den sista sessionen. Deltagarna fick här fylla i 

elva frågor om hur nöjda de var med behandlingen, hur de upplevde att de hade blivit hjälpta 

av behandlingen samt vad i behandlingen som hade varit hjälpsamt. Svaren angavs på en 

likertskala 1-5, där 1 = ”mycket missnöjd” och 5 = ”mycket nöjd”. Tre frågor avsåg mäta hur 

pass nöjd deltagaren var med behandlingen, där ett medelvärde av poängen från dessa tre 

frågor togs fram och rapporterades som ”nöjdhet”. Hur deltagarens medkänsla och mående 

påverkades av behandlingen mättes med en fråga vardera. Formuläret avsåg även mäta hur 

hjälpsamma de olika komponenterna varit, där två frågor om ljudövningar (Compassion Mind 

Training) respektive andra compassionövningar slagits samman till ett medelvärde. En fråga 

gällde i vilken grad deltagaren hade använt sig av övningarna och teknikerna i vardagslivet 

under behandlingens gång.  

Behandlingen 

Behandlingen bestod av en modifierad version av Compassion Focused Therapy (CFT) och 

Compassion Focused Therapy vid ätstörningar (CFT-E). I och med att deltagarna redan hade 

erhållit behandling med fokus på mat och ätande på Ätstörningsenheten, så reducerades delar 

av CFT-E som fokuserar på just mat och ätande. Syftet med detta var att deltagarna skulle få 

ta del av det som är unikt för CFT som ett komplement till sedvanlig behandling vid 

ätstörningar. Ett arbetsmaterial upprättades (bilaga 4), där behandlingen modifierades till en 

individualterapi i stället för gruppterapi som CFT-E ursprungligen är. Arbetsmaterialet utgick 

från Paul Gilberts texter om CFT, Ken Goss artiklar och böcker om CFT-E, samt boken 
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Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson och Sofia Viotti. Utifrån detta material 

delades behandlingen grovt in i tre faser. Behandlingen bestod av 14 sessioner där varje 

session var mellan 60-90 minuter lång.  

Fas 1. Insocialisering i compassion. Kartläggning av aktuell problematik. Utforskande 

av deltagarens uppväxt och anknytningsmönster. Utformande av strukturerad fallformulering. 

Psykoedukation bestående av evolutionsteoretiska perspektiv på hur den mänskliga hjärnan 

fungerar i förhållande till mat och ätande samt en introduktion till begreppet compassion. 

Praktiska visualiseringsövningar (Compassion Mind Training).  

Fas 2. Träning i compassion. Visualiseringsövningar (Compassion Mind Training) 

som syftar till att gradvis öka förmågan till att känna lugn, trygghet och compassion. Utforska 

och arbeta med hinder för compassion. Öka förmågan till att hantera plågsamma upplevelser.  

Fas 3. Tillämpning av compassion, generalisering till vardagen. Successiv 

tillämpning av det som deltagaren fått med sig hittills, repetition. Arbeta med svårigheter och 

blockeringar mot att känna compassion. Förbereda för terapins avslut.  

Behandlare 

Behandlarna, tillika författarna, var i slutskedet av psykologutbildningen med integrativ 

inriktning samt grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), då studien genomfördes. 

Behandlarna hade handledning ca. 60-90 minuter per vecka under studiens gång av två 

psykologer med erfarenhet av CFT. Handledning erhölls även i planeringsstadiet av studien, 

samt efter studiens avslut.  

Procedur 

Efter rekrytering, screening samt samtycke från deltagarna genomfördes den första 

förmätningen (EDE-Q, TOSCA-3 och HADS). Baslinjemätningarna påbörjades (KUS-P, Self 

Compassion Scale, LOSC och dagbok) och fortlöpte två respektive tre veckor innan 

behandlingen påbörjades. Under denna tid fick deltagarna fylla i ovanstående 
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självskattningsformulär i hemmet och skicka in i förfrankerade kuvert för att behandlarna 

skulle kunna avläsa en någorlunda stabil baslinje innan behandlingen påbörjades. Vid 

behandlingsstart administrerades den andra förmätningen, som kontroll till den första. Under 

studiens förfarande skedde alla mätningar (utom ifyllandet av dagbok) vid varje terapisession, 

dvs. två gånger per vecka under de sex första veckorna samt en gång per vecka under de två 

sista veckorna. Ifyllandet av dagbok skedde i hemmet dagligen och medtogs till första 

sessionen varje vecka, då en ny dagbok delades ut. Eftermätningen (EDE-Q, TOSCA-3 och 

HADS) skedde vid behandlingens avslutande session.   

Analysmetoder 

Visuell analys. Syftet med en visuell analys vid single-case design är detsamma som 

vid en statistisk analys, dvs. att ta reda på om resultaten innan och efter intervention skiljer sig 

åt samt huruvida en eventuell skillnad kan tillskrivas interventionen (Kazdin, 2010). I den 

aktuella studien analyserades LOSC (självkritik), Self Compassion Scale och dagboken med 

hjälp av visuella analyser. För LOSC och Self Compassion Scale räknades ett medelvärde ut 

per vecka för de olika delskalorna. För de veckor där formulären endast administrerades vid 

ett tillfälle användes det värdet. Veckoskattningarna plottades ut på en graf per deltagare för 

självkritik och self-compassion. För dagboken räknades ett dagligt medelvärde ut för skam. 

För självkritik och förmåga till självtröst användes det värde som den enskilda frågan för 

dessa variabler gav. För dagboken plottades skam och självkritik ut i samma graf, pga. den 

teoretiska utgångspunkt om dessa begrepp som nära besläktade med varandra. Självtröst 

plottades ut på en enskild graf, vilket resulterade i två grafer per deltagare för dagboken. Den 

visuella analysen utgick från de kriterier för visuell analys som återfinns i Kazdin (2010). Ett 

medelvärde för de olika variablerna räknades ut för baslinjen samt för interventionsfasen. 

Detta medelvärde demonstrerades på varje graf som en horisontell linje. Syftet med detta var 

att kunna urskilja huruvida en förändring hade inträffat i processmåtten mellan baslinjen och 
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interventionen. Då den horisontella linjen tydligt skiljde sig åt mellan baslinje- och 

interventionsfasen tillskrevs denna förändring till interventionen. En visuell analys utfördes 

även över hur lutningen såg ut mellan de olika faserna samt huruvida data lutade i enlighet 

med de hypoteser om interventionens effekt. En granskning över latens utfördes också, dvs. 

hur nära efter interventionsfasens inledning en förändring i data kan urskiljas. Ju närmare en 

förändring syns desto tydligare är interventionens effekt (Kazdin, 2010).  

Statistisk analys. Den statistiska analysen utfördes på utfallsmåtten HADS, TOSCA-3 

och EDE-Q. Här genomfördes en uträkning av den procentuella minskningen eller ökningen 

mellan de båda baslinjemätningarna samt mellan den andra baslinjemätningen och 

behandlingens avslut. Analysen av vissa variabler kompletterades med en uträkning på 

procent av icke-överlappande data, dvs. andel data under behandlingen som var i förväntad 

riktning högre/lägre än det högsta/lägsta värdet under baslinjen. För tolkning av denna 

procentsiffra brukar en siffra över 90 % indikera mycket effektiv behandling, 70-90 % 

effektiv behandling, 50-70 % tveksam effekt och en siffra under 50 % indikera ineffektiv 

behandling (Ma, 2006). Denna analys utfördes för att belysa förändringar som var svåra att se 

genom annan analys.  

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av studien tillämpades de etiska principer och uppförandekoder som APA 

upprättat för vetenskapliga undersökningar (American Psychological Association, 2010). 

Innan deltagarna fattade beslut om att delta gavs muntlig och skriftlig information gällande 

samtycke (bilaga 5). De gavs också några dagars tid att ta ställning till huruvida de ville delta 

i studien eller inte. Då de väl tagit ställning upprättades samtyckesblanketterna i två exemplar 

där deltagaren behöll den ena, och den andra tillföll behandlarna. Rätten att lämna studien 

utan att ange orsak betonades, hantering av personuppgifter, kodsystem för avidentifiering 

samt konfidentialitet i sin helhet var deltagarna fullt informerade om då studien påbörjades. 
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Deltagarna hade möjlighet att under studiens gång ha kontakt via e-post eller telefon med sin 

ordinarie behandlare då detta ingav en stor trygghet för vissa av dem.  

 Eftersom studiens design är av single-subject typ medför det att alla patienter erhåller 

behandling och således undviks bekymret med en kontrollgrupp som blir utan behandling, 

alternativt ges en intervention som är mindre verksam. Alla deltagare erhöll alltså ett tillägg 

till sedvanlig behandling, då de efter studiens slut återgick till sina ordinarie behandlare. 

Resultat 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka huruvida en individualterapi i 

CFT kan vara ett hjälpsamt tillägg eller alternativ till sedvanlig behandling vid ätstörningar. 

Mer specifikt syftade även studien till att undersöka huruvida en individualterapi i CFT kan 

minska nivåer av skam och självkritik, öka nivåer av self-compassion för den egna personen 

hos individer med ätstörningar, samt ge en förbättring i attityder om mat och ätande hos dessa 

individer. Resultatet presenteras nedan i enlighet med studiens frågeställningar och hypoteser. 

För deltagare 1 finns enbart data från förmätning, tre veckors baslinje samt till och med 

session elva. Därefter lämnade deltagare 1 studien och eftermätningarna genomfördes vid 

session 12, i jämförelse med vid session 14 hos övriga deltagare.  

Visuell analys av processmått 

En visuell analys har genomförts på processmåtten som mättes under baslinjen, kontinuerligt 

under behandlingens gång, samt vid behandlingens avslut. Den visuella analysen utgår 

huvudsakligen från de kriterier som finns för visuell analys av data.  

Medför behandlingen ökad self-compassion och minskad självkritik? Figur 5 visar 

veckovisa skattningar av self-compassion och självkritik. 
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Figur 5. Veckovisa skattningar av self-compassion och självkritik.  
Not. Vertikal linje representerar behandlingsstart. 
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Nivåerna av självkritik hos deltagare 2 var 3,84 på jämförande självkritik under baslinjen och 

4,10 under behandlingstiden, samt 4,72 respektive 4,78 på internaliserad självkritik. De små 

skillnader som går att finna går i motsatt riktning i jämförelse med det förväntade.  

Deltagare 3 hade ett medelvärde på self-compassion som var 1,36 under baslinjen och 

1,53 under behandlingstiden. Förändring i medelvärde är därmed i förväntad riktning men 

dock så pass liten att lutningen inte har påverkats. Självkritik hos deltagare 3 förändrades på 

jämförande självkritik från 4,39 till 3,99 och på internaliserad självkritik från 4,84 till 4,71. 

Det innebär att förändringarna gick i förväntad riktning med en mycket svag lutning.  

För deltagare 4 var medelvärdet på self-compassion 2,08 under baslinjen samt 2,28 

under behandlingstiden. Förändringen i medelvärde mellan de två faserna är därmed en svag 

lutning i förväntad riktning. Nivåerna av självkritik hos deltagare 4 var 3,68 på jämförande 

självkritik under baslinjen samt 2,99 under behandlingstiden samt 4,68 respektive 4,83 på 

internaliserad självkritik. Detta innebär att förändringen gick i förväntad riktning med en svag 

lutning på ena skalan medan förändringen på den andra skalan var i motsatt riktning.  

Deltagare 5 hade ett medelvärde på self-compassion som var 1,47 under baslinjen och 

1,90 under behandlingen. Förändringen mellan faserna var således i förväntad riktning och 

går att avläsa visuellt. Den skattning som deltagare 5 gjorde vid behandlingens avslut, 2,80, är 

i nivå med den normerade skattningen 2,58 för en normalpopulation innan behandling. 

Jämförande självkritik förändrades från 3,93 till 3,36 samt från 4,87 till 4,19 på internaliserad 

självkritik. Således skedde båda förändringarna i förväntad riktning med visuellt avläsbar 

lutning.  

Ingen av deltagarna hade några siffror som var i närheten av de siffror som användes 

som normering för en icke-klinisk population efter genomförd behandling.  

Deltagare 1 skattade högre än det högsta värdet under baslinjen vid 8 av 12 skattningar 

under behandlingstiden på grad av self-compassion, vilket innebär att 67 % av data är icke-
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överlappande, där 70-90 % brukar anses vara effektiv behandling och 50-70 % tveksam 

effekt. De skattningar som var icke-överlappande var de 8 sista av behandlingen i följd. En 

effekt fanns även för deltagare 3 där 71 % av data var icke-överlappande. En effekt fanns 

dock inte för de andra deltagarna där 14 % av data var icke-överlappande för deltagare 2, 21 

% för deltagare 4 samt 53 % för deltagare 5.  

Medför behandlingen minskade dagliga nivåer av skam och självkritik? Figur 6 

visar deltagarnas dagliga skattningar av skam och självkritik där skalan är 0 till 10 där 0 = inte 

alls och 10 = helt och hållet.  
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Figur 6. Dagliga skattningar av skam och självkritik.  
Not. Vertikal linje representerar behandlingsstart. 
 
Deltagare 1 och 2 uppvisade skillnader i motsatt riktning jämfört med förväntat. Deltagare 1 

hade ett medelvärde på skam som var 6,48 under baslinjen och 7,43 under behandlingen. Hon 

skattade 6,00 på självkritik under baslinjen samt 7,68 under behandlingen. Deltagare 2 

skattade 8,46 på skam under baslinjen och 9,22 under behandlingen, samt 8,86 på självkritik 

under baslinjen och 9,76 under behandlingen. Baslinjerna är inte stabila och interventionen 

har inte givit någon positiv effekt på deltagare 1 och 2:s skattningar på skam och självkritik. 

Deltagare 3 hade medelvärden på skam som var 10,00 under baslinjen och 9,61 under 

behandlingen. Självkritik under baslinjen hade medelvärdet 9,00 och under behandlingen 

9,86. Därmed gav interventionen ingen effekt på deltagarens dagliga skattningar på skam och 

självkritik.  

Deltagare 4 hade medelvärden på skam som var 6,63 under baslinjen respektive 5,45 

0 

5 

10 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 

Sk
at

tn
in

g 
(0

-1
0)

 

Dagar 

Skam & självkritik, deltagare 4 

Skam 

Självkritik 

0 
2 
4 
6 
8 

10 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 

Sk
at

tn
in

g 
(0

-1
0)

 

Dagar 

Skam & självkritik, deltagare 5 

Skam 

Självkritik 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 

!

[47]!

under behandlingen, samt medelvärden på självkritik som var 7,27 under baslinjen och 6,35 

under behandlingen. Här finns en förändring mellan faserna i förväntad riktning. Det finns 

mycket stor variation i skattningarna, såväl under baslinjen som under behandlingsfasen.  

Deltagare 5 hade medelvärden på skam som var 7,56 under baslinjen samt 6,58 under 

behandlingen. Medelvärdena på självkritik var 8,18 under baslinjen samt 6,78 under 

behandlingen. Det har således skett förändringar i den förväntade riktningen men det är stora 

fluktuationer i båda faserna vilket gör skattningarna svårbedömda i fråga om lutning och 

latens.  

Medför behandlingen ökad förmåga att trösta sig själv? Figur 7 visar dagliga 

självskattningar av deltagarnas svårigheter att trösta sig själva vid starka negativa känslor där 

skalan sträcker sig mellan 0 och 10 där 0 = inte alls och 10 = helt och hållet.  
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Figur 7. Dagliga skattningar av svårigheter att trösta sig själv.  
Not. Vertikal linje representerar behandlingsstart. 
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försämring i hur svårt hon haft att trösta sig själv vid starka känslor. Då siffrorna fluktuerar 

väldigt mycket är det svårt att urskilja några andra tendenser i data.  

Deltagare 2 hade även hon ett högre medelvärde under behandlingen än under baslinjen 

då hon gick från ett medelvärde på 8,14 till ett på 9,14.  

För deltagare 3 skedde en tydlig förändring i förväntad riktning. Under baslinjen hade 

hon ett medelvärde på 10,00 vilket under behandlingen blev 7,75.  

För deltagarna 4 och 5 skedde en förändring i förväntad riktning. Deltagare 4 hade ett 

medelvärde på 6,67 under baslinjen och på 5,75 under behandlingen, medan deltagare 5 gick 

från 7,35 under baslinjen till 6,22 under behandlingen. Stora fluktuationer i data för dessa 

deltagare gör att en analys av lutning, nivå och latens är svår att genomföra.  

Medför behandlingen minskade ätstörningssymtom (enligt KUS-P)? Deltagare 1 

hade 28 poäng vid behandlingsstart på KUS-P och 30 poäng vid behandlingens avslut, dvs. en 

liten förändring i icke-förväntad riktning. Deltagare 2 uppvisade inte någon förändring på 

KUS-P. Deltagare 3 hade en liten ökning av ätstörningssymtom enligt KUS-P med 31 poäng 

innan och 33 poäng efter behandlingen. För deltagare 4 fanns dock en avsevärd minskning i 

ätstörningssymtom enligt KUS-P med 37 % där hon skattade 35 innan och 22 efter 

behandlingens avslut. Också för deltagare 5 skedde en avsevärd förändring i förväntad 

riktning enligt KUS-P med 44 %, då hon skattade 32 poäng innan behandlingen och 18 poäng 

efter. Deltagare 5 var således den enda av deltagarna vars resultat på KUS-P hamnade inom 

gränserna för måttliga symtom. Övriga deltagares skattningar låg över 21 poäng vilket 

indikerar omfattande symtom.! 

Statistisk analys av utfallsmått 

Tabell 2 nedan visar deltagarnas skattningar avseende skam, ätstörningssymtom samt 

depressions- och ångestsymtom före och efter behandlingen.  
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Tabell 2. 
Poäng på utfallsmått vid för- och eftermätningar 

                              Deltagare 1                                    Deltagare 2             Deltagare 3             Deltagare 4        Deltagare 5 
 
Formulär F1     F2 E      Förändring F1     F2      E Förändring    F1     F2     E   Förändring F1     F2      E Förändring F1     F2      E Förändring 

TOSCA-3  
Skam 68      63 51     (-7%)      -19% 64      56     56 (-13%)  +-0%    65     63     66   (+2%)    +5% 65     65      63 (0%)      -3% 71     68      46 (-4%)     -32% 
 
EDE-Q 
Restrain 3,6     4,0 2,8    (+11%)   -30% 5,8     5,4    5,2 (-7%)     -7%  5,6     5,8    4,8   (+4%)   -17% 3,4     2,8    3,0     (-18%)  +7%  5,0     4,8   3,2 (-4%)     -33% 
Eating concern 3,8     3,4 4,6    (-11%)   +35% 4,6     4,8    4,6 (+4%)  +-0%  3,0     4,2    3,8   (+40%) -10% 5,0     4,4    4,0     (-12%)   -9%  5,2     5,2   3,4    (+-0%)   -35% 
Shape concern 3,4     4,3 3,9    (+26%)     -9% 6,0     6,0    5,9    (+-0%)   -2%  5,5     6,0    5,9   (+9%)     -2% 5,6     5,8    5,0     (+7%)  -14%  6,0     5,9   4,9    (-2%)     -17% 
Weight concern 1,4     2,8 3,0    (+100%)  +7% 5,2     5,0    4,8    (-4%)     -4%  5,0     5,8    5,8   (+16%) +-0% 4,4     4,8    4,6     (+9%)    -4%  5,2     4,8   4,6    (-8%)       -4% 
TOTAL 3,1     3,6 3,6    (+16%)   +-0% 5,4     5,3    5,1    (-2%)     -4%  4,8     5,5    5,1   (+15%)   -7% 4,6     4,4    4,2     (-4%)     -5%  5,4     5,2   4,0    (-4%)     -23% 
 
HADS 
Ångest 12      12 17     (+-0%)   +42% 16      15      14 (-6%)    -7%  18     18      21   (+-0%) +17% 17     18      13     (+6%)  -28%  17      13     11     (-24%)  -15% 
Depression 9        8 9       (-11%)    +-0% 10      11       9      (+10%)-18%  10     11      9   (+10)    -18% 11     11       7      (+-0%) -36%  4         6        2      (+50%) -67%
    
 

 
Not. F1 = förmätning 1, F2 = förmätning 2, E = eftermätning. Parentes anger förändring mellan mätningarna F1 och F2, som följs av förändring 
mellan mätningarna Före 2 och Efter. + = procentuell ökning av poäng, - = procentuell minskning av poäng. TOSCA = Test of Self Conscious 
Affect. EDE-Q = Eating Disorders Examination-Questionnaire. HADS = Hospital Anxiety and Depresssion Scale.  
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Medför behandlingen minskade skamkänslor? Deltagare 1 uppvisar en minskning av 

skamkänslor med 19 % mellan förmätning 2 och behandlingens avslut. Vid eftermätningen 

skattade hon 51 poäng vilket ligger nära de siffror man tidigare funnit i icke-kliniska 

populationer där skattningarna varit mellan 44 och 48. 

Deltagare 2, 3 och 4 uppvisade knappast några skillnader mellan förmätning 2 och 

eftermätning av skam. Deltagare 2 skattade ingen skillnad alls, deltagare 3 en ökning med 5 

% och deltagare 4 en minskning med 3 %. Poängen var 56, 66 respektive 63 för deltagare 2, 3 

och 4 vid eftermätningarna vilket är över estimatet som angivits för en icke-klinisk 

population.  

Deltagare 5 uppvisade en minskning av skamkänslor med 32 % och poängen som 

angavs vid eftermätningen var 46, vilket ligger inom den icke-kliniska normeringen.  

Medför behandlingen minskade ätstörningssymtom (enligt EDE-Q)? Deltagare 1 

uppvisade ingen förändring på totalpoäng på EDE-Q, medan det var en minskning med 30 % 

på delskalan restrain, som mäter restriktivt ätande, och en ökning med 35 % på delskalan 

eating concern.   

För deltagare 2, 3 och 4 skedde ingen nämnvärd förändring på totalpoängen på EDE-Q, 

men hos deltagare 3 skedde en minskning med 17 % på delskalan restrain och hos deltagare 4 

skedde en minskning med 14 % på delskalan shape concern, som mäter bekymmer gällande 

sin figur.  

Deltagare 5 uppvisade en minskning på alla delskalorna på EDE-Q, inklusive 

totalpoängen. Restrain minskade med 33 %, eating concern, som avser mäta upptagenhet 

kring mat och ätande, minskade med 35 % och totalpoängen minskade med 23 %. Noterbart 

är att ingen nämnvärd förändring uppnåddes på delskalan weight concern, som avser mäta 

bekymmer gällande vikt, för någon deltagare.  

I jämförelse med det medelvärde för totalpoäng som användes som normering från en 
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klinisk population i en tidigare studie, vilket var 4,06, så låg deltagare 2,3,4 och 5 på samma 

nivå eller högre än detta medelvärde. Deltagare 1 låg under medelvärdet vid båda 

förmätningarna såväl som vid behandlingens avslut.  Deltagare 1, 4 och 5 hade lägre värden 

på delskalan restrain än det medelvärde som användes som normering.  

Medför behandlingen minskade depressions- och ångestsymtom? Deltagare 1 

skattade en ökning av ångest med 42 %, från 12 poäng vid förmätningarna, vilket indikerar 

moderat ångest enligt den utländska normeringen, till 17 poäng vid eftermätningen, vilket 

indikerar svår ångest. Depressionssymtomen förändrades inte alls för deltagare 1 enligt 

skattningarna och låg såväl vid förmätningarna som vid behandlingens avslut inom spannet 

för mild depression.  

För deltagare 2 och 3 fanns inga nämnvärda skillnader mellan för- och eftermätningar. 

Deltagare 3 skattade dock 17 % mer ångest vid eftermätningen, hon befann sig dock inom 

svår ångest vid alla mättillfällena.  

För deltagare 4 och 5 skedde minskningar av både depressions- och ångestsymtom. 

Deltagare 4 skattade 28 % lägre ångest efter behandlingen och gick från svår till moderat 

ångest enligt den utländska normeringen, likaså gjorde deltagare 5 där minskningen var 15 %. 

Deltagare 4 minskade sina depressionssymtom med 36 % och gick därmed från moderat till 

mild, medan deltagare 5 minskade sina depressionssymtom med 67 %, men befann sig inom 

normal depression vid både för- och eftermätningar.  

Upplever sig deltagarna vara hjälpta av behandlingen?  

Figur 8 visar deltagarnas skattningar över hur nöjda de var med behandlingen, samt hur deras 

medkänsla och mående har påverkats. 
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Figur 8. Utvärdering av behandlingen som helhet.  

Alla deltagarna skattade mellan 4,7-5 på hur nöjda de var med behandlingen. Deltagare 

1 skattade 3 på hur hennes medkänsla påverkats av behandlingen och 4 på hur måendet 

påverkats. Deltagare 2 skattade 2 gällande både hur hennes medkänsla och mående påverkats. 

Deltagare 3 och 4 skattade båda 3 på hur deras medkänsla och mående påverkats. Deltagare 5 

angav att hennes medkänsla hade påverkats ”i hög grad” genom att skatta 5, och gällande hur 

hennes mående påverkats skattade hon 4.  

Figur 9 nedan visar hur hjälpsamma deltagarna upplevde de olika 

behandlingskomponenterna, samt i vilken utsträckning de tillämpat övningarna och 

teknikerna under behandlingstiden. 

 

Figur 9. Utvärdering av behandlingskomponenterna. 
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Deltagare 1, 2, 4 och 5 angav att relationen till terapeuten varit ”mycket hjälpsam” 

genom att skatta 5, deltagare 3 skattade 4. Deltagare 1 skattade 3 på hur hjälpsam 

psykoedukationen varit och 4,5 på hur hjälpsamma övningarna varit. Hon skattade 3 på i 

vilken utsträckning hon använt sig av övningarna och teknikerna i vardagslivet under 

behandlingens gång. Deltagare 2 skattade 3 på hur hjälpsam psykoedukationen varit, 2,5 på 

hur hjälpsamma övningarna varit samt 2 på i vilken utsträckning hon tillämpat övningarna 

och teknikerna. Deltagare 3 skattade 4 på hur hjälpsam psykoedukationen varit och på 

tillämpning, och hon skattade 3,5 på hur hjälpsamma övningarna varit. Deltagare 4 skattade 3 

på hur hjälpsam psykoedukationen varit och 4 på övningarna och tillämpning. Deltagare 5 

skattade 5 även på psykoedukationen och i vilken grad hon tillämpat övningarna och 

teknikerna, samt 4 på hur hjälpsamma hon ansåg övningarna varit.  

Sammanfattning av resultat 

Deltagare 1 valde att lämna studien efter elva sessioner vilket gjorde att hon totalt genomförde 

12 sessioner, då hon trots att hon lämnat studien deltog i en avslutande session där hon bl.a. 

fyllde i eftermätningsformulären för utfallsmåtten. Totalt sett medförde inte behandlingen 

någon betydande minskning av skam. Även om deltagaren under eftermätningarna av 

utfallsmåtten uppvisade en minskning med 19 % på skam så fångades denna minskning inte 

upp av de dagliga mätningarna som visade på en ökning av skam mellan baslinjen och 

behandlingen. Gällande självkritik uppvisar deltagare 1 också motstridiga resultat då 

veckoskattningarna visar på en minskning av självkritik medan de dagliga skattningarna visar 

en ökning. Behandlingen har inte heller haft någon effekt på ätstörningssymtom då hennes 

skattningar av dessa är oförändrade efter behandlingen i jämförelse med innan. I self- 

compassion uppvisade hon en marginell ökning i de veckovisa skattningarna. För att bedöma 

deltagarnas allmänna psykiska status användes HADS före och efter behandlingen. För 

deltagare 1 skedde en tydlig ökning i ångest efter behandlingen, medan hennes skattning av 
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depression var oförändrad. Även förmågan till självtröst förändrades tydligt i motsatt riktning 

mot den förväntade för deltagare 1. Sammanfattningsvis innebar inte behandlingen några 

förändringar i förväntad riktning enligt deltagare 1:s skattningar.  

Deltagare 2 uppvisade inga förändringar på utfallsmåtten av skam och de dagliga 

mätningarna av skam visade på en ökning, vilket är i motsatt riktning än det förväntade. Self-

compassion var också oförändrat mellan baslinjen och behandlingen.  Avseende självkritik 

skedde en ökning i både de veckovisa och de dagliga skattningarna, också detta i motsatt 

riktning mot det förväntade. Gällande allmän psykisk hälsa skedde en marginell minskning på 

depression och ångest. Ätstörningssymtom var oförändrat mellan för- och eftermätningar. 

Också gällande självtröst skedde en förändring som inte var i förväntad riktning. 

Sammanfattningsvis hade behandlingen ingen nämnvärd effekt på skattningarna för deltagare 

2.  

Deltagare 3 visade en marginell ökning av skam på utfallsmåtten samt en marginell 

minskning i de dagliga skattningarna. Avseende självkritik fanns en marginell, dock 

betydande, minskning i de veckovisa skattningarna, men en ökning i de dagliga skattningarna 

av självkritik. Gällande allmän psykisk hälsa skedde en liten minskning av 

depressionssymtom samt en liten ökning av ångestsymtom. Ätstörningssymtom minskade 

något mellan för- och eftermätningarna. Deltagare 3 skattade en ökad förmåga till self-

compassion samt en ökad förmåga till att trösta sig själv, således förändrades båda i förväntad 

riktning.  

Deltagare 4 visade en marginell minskning på utfallsmått för skam, medan det i de 

dagliga skattningarna hade skett en mer betydande minskning. Även de dagliga skattningarna 

av självkritik var lägre vid behandlingens slut, medan de veckovisa gav tvetydiga resultat med 

en minskning av jämförande självkritik och en ökning av internaliserad självkritik. 

Utfallsmått som mätte ätstörningssymtom visade på en marginell minskning. Avseende 
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depressions- och ångestsymtom skedde en minskning på de båda under behandlingen. 

Deltagare 4 fick enligt de dagliga skattningarna ökad förmåga att trösta sig själv, och en 

marginell ökning av self-compassion i veckovisa mätningar. Således skedde en del 

förändringar i förväntad riktning för deltagare 4.  

Deltagare 5 uppvisade resultat i förväntad riktning på alla parametrar. Utfallsmått för 

skam visade på minskning, likaså de dagliga skattningarna. Ätstörningssymtomen minskade 

under behandlingen. Depressions- och ångestsymtom var lägre vid eftermätningarna än före 

behandlingen. Deltagare 5 uppvisade ökad förmåga till self-compassion via veckovisa 

mätningar samt ökad förmåga till självtröst via dagliga mätningar. Nivåer av självkritik hade 

också minskat vilket visade sig i såväl de veckovisa som de dagliga mätningarna.  

Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka huruvida en individualterapi i 

CFT kan vara ett hjälpsamt tillägg till sedvanlig behandling vid ätstörningar. Mer specifikt 

var syftet att undersöka huruvida 14 individuella behandlingssessioner av CFT kan minska 

nivåer av skam och självkritik, samt öka nivåer av self-compassion hos fem individer med 

ätstörningar.  

De initialt höga nivåerna av skam och självkritik, samt låga nivåer av self-compassion 

hos deltagarna, tyder på att dessa processer är vanligt förekommande hos individer med 

ätstörningar. De höga skattningarna på deltagarnas egna bedömningar av hur hjälpsam 

behandlingen var för dem visar på att innehållet och förhållningssättet i behandlingen ansågs 

som relevant och hjälpsamt. Resultaten visade att CFT kan vara hjälpsamt i behandling av 

ätstörningar då en av deltagarna uppvisade minskade nivåer av skam och självkritik samt 

ökade nivåer av self-compassion efter behandlingens slut. För denna deltagare skedde även en 

minskning av ätstörningssymtom. För de andra fyra deltagarna var resultaten motstridiga med 

en del marginella förändringar i förväntad riktning, men även förändringar i motsatt riktning. 
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Sammantaget är vidare forskning på CFT vid ätstörningar motiverad, då resultaten indikerar 

att en del individer kan vara hjälpta av behandlingen.  

Tolkning av resultat gällande skam 

De initiala skattningarna av skam visade på höga nivåer både i det formulär som användes för 

utfallsmått samt i de dagliga skattningarna. Detta stämmer väl överens med det teoretiska 

antagandet om skam som en förekommande faktor vid ätstörningar, samt med tidigare 

forskning som visat att detta antagande i högsta grad speglar ett faktiskt tillstånd (Goss & 

Allan, 2010; Swan & Andrews, 2003; Burney & Irwin, 2000; Noll & Fredrickson, 1998).  

Resultaten är dock motstridiga i hur pass effektiv behandlingen var i att minska nivåer av 

skam. Det kan finnas ett flertal anledningar till detta.  

En möjlig anledning är att effekten på skam vid CFT kan tänkas inträda med större 

latens än studiens, och därmed den aktuella behandlingens, längd. För deltagare 5 skedde en 

minskning med 35 % mellan för- och eftermättningarna i utfallsmåtten samt en minskning i 

medelvärde på de dagliga skattningarna. Vid närmare studie av siffrorna går det att urskilja att 

det skedde en större förändring av de dagliga skattningarna under den sista veckan, vilket 

indikerar en tendens nedåt, och därmed en större behandlingseffekt än vad medelvärdet för 

hela behandlingsfasen visar. Samma typ av tendens går att återfinna hos deltagare 4, som även 

hon hade avsevärt lägre medelvärde på skam under den sista veckan, i jämförelse mot 

medelvärdet för hela behandlingsfasen. Möjligen kan denna iakttagelse indikera att 

behandlingseffekterna har en viss latens, dvs. att effekten av CFT på skam inte blir påtaglig 

förrän en bit in i behandlingen. I så fall skulle resultaten hos övriga deltagare möjligen kunna 

förklaras med att förändringarna skulle ha kommit senare, med längre latens. I tidigare 

nämnda studie av Gilbert och Procter (2006) där man lät individer med kroniska psykiska 

svårigheter genomgå ett program av Compassion Mind Training, bestående av två timmar i 

veckan under 12 veckor, hittades minskade nivåer av skam efter behandlingen. Detta kan vara 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 

!

[58]!

en indikation på att de åtta veckor som deltagarna erbjöds i denna studie inte är tillräckligt i 

tid räknat även om antalet sessioner i denna studie var fler. I ovan nämnda studie 

genomfördes dock endast för- och eftermätningar vilket gör att några slutsatser om latens är 

svåra att dra.  

En annan möjlig förklaring till de motstridiga resultaten är begreppsvaliditeten i valda 

mått för skam. De dagliga mätningarna av skam och för- och eftermätningarna av detsamma 

stämmer inte överens för en del av deltagarna då de har uppvisat en ökning på det ena måttet 

och en minskning på det andra. Detta ger oss tvivel kring begreppsvaliditeten för de dagliga 

mätningarna. Möjligen finns andra aspekter av skam som inte fångades upp i dessa.  

Det har föreslagits att skam vid ätstörningar kan förekomma både som orsak och som 

konsekvens. Skam över den egna personens upplevda otillräcklighet kan bidra till att 

personen utvecklar säkerhetsstrategier, såsom att banta eller hetsäta, för att hålla 

skamkänslorna ifrån sig. Säkerhetsstrategierna går inte att upprätthålla på sikt, varpå personen 

ofta börjar äta igen eller att hetsäta, vilket i sin tur leder till skamkänslor som en konsekvens 

(Skårderud, 2007). Möjligen finns begränsningar för CFT i att behandla de olika 

upplevelserna av skam.  

En annan möjlig förklaring till de resultat i motsatt riktning som erhållits, är att 

behandlingen har väckt förmågan till att kunna känna igen skamupplevelserna och 

uppmärksamma dessa. Det kan vara så att psykoedukationen kring skam bidrog till att 

deltagarna utvecklade sin förmåga till att reflektera kring skam, vilket resulterade i högre 

skattningar under behandlingen än under baslinjen då känslorna kontrollerades i större 

utsträckning, och där deltagarna inte hade ett lika reflekterande förhållningssätt kring sina 

skamupplevelser.  
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Tolkning av resultat gällande självkritik 

Höga nivåer av självkritik förekom i förmätningarna hos alla deltagare. Behandlingens 

effektivitet i att minska de höga nivåerna är tvetydig och det kan finnas ett flertal anledningar 

till detta.  

För deltagare 4 och 5 finns en tydlig effekt i de dagliga skattningarna, som är ännu 

större då vi tittar på medelvärdet för sista behandlingsveckan, var en tydlig trend nedåt går att 

urskilja. I linje med resonemanget kring skattningar för skam kan anledningen till detta vara 

att effekten av behandlingen inträder med viss latens.  

Generellt sett hade deltagarna högre nivåer av internaliserad självkritik än av 

jämförande självkritik. Den internaliserade självkritiken tycks också ha varit svårare att 

komma åt i behandlingen. En möjlig anledning till detta kan vara att denna typ är starkt 

förankrad i individens personlighet, vilket kan försvåra förändring. Personer med ätstörningar 

tenderar att sträva efter perfektionism (van Hoeken et al., 2003), vilket kan ge oss förståelse 

för varför den internaliserade självkritiken dels var hög initialt samt var svår att påverka under 

behandlingen.  

Skattningarna gällande självkritik samvarierar även tydligt med skattningarna på skam 

för de dagliga mätningarna, vilket innebär att behandlingens oförmåga till att minska nivåerna 

av självkritik för en del deltagare egentligen kan vara ett uttryck för oförmågan att minska 

skamupplevelserna. Detta förutsatt att de teoretiska antagandena om hur skam och självkritik 

samvarierar är korrekta (Gilbert, 2010). Den svaga överensstämmelse som finns mellan de 

dagliga och de veckovisa skattningarna gällande självkritik för vissa deltagare ger även dem 

upphov till funderingar kring dagboksfrågornas validitet.   

Liksom för skam, så kan även en förbättrad förmåga till att uppmärksamma de 

självkritiska tendenserna hos deltagarna, ha bidragit till en ökning av självkritik för vissa. 

Innan behandlingen kan självkritiken ha setts som en naturlig del av den egna personligheten 
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och med en ökad förmåga till att reflektera över sig själv och uppmärksamma sina inre 

tillstånd, ökade även insikten om hur mycket självkritik som finns hos dem, vilket kan ha 

resulterat i högre skattningar för vissa.  

Tolkning av resultat gällande self-compassion  

Skattningarna av self-compassion var som förväntat låga hos samtliga deltagare innan 

behandlingen. För fyra av fem deltagare skedde förändringar, om än små, i förväntad riktning. 

För en av deltagarna skedde en mycket liten förändring i motsatt riktning. Hos deltagare 4 och 

5 var medelvärdet för de två sista veckorna avsevärt högre än medelvärdet för hela 

behandlingstiden, vilket även här indikerar en trend och viss latens.  

De dagliga skattningarna av svårigheter att trösta sig själv bör samvariera med self-

compassion, då detta är en del av det vidare begreppet. Så sker också i studien för nästan alla 

deltagare, dvs. de deltagare som hade högre grad av self-compassion vid behandlingens slut 

hade då även lägre grad av svårigheter att trösta sig själv. Deltagare 1 utgör ett undantag, hon 

hade högre grad av self-compassion efter behandlingen men också större svårigheter att trösta 

sig själv. En möjlig förklaring till detta är att hon under behandlingen fick större tillgång till 

sina känslor, vilket gjorde att det fanns mycket mer att behöva ta hand om. En hypotes är att 

hon tidigare hade skjutit undan sina känslor i hög grad, vilket gjort att hon inte alls i lika stor 

utsträckning upplevde svåra känslor.  

En intressant aspekt av detta är hur denna behandling syftar till att snarare stå ut vid 

svåra känslor snarare än att minska obehaget, som i andra behandlingsformer. I och med att 

deltagarna tidigare genomgått KBT-behandling var de till viss del präglade av att ta bort 

obehag som uppstår, och det utgjorde därför en stor kontrast för dem att mer öva sig på att 

acceptera det obehag som finns. Med andra ord var det ett relativt nytt sätt att förhålla sig till 

sina problem, som alla deltagare uttryckte tilltalade dem starkt.  
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Ytterligare en faktor som kan ha påverkat i vilken grad self-compassion har ökat och 

självtröst har minskat, är i vilken grad deltagarna har utfört Compassion Mind Training. 

Deltagare 5, vars skattning av self-compassion var den som förändrades mest mellan baslinjen 

och behandlingen, var också den deltagare som i utvärderingen av behandlingen uppgav att 

hon hade tillämpat compassionövningarna i störst utsträckning. Rimligen borde det vara så att 

en ökad förmåga till self-compassion är ett resultat av i vilken utsträckning man utfört 

övningarna. 

Tolkning av resultat gällande ätstörningssymtom 

Totalt sett hade behandlingen påverkan på ätstörningssymtom för en av deltagarna. Övriga 

deltagare uppvisade inga eller marginella minskningar i symtom. Möjligen påverkades 

resultatet av att behandlingen inte hade något större fokus på mat och ätande utan på de 

bakomliggande processer som antas ligga bakom ätstörningen. Då behandlingen har väckt 

starka känslor hos deltagarna, samtidigt som ätstörningssymtom tidigare har identifierats som 

säkerhetsstrategier för att hålla svåra känslor på avstånd (Goss & Allan, 2010), så är det 

möjligt att deltagarna per automatik har använt sig av sina vanliga sätt att hantera svåra 

känslor. Den del av behandlingen som syftat till att ersätta de gamla säkerhetsstrategierna med 

strategier av compassion behövde möjligen längre tid på sig för att ha någon effekt. I vilken 

utsträckning deltagarna har använt sig av övningarna borde rimligen också haft betydelse för 

resultatet, då själva syftet med dessa övningar är att lära in nya sätt att hantera känslomässiga 

svårigheter.  

Deltagarna i denna studie hade långa historier av ätstörningar, så långa att de av vissa 

skulle betraktas som kroniska. Då det har visat sig att individer med kroniska ätstörningar har 

svårt att ta till sig behandling (Geller, Williams & Srikameswaran, 2001), blev denna 

intervention möjligen för kort, trots dess intention att arbeta med transdiagnostiska fenomen. 
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Att minskningar i rätt riktning förekom för fyra av fem deltagare kan ses som en indikator på 

att dessa minskningar hade fortsatt i en längre behandling.  

Generella tolkningar 

En av anledningarna till att ätstörningar anses som svårbehandlade och komplexa tillstånd 

skulle kunna vara att många individer med ätstörningar i hög grad identifierar sig med sin 

diagnos (Rich, 2006). Med anledning av identifikation med diagnosen kan det bli svårt att 

tillåta sig själv, t.ex. vid självskattning, att skatta på ett sätt som inte stämmer överens med sin 

identitet. Möjligen införlivas ätstörningssymtomen som en del av den egna personligheten, 

vilket då bidrar till att skattningarna som genomförs överensstämmer med bilden av sig själv. 

Deltagarna i studien hade en långvarig problematik, och de hade alla genomgått behandling 

tidigare. Detta, tillsammans med svårigheter att generera varma känslor för sig själva, kan 

bidra till att skattningarna överlag var fortsatt höga efter behandlingen. Ett par av deltagarna 

ansåg att det fanns motstånd mot att skatta betydligt lägre än de initialt gjorde, med anledning 

av att det inte stämde med deras bild av sig själva.  

Vid förmätningarna skattade alla deltagare högt, trots att de genomgått behandlingar 

tidigare under flera år, som de också värderat som hjälpsamma. Det vore rimligt att anta att de 

mår bättre tack vare de behandlingar de tidigare genomgått, men trots detta består 

förmätningarna till stor del av maximala värden på skam, självkritik och ätstörningssymtom. 

Det här kan tolkas som en indikation på att dessa individer har svårt att skatta lågt och därför 

är svårbehandlade när behandlingens effekt grundas på just självskattningar. Kriterierna för 

vad som skattas som tio, dvs. maximal skattning, förändras utifrån rådande omständigheter. 

Detta gör att en maximal skattning under behandlingen inte är detsamma som före 

behandlingen. Möjligen kan detta resonemang förklara de motstridiga resultat som fanns 

mellan utfallsmätningarna och de dagliga måtten, då dagliga mätningar borde vara mer 

känsliga för fluktuationer i generellt mående. TOSCA-3 som användes för att mäta skam 
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innan och efter behandlingen är möjligtvis bättre på att fånga upp hur individen generellt beter 

sig och blir därför inte lika påverkat av dagliga svängningar i humör.  

En annan faktor som kan ha betydelse för de generellt höga skattningarna före, under 

och vid behandlingens avslut i denna studie är deltagarnas allmänna sinnestillstånd. Individer 

med hög grad av ångest har visat sig självrapportera fler symtom än vad kliniker anser 

föreligga (Kim et al., 2012). Deltagarna i denna studie rapporterade höga nivåer av ångest, 

någonting som skulle kunna påverka de övriga skattningarna. Möjligen skattar individer med 

hög grad av ångest generellt sett högt, och har svårt att differentiera skam och självkritik från 

det ångestpåslag som föreligger vid själva skattningstillfället. En annan förklaring kan vara att 

tanken om sig själv, som en individ som är snäll och omtänksam mot sig själv och inte 

självkritisk, är ångestframkallande och att det är denna ångest som ligger bakom de höga 

skattningarna på de övriga variablerna. En av deltagarna tog självmant upp att det var så i 

hennes fall.  

Ytterligare möjliga förklaringar till de erhållna blandade resultaten kan vara att 

behandlingen utfördes av behandlare som inte tidigare hade erfarenhet av CFT, samt av olika 

behandlare vilket kan påverka interbedömarreliabiliteten. En förklaring kan också vara att åtta 

veckors behandling med CFT inte är effektivt för patienter med långvarig 

ätstörningsproblematik. Om så är fallet, kan det vara givande att i framtiden genomföra längre 

studier med CFT. Vår kliniska bedömning är att interventionen gav effekt, även om det inte 

visar sig i deltagarnas självskattningar. De fick alla med sig ett nytt sätt att tänka kring sina 

problem, som tilltalade dem och som på sikt bedöms kunna vara hjälpsamt för dem. Möjligen 

kommer inte en terapiform som CFT till sin rätt under rådande omständigheter för denna 

studie? 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat tveksam effekt. Det förekom både 

förändringar i icke-förväntad riktning och marginella förändringar i förväntad riktning, där 
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några tänkbara orsaker till detta redogjorts för ovan. Då några av de analysmetoder som 

vanligtvis används vid en visuell analys i en single-subject-design dvs. latens, nivå och trend 

var svåra att genomföra på grund av stora fluktuationer i både baslinjen såväl som i 

interventionsfasen, så finns frågetecken kring hur pass valida slutsatser som kan dras utifrån 

de resultat som erhållits. Det är dock viktigt att återigen poängtera att för deltagare 5 rörde sig 

alla variabler i förväntad riktning. Detta tillsammans med det faktum att deltagare 5 enligt 

utvärderingsformuläret var den deltagare som visade störst följsamhet under behandlingen gör 

ändå att de slutsatser som dras, nämligen att CFT vid ätstörningar kan vara hjälpsamt för en 

del individer samt att fortsatt forskning inom området är motiverat, är rimliga.  

Studiens begränsningar och styrkor 

Studien syftade till att med hjälp av single-subject experimental design undersöka huruvida en 

individualterapi i CFT kan vara ett hjälpsamt tillägg till sedvanlig behandling vid ätstörningar. 

Vi kan konstatera att behandlingen kan ha viss effekt för vissa, men att det finns ett flertal 

förbättringsområden för framtida studier av liknande karaktär.  

En begränsning med denna studie är dess längd. Under åtta veckors tid och 14 

sessioner, var intentionen att minska skam och självkritik, för att därigenom ge 

symtomlindring i den aktuella ätstörningen. Det finns anledning att tro att behandlingen var 

för kort, både i tid och i antal sessioner. Möjligen hade deltagarna behövt längre tid på sig att 

bearbeta psykoedukationen och öva upp förmågan till self-compassion. Att ge deltagarna 14 

sessioner under åtta veckor är inte detsamma som att ge dem samma antal sessioner på en 

längre tid. I och med de trender som gått att ana i de visuella analyserna är det viktigt att 

kommande studier pågår längre, och kanske olika lång tid för olika individer.  

En annan svaghet med studien är den relativt korta baslinjemätningen på två till tre 

veckor. Vi hade i och med detta inte möjlighet att säkerställa en stabil baslinje innan 

interventionen sattes in och vi hade stora fluktuationer i baslinjerna när behandlingarna 
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påbörjades. Detta försvårade tolkningen av resultaten och utgjorde ett hot mot den interna 

validiteten. Med en längre baslinje hade vi kunnat kartlägga variabelns variation över tid på 

ett bättre sätt och det hade då funnits en större möjlighet till att upptäcka mer subtila 

behandlingseffekter, så som minskad variation på de dagliga skattningarna, t.ex. minskad 

frekvens av extrema skattningar eller minskning i extrem fluktuation.  

En begränsning att ha i beaktande för framtida studier är vilka instrument som 

användes, och hur dessa förändrades. Som ett komplement till skam, självkritik och self-

compassion hade vi intentionen att mäta hur ätstörningssymtom påverkades av behandlingen. 

Det visade sig att de instrument som användes, främst utfallsmåttet EDE-Q, möjligen var för 

okänsligt för att kunna visa konkreta skillnader. I och med att totalpoängen består av både 

tankar och handlingar kring mat och ätande, så ger en radikal minskning av t.ex. hetsätningar, 

inget stort utslag på totalpoängen. I själva verket var det flera av deltagarna som hade tydligt 

färre hetsätningar i slutet av behandlingen än i början, vilket inte fångas upp av det givna 

instrumentet. Det går också att återfinna okänslighet i andra mått, exempelvis ”Svårigheter att 

trösta sig själv” i dagboken som enbart mättes med hjälp av en fråga.  

Självskattningar överlag har visats vara beroende av kontextuella faktorer (Kazdin, 

2010). Det faktum att all data i denna studie baseras på självskattningar utgör ett möjligt 

problem. Det hade dock inneburit svårigheter att samla in data på annat sätt, men möjligen 

hade behandlarnas kliniska bedömning kunnat vägas in, som inte stämde helt överens med 

självskattningarna. Frekvent testande kan också påverka resultaten på så sätt att deltagarna, 

när de blir bekväma med skattningsformulären, skattar på ett sätt som reflekterar en vana av 

formuläret snarare än reella förändringar i de variabler som mätts. Detta benämns som testing 

effects och kan vara ett hot mot den interna validiteten (Breakwell, Hammond, Fife-Schaw & 

Smith, 2006). 
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Vidare går det att finna begränsningar i studiens exklusions- och inklusionskriterier. 

Givet de ramar vi hade för studiens tidslängd vore det rimligt att inte inkludera patienter med 

alltför stora svårigheter, inte minst för att få en synlig effekt. Alla deltagare hade, som tidigare 

nämnts, haft en ätstörning under väldigt många år, varpå det kan tyckas orimligt att förvänta 

sig kunna hjälpa dessa med åtta veckors behandling. Dessutom hade flera av dem genomgått 

terapi hos erfarna behandlare under många år innan. Detta är värt att ta på stort allvar vid 

replikering.  

En av styrkorna med studien är dess möjligheter till individuell anpassning. I och med 

att arbetsmaterialet är upplagt i tre faser, och inte sessionsvis, går det att anpassa efter den 

aktuella individen. Detta gjordes under studiens gång, och upplevdes vara mycket värdefullt, 

då olika personer har olika lätt att ta till sig det aktuella förhållningssättet. För de olika 

deltagarna lades mer eller mindre fokus på olika färdigheter och egenskaper. Detta kräver 

förstås en klinisk bedömning av vad som anses verksamt för den aktuella deltagaren, och blir 

därmed en mer flexibel behandling än en manualbaserad, vilket dock försvårar replikering.   

En annan styrka är att deltagarna upplevde behandlingen som hjälpsam och relevant. Ett 

problem var här att de skattningar som genomfördes inte lyckades fånga upp deltagarnas 

upplevelser, då en del av deltagarnas resultat gick i motsatt riktning mot vad som förväntades. 

Detta trots att de upplevde behandlingen som hjälpsam. Det är dock viktigt att nämna att 

risken för socialt önskvärda svar finns på utvärderingen av behandlingen. Vi övervägde 

noggrant hur vi skulle kunna undkomma detta genom att administrera formuläret på ett sätt 

som gjorde att deltagarna vågade svara ärligt. Att någon annan än behandlaren själv 

administrerade formuläret, att formuläret var anonymt, osv. Efter dessa överväganden ansåg 

vi dock det bästa vara att den behandlare som funnits med under de åtta veckorna också 

administrerade formuläret, med en tydlig uppmaning om att svaren skulle spegla deltagarens 

verkliga upplevelser, och inte behaga behandlaren.  
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Att kunna införa CFT som ett komplement till sedvanlig behandling vore fördelaktigt. 

Detta innebär att behandlaren inte behöver frångå annat fokus, utan kan använda sig av ett 

förhållningssätt av compassion, i de fall där det bedöms vara passande. Detta medför också att 

patienten inte behöver avstå från andra, mer beprövade, terapiformer.  

Avslutande kommentar 

Denna studie syftade till att undersöka huruvida CFT skulle kunna användas som tillägg till 

sedvanlig behandling vid ätstörningar. Resultaten är blandade men visar trots allt att fortsatt 

forskning och utveckling av denna metod är motiverad. Deltagarna uppskattade 

behandlingens fokus på bakomliggande faktorer och processer till deras problem med mat och 

ätande. Specifikt upplevde deltagarna att det förhållningssätt av acceptans och omsorg för den 

egna personen som CFT har, var mycket hjälpsamt, men upplevdes också som en kontrast 

mot tidigare behandling, vilken varit mer förändringsinriktad. I CFT är strävan också 

förändring, men förändring via acceptans. Att få höra ”Du är bra som du är”, ”Du måste inte 

förändras” och ”Du gör ditt bästa”, utgör i denna behandling själva plattformen på vilken det 

terapeutiska arbetet vilar och där nya förmågor till värme, omsorg, självtröst och medkänsla 

kan utvecklas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information om behandlingsstudie med fokus på 
medkänsla och omtanke  
Bakgrund och syfte 

Compassion Focused Therapy är en relativt ny terapiform som syftar till att öka förmågan till 
omtanke om sig själv och andra, samt att minska skamkänslor och självkritik. Vid sedvanlig 
behandling av ätstörningar läggs vanligtvis relativt stort fokus på mat och ätande, i 
Compassion Focused Therapy försöker man snarare öka individens egen förståelse för 
problematiken, hur den har uppkommit och hur den vidmakthålls.  Man arbetar också med 
praktiska övningar som syftar till att öka förmågan till att känna medkänsla och att visa 
omtanke om sig själv och om andra. Compassion Focused Therapy är en integrativ 
behandlingsform som har bidrag från buddhistisk filosofi, kognitiv beteendeterapi, 
evolutionspsykologi och neurovetenskap.  

Metod 

Behandlingen, som sker individuellt, kommer att pågå dagtid under åtta veckor med start i 
oktober. Den kommer att bestå av två sessioner i veckan under de första sex veckorna, och en 
session i veckan under de resterande två veckorna, total 14 sessioner. Deltagarna kommer att 
få fylla i skattningsformulär regelbundet innan, under och efter behandlingen. Detta för att 
senare kunna utvärdera behandlingsresultaten. Hemuppgifter kommer att finnas med som ett 
inslag i behandlingen.  

Denna studie är en del av en examensuppsats på termin tio vid psykologprogrammet på 
Örebro universitet. Detta innebär att behandlingen utförs av två psykologstudenter under 
handledning av legitimerade psykologer och att du som deltagare behöver ge ditt samtycke till 
att delta. 

 

Vid frågor, maila gärna: 

linsvh081@studenmail.oru.se  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jonathan Cohen & Lina Svanberg Cohen 
Psykologprogrammet, termin 10, Örebro universitet 
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Bilaga 2 

DAGBOK Skala: 0-10 
0 = inte alls, 10 = helt och hållet 

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

1. Idag har jag känt mig dålig, 
mindre värd, oattraktiv, ful, tjock 
eller liknande 

! ! ! ! ! ! !

2. Idag har det känts som att 
andra människor ser mig som 
dålig, mindre värd, oattraktiv, 
ful, tjock eller liknande 

! ! ! ! ! ! !

3. Idag har jag tyckt illa om och 
dömt mig själv för mina egna 
tillkortakommanden och brister 

! ! ! ! ! ! !

4. Idag har jag reagerat starkt när 
något jobbigt har hänt  

! ! ! ! ! ! !

5. Idag har det varit svårt att 
trösta mig själv vid starka 
negativa känslor 
 

! ! ! ! ! ! !

6. Idag har jag upplevt rädsla för 
att gå upp i vikt 

! ! ! ! ! ! !

7. Idag har jag haft ångest inför 
måltider 

! ! ! ! ! ! !

8. Idag har jag haft impulser av 
att avstå från att äta/impulser att 
äta för mycket 

! ! ! ! ! ! !



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR  
      !
 

!

[78]!

Bilaga 3 

Utvärdering av behandlingen 

Nedan följer ett antal frågor om behandlingen som du har tagit del av. Var god markera det 
alternativ som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. 

Hur nöjd är du med behandlingen? 

Mycket missnöjd                                                                                  Mycket nöjd 

1 2 3 4 5                                                            

Hur nöjd är du med kontakten med terapeuten? 

Mycket missnöjd                                                                  Mycket nöjd 
1 2 3 4 5 

 

Hur upplever du att din medkänsla för dig själv har påverkats av behandlingen? 

Inte alls förbättrad                                                                      I hög grad förbättrad 

1 2 3 4 5 

Hur upplever du att ditt mående har påverkats av behandlingen? 

Inte alls förbättrat                                                                      I hög grad förbättrat 

1 2 3 4 5 

Skulle du rekommendera behandlingen till någon annan med liknande besvär? 

Nej, absolut inte                                                                                   Ja, absolut 

1 2 3 4 5 
___________________________________________________________________________ 

Hur hjälpsamma upplevde du de olika inslagen i terapin? 

Relationen till terapeuten 
Inte alls hjälpsamt                                                                   Mycket hjälpsamt 

1 2 3 4 5 

Psykoedukation, t.ex. evolutionsteoretiska förklaringar till överätning/bantning, information 
om skammens och självkritikens funktioner etc. 
Inte alls hjälpsamt                                                                   Mycket hjälpsamt 

1 2 3 4 5 

Ljudövningar, Compassion Mind Training 
Inte alls hjälpsamt                                                                   Mycket hjälpsamt 
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1 2 3 4 5 

Andra compassionövningar, t.ex. arbeta med en svår situation, tankebalansering, skriva ett 
compassionbrev. 
Inte alls hjälpsamt                                                                   Mycket hjälpsamt 

1 2 3 4 5 

I vilken grad använde du dig av övningarna och teknikerna i ditt vardagsliv under 
behandlingens gång? 

Inte alls                                                                                  I hög grad 

1 2 3 4 5 

Kommer du att fortsätta använda dig av det du har lärt dig i behandlingen? 

Inte alls                                                                                  I hög grad 

1 2 3 4 5 

Dela gärna med dig av synpunkter och tankar som kan hjälpa oss att förstå din upplevelse av 
behandlingen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Varmt tack för dina svar och din medverkan i studien! 
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Bilaga 4 

 

 

 

Arbetsmaterial för behandling av ätstörningar 
med Compassion Focused Therapy 

__________________________________________ 
 

Baserat på litteraturen: Goss, K., (2010) The Compassionate-Mind Guide to Ending 

Overeating; Gilbert, P., (2010) Compassion Focused Therapy; Andersson, C., & Viotti, S., 

(2013) Compassionfokuserad terapi. 

 

 
 
 

Översatt till svenska, modifierad och anpassad till individualterapi  
av Jonathan Cohen & Lina Svanberg Cohen,  

med hjälp av Alexander Håkansson 
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Övergripande syfte 

Genom att öva upp förmågan till att känna compassion för sig själv, för andra, samt att ta 
emot compassion från andra, syftar behandlingen till att minska skamkänslor och känslor av 
självkritik hos patienten, för att därigenom påverka förhållandet till mat och ätande.  

Behandlingen är grovt indelad i tre faser, där det går att röra sig mellan faserna på det sätt 
som är bäst lämpat för den aktuella patienten. Fas 1 är tänkt att pågå ungefär mellan session 
ett till fyra, fas 2 mellan session fem till nio, och avslutande fas 3 är tänkt att pågå ungefär 
mellan session tio till fjorton.  
___________________________________________________________________________ 

Fas 1 – Insocialisering i compassion (session 1-4) 
Syfte 
Den inledande fasen av behandlingen handlar om att socialisera in patienten i compassion. 
Syftet är att bygga en bas så att patienten är bekant med compassionbegreppet, vilket är en 
förutsättning för att kunna fortsätta med resterande del av behandlingen, och således öka sin 
förmåga till att känna compassion. Denna inledningsfas av behandlingen syftar också till att 
skapa en god arbetsallians, vilket främjar det gemensamma arbetet med att utveckla 
compassion. Terapeuten får ta del av patientens aktuella problematik, samt utforska uppväxt 
och bakgrund i samspel med patienten. Genom psykoedukationen bör patienten få större 
förståelse för sitt förhållande till mat, för att sedan kunna reflektera över hur ätande och 
känslor hör ihop för just henne. Detta för att minska skuldkänslor över sin situation och 
därigenom kunna börja utveckla en känsla av värme och förståelse, compassion, för sig själv. 
Fas 1 syftar även till att patienten och terapeuten skall skapa en gemensam förståelseram för 
problematiken, dess uppkomst och vidmakthållande.  
Huvudsakligt innehåll 

- Kartläggning av aktuell problematik 
- Utforskande av bakgrund och uppväxt 

• Skapa förståelse för patientens anknytningsmönster 
- Utformande av en strukturerad fallformulering 

• Arbeta med tidigare och aktuella hot, säkerhetsstrategier, önskade 
konsekvenser samt oönskade konsekvenser.  

- Gemensam målformulering 
- Utformande av behandlingsplan 

• Presentera metoder i terapin; compassionövningar, beteendeexperiment, 
tolerans av känslor. 

- Psykoedukation. Arbetet med psykoedukation är återkommande behandlingen 
igenom, men sker huvudsakligen i första fasen av terapin.  

• Ett evolutionsteoretiskt perspektiv på hur den mänskliga hjärnan fungerar, i 
synnerhet i förhållande till mat och ätande, samt psykoedukation om ätande 
och emotioner. 

• Introduktion av compassionbegreppet 
• Färdigheter och egenskaper för compassion, de tre emotionella 

regleringssystemen 
- Insocialisering till praktiska övningar, framför allt visualiseringsövningar 

(Compassion Mind Training): 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 

!

[83]!

• Lugnande andningsövning, att skapa ett compassionsjälv, att skapa en trygg 
plats. 

- Hemuppgifter: 
• Lugnande andningsövning, att skapa ett compassionsjälv, att skapa en trygg 

plats. 
• Ev. andra typer av övningar (t.e.x. beteendexeperiment). 

___________________________________________________________________________ 

Fas 2 – Träning i compassion (session 5-9) 

Syfte 

Syftet med fas 2 är att patienten får erfarenhet av att träna sin förmåga till compassion genom 
Compassion Mind Training och andra övningar, för att i efterföljande steg kunna tillämpa det 
i naturliga situationer. Att arbeta med patientens föreställningar och attityder till värme, 
trygghet och medkänsla. Att gradvis träna på och uppleva känslor av värme, trygghet och 
medkänsla; till andra, från andra och i förhållande till sig själv. Att undersöka och identifiera 
hinder för att kunna känna värme, trygghet och medkänsla. Att träna på att hantera 
plågsamma upplevelser och känslor med hjälp av compassion.  

Huvudsakligt innehåll 

- Utföra olika övningar som syftar till att öka förmågan till att känna compassion. 
• Genom visualiseringsövningar fortsätta att gradvis öka förmågan att kunna 

känna lugn, trygghet och compassion. 
• Att rikta sitt compassionsjälv mot andra 
• Compassion som strömmar ut 
• Compassion som strömmar in 

• Arbeta med att utforska och minska hinder för att känna compassion genom 
olika övningar 

• Jobba med en svår situation 
• Tankebalansering 
• Skriva compassionbrev 

• Öka förmågan att hantera plågsamma upplevelser genom övningar såsom:  
• Strategier för att hantera ångest 
• Tolerans för obehagliga känslor 

 
- Hemuppgifter  

• Visualiseringsövningar (Compassion Mind Training) med hjälp av ljudfiler 
• Att rikta sitt compassionsjälv mot andra 
• Compassion som strömmar ut 
• Compassion som strömmar in 

• Andra övningar 
• Använda strategier för att hantera ångest i vardagen 
• Skriva compassionbrev 

 

___________________________________________________________________________ 
 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 

!

[84]!

Fas 3 – Tillämpning av compassion, generalisering till vardagen  

(session 10-14) 

Syfte 

Fas 3 syftar till att patienten ska använda sig av det hon tränat på och lärt sig tidigare i 
behandlingen. Compassion generaliseras ut i vardagliga händelser och fortsatt arbete sker med 
att minska hinder för att känna och agera utifrån compassion. Att patienten i denna avslutande 
fas av behandlingen känner sig trygg med att lyfta de svårigheter som uppkommer i övandet 
av att känna compassion. Denna avslutande fas bör också innehålla coaching av patienten i att 
fortsätta använda sig av förhållningssättet som compassion innebär, även efter avslutad terapi, 
dvs. motivera henne att fortsätta sitt compassionarbete.    
Huvudsakligt innehåll 

• Successiv tillämpning av vad patienten har fått med sig hittills i behandlingen, att 
utöva compassion i vardagen, i svårare och svårare situationer.  

• Repetition av tidigare genomförd Compassion Mind Training 
• Arbete med svårigheter och blockeringar mot att känna compassion 
• Förbereda för terapins avslut 
• Hemuppgifter 
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Konkretisering av faserna i sessionsstruktur och innehåll, session 1-2.  

Syfte: Att skapa en bra arbetsallians. Att patienten känner sig lyssnad till och får förtroende 
för terapeuten. Att terapeuten får en tydligare bild av hur patientens nuvarande problematik 
ser ut samt har uppkommit och utvecklats i relation till patientens anknytningspersoner, samt 
hur detta har påverkat hennes relationer senare i livet. Kartläggning av patientens rädslor och 
säkerhetsstrategier med fokus på ätbeteende, skam och medkänsla. Påbörja utformandet av 
fallformulering utifrån en gemensam förståelseram. 

Tid: 90 minuter  

Innehåll:  

- Hälsa välkommen och redogör kort för innehållet i dagens session. 
• Hur har tiden sedan sist varit? Hur har det varit att fylla i dagbokskortet och de 

andra formulären? 
- Samla in materialet som patienten har med sig (formulär och dagbok). 
- Genomför förmätningarna EDE-Q, TOSCA-3 samt HAD-S. 
- Genomför baslinjemätningarna KUS-P, Self Compassion Scale samt LOSC. 
- Kartläggning av problembild och livssituation, aktuell såsom historisk. Till exempel: 

• Hur yttrar sig ätstörningsproblemen? Vad gör hon? Hur känner hon sig? Egna 
tankar kring problematiken. 

• I vad består det största lidandet för patienten? 
• När uppstod problemen? Vilka känslor fanns? Hur hanterades detta av 

patienten själv samt av omgivningen?  
• Hur har relationen till föräldrarna sett ut? Syskon? 
• Vad har varit problematiskt i samspel med andra människor? 
• Utforska om det förekommit fysisk kontakt, försummelse, övergrepp i 

barndomen. Be patienten berätta om tidiga minnen från barndomen.  
• Patientens egna hypoteser kring varför problemen uppstod. 
• Hur hade hon velat bli bemött? 
• Hur har ätstörningsproblematiken förändrats över tid? 
• Utforma en strukturerad fallformulering kring ätande utifrån arbetsblad 1. 

(Bakgrund, rädslor, säkerhetsstrategier, oavsiktliga konsekvenser). Ätande 
som säkerhetsstrategi.   

• Familjesituation, arbete, somatisk hälsa, annan psykisk ohälsa, tidigare 
behandling 

- Arbete med målbild och målformulering. Till exempel: 
• Hur skulle livet vara utan ätstörningsproblematiken?  
• Vilka fokusområden skall finnas i terapin? 
• Undersöka hur vi skall kunna uppnå målen genom compassionövningar, 

beteendeexperiment och öka tolerans av obehagliga känslor.  
- Sammanfattande reflektion av terapeuten 
- Frågor och funderingar 
- Hemuppgift  

• Dagbokskort 
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Fallformulering 

Utformandet av en fallformulering görs för att patienten ska börja förstå varför hon i nuläget 
överäter/underäter. De rubriker som används i fallformuleringen och som man tillsammans 
med patienten utforskar är: Hot (influenser i det förflutna samt aktuella triggers), 
säkerhetsstrategier, önskade konsekvenser, oönskade konsekvenser. Se exempel nedan hur en 
fallformulering kan se ut.  

Hot - influenser i det förflutna  
I barndomen lär vi oss att hantera emotioner så som rädsla, ilska, ångest, känslor av ensamhet 
osv. Under denna rubrik ryms alltså erfarenheter av hur man som litet barn har blivit speglad 
känslomässigt. Här ryms även andra erfarenheter, som kan ha varit av betydelse för 
utvecklingen av problematiken, t.ex. att ha blivit retad för sin vikt.  

Hot - aktuella triggers 
Vilka faktorer i patientens nuvarande liv aktiverar hotsystemet och gör henne påmind om 
tidigare smärtsamma minnen och känslor? Här kan det t.ex. röra sig om kritik från andra eller 
att inte bli validerad av andra.  

Säkerhetsstrategier 
Säkerhetsstrategier använder vi oss av för att försöka hantera upplevelser inom oss. Det 
handlar både om säkerhetsbeteenden som är riktade externt, t.ex. att försöka tillfredsställa 
andra före sig själv, och om säkerhetsbeteenden som är riktade internt, t.ex. att tröstäta eller 
att planera att banta.  

Önskade konsekvenser 
Önskade konsekvenser av att använda sig av säkerhetsbeteenden, t.ex. kan en önskad 
konsekvens av att banta vara att självkänslan stärks eller ge känslan av att vara tillfreds med 
sig själv då man lyckas ha kontroll över sitt ätande. 

Oönskade konsekvenser 
Oönskade konsekvenser av att använda sig av säkerhetsbeteenden, t.ex. rädsla för att bli 
avvisad av andra (influens i det förflutna), hanteras genom att låta andras vilja gå före sin 
egen (säkerhetsbeteende). En konsekvens av detta kan bli att man undviker konflikter 
(önskad), men känner sig missnöjd med sig själv för att man tillåter andra att bli trampad på, 
och kritiserar därför sig själv (oönskad konsekvens). 

Det är viktigt att tillämpa compassion redan i utformandet av fallformuleringen så att den inte 
utförs på ett självkritiskt och dömande sätt.  

Se arbetsblad 1 följande sida.  



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 

!

[87]!

Arbetsblad 1: Fallformulering 
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Konkretisering av faserna i sessionsstruktur och innehåll, session 3-4  

Syfte: Att genom psykoedukationen påbörja arbetet med att ge patienten större förståelse för 
sitt förhållande till mat. Att genomföra övningar som socialiserar patienten in i Compassion 
Mind Training.   

Tid: 60 minuter. 

Innehåll:  

- Hälsa välkommen och kort gå igenom innehållet i dagens session. 
- Fylla i skattningsformulär KUS-P, Self Compassion Scale, LOSC samt samla in 

dagbok från föregående vecka. Prata om hur det har varit att fylla i dagboken.  
- Psykoedukation (se arbetsmaterial). Till exempel: 

• Reflektera över hur ätande och känslor hör ihop.  
• Introducera att ätstörningsproblematik inte är hennes fel. 
• Fundera kring hur mat och ätande är kopplat till känsloliv. 
• Utforska skammens och självkritikens funktioner. 
• Introducera begreppet compassion; Vad begreppet innebär och hur det kan 

vara hjälpsamt för att hantera problem med mat och ätande. 
 

- Insocialiserande visualiseringsövningar 
• Introducera att arbeta med visualiseringsövningar genom att använda figuren 

av Hjärnan (se sid. 29). Diskutera hur våra föreställningar kan orsaka olika 
känslor hos oss. Genomföra Lugnande andningsövning (se sid. 31) 
tillsammans. 

• Diskutera hur det var för patienten att göra övningen. Normalisera vanliga 
förekommande svårigheter t.ex. koncentrationssvårigheter. Förklara hur 
klienten kan lyssna på MP3-fil för övningen. Undersök eventuella hinder för 
att lyssna på övningen hemma, t.ex. svårt att avsätta tid, motivationsbrist, 
tekniska hinder. Problemlös hur man kan jobba med hindren. Tipsa om att 
använda Registrering av övningar (se sid. 30) för att kunna göra 
minnesnoteringar i anslutning till övandet. 

• Utvärdera nästkommande session hur det gått att pröva visualiseringsövningen. 
Normalisera, undersök och problemlös hur patienten skall kunna fortsätta att 
öva. Fortsätt därefter med nästföljande övningar under de kommande 
sessionerna: 

• Att skapa en trygg plats (se sid. 31) 
• Att skapa ett compassionsjälv (se sid. 31) 

- Sammanfattning och reflektion  
- Hemuppgift  

• Dagbokskort 
• Öva på Compassion Mind Training. 
• Introduktion till övriga övningar. 
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Psykoedukation: Om mat, ätande och ätstörningar. 

Psykoedukationen är tänkt att fungera som en text att utgå ifrån i diskussion och resonemang 
med patienten. Den är alltså inte avsedd att användas som ett manus eller som monolog. Det 
är av yttersta vikt att patienten är aktiv i psykoedukationen. Anpassning till patientens 
specifika problematik är viktig, t.ex. en patient som är restriktiv i sin kosthållning behöver 
inte lära sig om överätning och vice versa. 
Varför äter människor? Utan mat så dör vi, men förutom det finns det en rad andra 
anledningar; vi äter för att vi är hungriga, för att vara sociala, för att vi mår dåligt, för att vi 
gillar smaken och blir tillfredsställda av att stoppa saker i munnen. För de flesta av oss 
smakar t.ex. choklad och tårta bättre än spenat och linser, men tyvärr är spenat och linser 
bättre för oss. Trots att många människor i världen inte har tillräcklig att äta, så är det i det 
västerländska samhället tvärtom. Det finns alldeles för mycket att äta vilket gör det svårt för 
oss att reglera vårt matintag. Överallt utsätts vi för reklam som försöker få oss att äta mer 
eller äta mindre. Media exponerar oss för de senaste bantningskurerna samtidigt som söt och 
fet mat som människor generellt sett föredrar är billig och lättillgänglig. Detta kan lätt skapa 
känslor av skam och skuld hos individer kopplat till sitt ätande. Att säga till sig själv att äta 
mindre fungerar sällan. Tvärtom så får detta människor att må ännu sämre vilket kan leda till 
att de äter för att må bättre.  

Här är det viktigt att få in patienten i dialogen så att det inte blir som en föreläsning. Ett sätt 
att göra detta är att fråga: Äter du någonsin för att vara social? eller Känner du att du blir 
påverkad av media?  

Att förstå dessa typer av svårigheter är det första steget mot att känna medkänsla mot sig 
själv. Över-/underätning är ofta komplexa processer som är bortom människors kontroll, 
vilket innebär att det inte är deras fel. Många människor kämpar med att reglera sitt ätande 
och sin vikt. Den mänskliga hjärnan är utvecklad till att föredra fet och söt mat i en tid då 
resurserna var begränsade. Din hjärna är inte utvecklad till att reglera ditt matintag. 
Tvärtom, den är utvecklad till att äta nu, och äta mycket, då man inte vet när man får tillfälle 
till att äta nästa gång.  

Våra förfäder för miljoner år sedan hade en ”se mat och ät den-hjärna”, något som man kan 
känna igen hos andra djur t.ex. hundar. Det är inte vårt fel att våra hjärnor inte är designade 
till att reglera vårt matintag. Den mat som våra förfäder kunde få tag på var oftast kalorisnål 
vilket gjorde att de behövde äta mycket av den. En preferens för söt mat utvecklades också, då 
detta var ett sätt för människan att lära sig vilken mat som var ätbar (mogen, inte giftig osv.). 
Mat som var rik på protein och fett (fisk och kött) gav människor en fördel i tider av svält 
(längre mättnadstid t.ex.). Våra kroppar är väldigt bra på att lagra energi och har förmågan 
att överleva i veckor på väldigt lite mat, våra kroppar hjälper oss också att överleva genom 
perioder av svält t.ex. genom att absorbera mineraler som vi behöver från vårt skelett eller 
genom att sakta ner förbränningen. Kroppen ger oss till och med en naturlig ”höghet”, dvs. 
får oss att mår bra, som hjälper oss att hantera intensiv hunger. Detta kan människor som 
bantar uppleva som belönande. 

Vår preferens för söt och fet mat hade alltså ett överlevnadsvärde för oss. Tyvärr är denna 
preferens tillsammans med vår ”se mat och ät den-hjärna” inte hjälpsam i det samhälle vi 
lever i idag. Experiment med råttor och människor har visat att då det finns mat som smakar 
sött, så föredrar både vi och råttorna sådan mat framför annan. Vi äter då dessutom mer än 
vad vi behöver. När vi äter söt mat producerar kroppen mer av hormonet insulin, vars uppgift 
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är att ta bort överflödigt glukos i blodet. Detta får i sin tur vår blodsockernivå att sjunka 
vilket gör att vi känner oss hungriga.  

Ovanstående parti är främst relevant för de patienter som överäter, dock så kan även första 
delen (kroppens naturliga höghet etc.) användas för patienter med restriktivt ätande. Om 
patienten inte upplever att hon föredrar söt mat så får terapeuten försöka hitta en annan 
ingång. Förmodligen har patienten som barn någon gång tyckt om söt mat men kommit att 
förknippa sådan med skam eller andra negativa känslor.  

Människan har också utvecklat ett behov av att känna gemenskap. Ett sätt för detta är att äta 
tillsammans med andra.  

För många individer fungerar mat även lugnande och tröstande vilket inte är så konstigt då vi 
som barn blir ammade, vilket fungerar lugnande. Många barn får även lära sig tidigt att 
associera söt mat med belöning, t.ex. genom att bli tröstade med sötsaker. En del individer 
kan på så sätt lära sig att trösta sig själva med hjälp av mat. Detta kan i sin tur skapa skam, 
ångest, ilska etc. Det är viktigt att komma ihåg att en del av ens problem med mat och ätande 
härstammar från hur människan har utvecklats, vilket gör att det inte är den enskilda 
individens fel.  

Här blir det viktigt att knyta psykoedukationen till patientens individuella livshistoria som den 
framkommit.  

I det västerländska samhället i dag så utnyttjar företag människans ”se mat och ät den-
hjärna”, och de associationer som finns mellan mat, trygghet och säkerhet, till att sälja sina 
produkter. Matindustrin spenderar mängder av pengar på att förhöja smak och utseende för 
att locka oss till att köpa deras produkter. 

Moderna samhällen har också en tendens att skylla på individen för problem som egentligen 
uppstår på en samhällelig nivå. Egentligen så svarar våra hjärnor och kroppar enbart på 
behov som uppstod i en annan tid. I stället för att se på dessa problem utan att skylla på sig 
själv, så hamnar många individer i kläm vilket gör att vi skäms och känner oss dåliga. Sedan 
vänder vi oss till bantningsindustrin på jakt efter svar, och skyller därefter på oss själva igen 
när dessa lösningar inte fungerar.  

Som terapeut får man tänka på att anpassa psykoedukationen efter patientens problematik. Är 
det en patient som underäter så får man trycka på samhällets skönhets-/slankhetsideal och 
arbeta med impulser av att äta (vilket ofta förekommer) snarare än hetsätning som beteende. 
T.ex. så hänger man då upp sin självkänsla på att man lyckas kontrollera sina impulser (som 
egentligen är naturliga pga. evolutionen). 

Vårt behov av medkänsla! När vi försöker handskas med vårt ätande så handskas vi med 
komplexa relationer mellan vår diet, vår vikt och våra känslor för oss själva. Kanske äter 
vi/äter vi inte för att vi är glada? Kanske för att fira? Kanske för att alla andra äter och vi 
bara följer med strömmen? Kanske för att vi är olyckliga och ensamma? Eller kanske för att 
distrahera oss från svårigheter i livet?  

Återigen är det viktigt med anpassning till patientens problematik. En person med anorexi 
svälter nog inte sig själv för att hon är lycklig, men kanske för att distrahera sig från 
svårigheter i livet.  

För att utveckla medkänsla för sig själv är första steget att inse hur komplexa dessa processer 
är. Människor kan omöjligt beskyllas för hur den mänskliga hjärnan har utvecklats eller för 
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hur samhället ser ut i dag. Detta är det första steget för att ta sig ifrån självkritiken och att 
minska skammen i den komplexa relationen mellan emotioner, mat och ätande. 
Ätstörningsproblematiken är inte individens fel, men det är dess ansvar att få kontroll över 
sitt liv och sina problem.  

De flesta människor kommer att banta någon gång i livet, som ett sätt att reglera sin vikt, sin 
aptit, eller både och. Alla som har försökt sig på att banta vet att det finns motstridiga 
budskap från tidningar, tv, dietister etc. Många dessa budskap har ett implicit meddelande 
om att det är något fel på dig som individ. De insinuerar att om du är en vettig människa så 
vill du gå ner i vikt genom att kontrollera ditt ätande och klarar du inte detta så beror det på 
att du är en svag person. Är det då konstigt att människor som kämpar med sin vikt och sitt 
ätande skäms när de inte lyckas? Det finns även flera olika tv-program där deltagarna ska gå 
ner i vikt och där de som inte lyckas gå ner tillräckligt mycket är förlorare.  

Det finns evidens för att endast en person av 20 som bantar och gå ner i vikt lyckas behålla 
sin nya vikt på längre sikt. Detta är inte vad bantningskurer och dieter marknadsför. De flesta 
som har försökt att gå ner i vikt vet att vi människor tenderar att skylla på oss själva när vi 
inte lyckas. Många människor kommer att förknippa mat och ätande med något dåligt eller 
något som de inte borde hålla på med. Ett steg mot att visa mer medkänsla mot sig själv och 
andra är att ta sig bort från sådana dömande attityder för att försöka hitta andra sätt att 
hantera vår ”se mat och ät den-hjärna” och våra emotioner. Vi måste också lära oss att 
fokusera mer på välmående och hälsa snarare än på viktnedgång. Maten borde ha en viktig 
och njutningsfull plats i våra liv, något som kan delas med andra, inte något som hotar vår 
självbild och vårt välmående. 

Återigen är det viktigt att få in patienten i samtalet. T.ex. genom att fråga: Hur har dina 
försök till bantning sett ut? Känner du igen dig i det vi pratar om? etc. 

Även fast vi delar vår evolutionära historia så är människor naturligtvis olika. Vi skiljer oss 
åt t.ex. i hur lätt vi går upp i vikt, beroende på vår metabolism dvs. hur snabbt vi gör av med 
energi. Hur vi upplever mättnad skiljer sig också åt, vissa är konstant hungriga medan andra 
upplever mättnad snabbt och lätt. Vissa tycker det är lättare att reglera sin hunger och sina 
impulser än andra. Det är alltså inte alltid en fråga om viljestyrka. Det finns också en mängd 
faktorer som kan påverka vår viljestyrka, t.ex. brist på möjligheter att lära oss att hantera 
våra känslor eller ohjälpsamma regler om vad vi tillåter oss själva att äta.  

Det är således viktigt för oss att uppmärksamma att olikheter i aptit, viktuppgång, 
metabolism, mättnadskänslor och till och med vår förmåga till viljestyrka till stor del är 
biologiskt förutbestämt. Detta innebär att det ligger bortom vår kontroll och att det inte är 
vårt fel. Olika kulturer har också olika preferenser för vad som bedöms som en attraktiv 
kropp. I det västerländska samhället så är smalhet/slankhet ett ideal.  

Här kan terapeuten försöka få in patientens tankar om varför det är så.  

Några förslag är att smalhet symboliserar ungdom och att det läggs väldigt stor vikt vid hur 
människor ser ut i dagens samhälle. Detta utnyttjas så klart av företag för att sälja sina 
produkter. Människor som inte kan leva upp till dessa ideal känner sig ofta underlägsna och 
skäms. I grund och botten kanske de är rädda för att bli avvisade och ensamma vilket gör att 
de förändrar sin kost och sina matrutiner. När de sedan inte kan leva upp till orealistiska mål 
och förväntningar så kritiserar de sig själva. 

Är det här någonting som patienten känner igen? Hur tänker patienten kring detta? 
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Det finns även en vedertagen uppfattning om att man ska vara hälsosam och vad det innebär 
att vara hälsosam. Man ska inte äta för mycket, inte äta fel sorts mat, inte röka, inte dricka, 
träna mycket etc. Lyckas man inte med detta så är det ens eget fel, det beror på svaghet. En 
hälsosam livsstil beskrivs ofta som att det handlar om en fråga om val. Våra kroppar är inte 
heller byggda för att leva det stillasittande liv som vi lever i dag. Även om vi strävar efter att 
vara fysiskt aktiva så är det svårt att få in fysisk aktivitet i vårt fullspäckade schema. 

Det är viktigt i stycket ovan att patienten inte får intrycket av att det inte spelar någon roll 
huruvida man är hälsosam eller inte, utan att tyngdpunkten läggs vid att det inte är vårt fel om 
vi inte lyckas leva upp till de ideal som finns. Det är självkritiken och skammen som är fel 
och som inte hjälper oss i det långa loppet. Det är skillnad på att träna för att det får en att må 
bra, och att träna för att undvika skam och självkritik.  

I vårt samhälle finns det alltså en uppfattning om hur våra kroppar bör se ut och där 
utseendet kopplas ihop med självkänsla, framgång i relationer och i yrkeslivet. Det finns 
väldigt många människor som är missnöjda med sitt utseende. Alla av oss kan hitta ”fel” med 
våra kroppar. Ställer vi oss framför spegeln och synar våra kroppar så kommer vi kanske att 
hitta saker vi inte är nöjda med. Detta kan generera ångest hos många av oss. Samtidigt så 
lider fler och fler människor av övervikt vilket gäller både barn och vuxna. Som vi har sett 
finns det en mängd olika orsaker till detta; Tillgängligheten till mat, reklam och 
marknadsföring, förändringar i livsstil med mindre fysisk aktivitet. Alla är orsaker som kan 
hittas på en samhällelig nivå och inte inom individer. De flesta dieter som marknadsförs 
säger åt oss att ett minskat energiintag tillsammans med ökad fysisk aktivitet kan ge dig 
kontroll över din kropp och vikt. Det föreslås också att viktminskning är önskvärt för alla och 
att alla kan uppnå det. Trots detta så visar majoriteten av forskning på att de flesta dieter 
slutar i viktökning snarare än minskning. Då individer känner att de har misslyckats med en 
diet så skapas ångest, skam och andra negativa känslor.  

Vad är en hälsosam vikt? 
Vår vikt spelar roll för vår hälsa på så sätt att extrem över- eller undervikt är farligt för 
hälsan. Dock är det viktigaste för vår hälsa att vi har en hälsosam kroppsvikt och att vi tar 
hand om vår kropp. Försök till att förlora vikt snabbt, ofta pga. missnöje med den egna 
kroppen, eller som ett sätt att hjälpa oss att hantera svåra emotioner, är inte bättre för vår 
hälsa än att vara lite överviktig.  

Våra kroppar har utvecklats till att ha en individuell idealvikt som beror på genetiska orsaker 
samt den kost vi får i oss i livmodern och som barn. Människor som inte bantar eller överäter 
tenderar att hålla denna idealvikt genom hela livet. När viktförändringar uppstår så brukar 
biologiska processer anpassa sig så att vi återgår till vår idealvikt. Detta system utvecklades 
så att vår kropp ska kunna hålla en vikt som är hälsosam för oss. Hos djur och barn 
uppehålls idealvikten ganska enkelt genom att lyssna till hunger-mättnadssystemet men när vi 
blir äldre så blir vårt förhållande till mat mer komplext. Vi kan då t.ex. lära oss att ignorera 
vår hunger. Vår kropp kan hantera dagliga förändringar i ätande vilket gör att vikten håller 
sig stabil. Längre perioder av svält, överätande eller oregelbundenheter i ätandet har dock 
kroppen svårare att hantera. Detta kan leda till att kroppen ställer in sig på perioder av svält 
vilket gör att när man börjar äta igen så tar kroppen upp mer än vad som behövs som skydd 
mot framtida svält. Då kan vi t.ex. gå upp i stället för ner i vikt vid dieter.  

Våra kroppar tenderar att reglera vår vikt och vårt ätande genom två processer: 
1). Hur vi använder upp energi (metabolism) 
2). Vårt hunger-mättnads-system 
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Det finns dock sätt att påverka detta system och på så sätt förändra vår idealvikt:  
1. Genom att reglera vad vi tar in i våra kroppar 
2. Genom vårt matmönster 
3. Mängden av mat vi äter 
4. Energin vi förbrukar 
5. Våra tankar och känslor 
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Här kan det vara bra att använda en whiteboardtavla för att illustrera nedanstående figur. 

Figur 1: Vägar att övervinna hunger-mättnadssystemet (Goss, 2011). 
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1. Vad vi tar in i våra kroppar 
Vätska: Många dieter råder människor att dricka mycket vatten i samband med måltider för 
att öka mättnadskänslan. Liksom förhållandet till mat så är förhållandet mellan dryck och 
kroppen komplext. Ju mer vi äter desto mer ökar vårt behov av dryck. Att dricka mycket när 
man äter lite kan rucka på denna balans. Det kan t.ex. bli svårare för oss att avgöra huruvida 
vi har fått i oss tillräckligt att äta. 70 % av vår vikt består av vätska. När vi vid dieter initialt 
går ner i vikt så är det alltså främst vätska vi förlorar. Detta gör att när vi börjar äta normalt 
igen så absorberar inte bara kroppen det som förlorats, utan även lite extra vilket kan göra 
att vi ökar i vikt.  

Alkohol och andra droger: Ofta tänker vi inte på hur andra substanser som vi stoppar i oss 
påverkar vårt ätande och vår vikt. Substanser som t.ex. laxerande medel, bantningspiller, 
cigaretter och amfetamin kan alla påverka oss och kan till och med vara effektiva i 
viktnedgång för en del på kort sikt. Vissa substanser, så som bantningspiller, påverkar vår 
aptit direkt medan andra, t.ex. cigaretter, fungerar som ett substitut för mat. Många av dem 
är direkt skadliga för oss. 

Hur ser patienten på detta? Använder hon några substanser? 

2. Vårt matmönster 
Det finns tre typer av matcykler som människor med ätstörningsproblematik tenderar att 
hamna i: 
Svält-ät-cykeln 
Många individer försöker att gå ner i vikt genom restriktivt ätande, fysisk aktivitet eller både 
och. Kroppen använder då mer energi än vad den konsumerar. Den naturliga responsen är 
att vi blir hungriga. Kroppen försöker då motivera oss till att leta efter mat. Viktminskning är 
relativt enkelt under de första veckorna av restriktivt ätande vilket är motiverande och 
belönande för oss. Man brukar känna sig energisk och vara på bra humör. Denna respons 
har utvecklats för att få oss att gå ut och leta efter mat. Det som senare brukar ske är att vi 
blir mer och mer upptagna av tankar om mat och ätande. Vi känner oss mer frestade än 
vanligt och om vi då ger efter för frestelsen så ser vi detta som en brist på viljekraft. Här kan 
självkritik för vår ”svaghet” uppstå. Vi kan också uppleva att våra emotioner blir 
avtrubbade, vi kan få svårigheter med sömnen, vilket ökar på hungern och känslorna av 
nedstämdhet. När vi förlorar den första vikten så ser kroppen till att metabolismen stannar av 
för att kunna konservera energi, vilket gör att fortsatt viktminskning blir svårare. Kroppen 
svarar i ett senare stadium på denna svält, bl.a. genom att sluta pumpa blod till fingrar och 
tår, försvåra koncentrationen samt genom att sakta ned hastigheten för att tömma magen 
vilket kan leda till förstoppning. Allt detta sker för att spara energi.  

Denna process kan leda till att när mat sedan blir tillgängligt igen så äter vi mycket och 
snabbt. Kroppen är då inställd på svält och förbränningen är långsam, och detta kan då leda 
till snabb viktuppgång. Kroppen återgår sedan till normalt när den vant sig vid att vi äter 
igen, vilket gör att vi inte fortsätter att gå upp i vikt.  

Här kan det vara bra att använda en whiteboardtavla för att illustrera nedanstående figur. 
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Figur 2: Svält-ät-cykeln 

 

Svält-hetsätnings-kompensationscykeln 

Individer som hamnar i denna typ av cykel försöker gå ner i vikt genom att äta restriktivt. 
Kroppen uppfattar detta som svält och ställer in sig på att ge individen energi för att kunna 
gå och hitta mat (kroppens naturliga ”höghet”). När sedan individen ger efter för kroppens 
signaler och äter så uppstår skamkänslor. För att hantera sin skam tar hon till 
kompensatoriska åtgärder så som kräkningar eller laxerande medel. Kroppen uppfattar detta 
som att svälten förvärras vilket gör att motivationen för att hitta och äta mat ökar igen.  
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Här kan det vara bra att använda en whiteboardtavla för att illustrera nedanstående figur. 

Figur 3: Svält-hetsätning-kompensationscykeln (Fairburn, 1989). 
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Kaotiskt ätande 

Vissa passar inte direkt in i någon av cyklerna utan fluktuerar mellan de två.  

Här kan man fråga patienten hur hennes matmönster ser ut och om möjligt tillsammans 
illustrera detta på en whiteboardtavla. 

Det viktigaste här är att förstå att det är omöjligt att hålla alla de regler som finns vid 
bantning. Det naturliga behovet av att äta gör att dessa regler förr eller senare bryts. Att då 
kritisera sig själv eller att se på sitt behov av att äta som svaghet gör kanske att man kommer 
försöka banta igen, men det leder också sannolikt till ett liv av problem med vikt, ätande och 
humör.  

3. Energin vi förbrukar  

All energi vi har kommer från mat och vi använder den på tre sätt: 

- för att våra kroppar ska fungera (hjärtat slå, organen fungera etc.) 
- för att smälta maten vi äter 
- så att vi ska kunna utföra aktiviteter 

Kroppen känner av svält. 
Motivation till att hitta och 

äta mat aktiveras 

Ätande skapar skam 

Kompensatoriskt beteende 
(Kräkningar, laxerande 

medel, överdriven träning) 

Kroppen känner att svälten 
blir värre 

Restriktivt ätande 
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Om vi äter precis tillräckligt för att kunna utföra dessa tre så är kroppen i balans. Äter vi för 
mycket så lagras energi som fett, om vi äter för lite så ställer kroppen in sig på svält och 
svarar på detta så som vi har pratat om tidigare.  

Psykoedukation: Om emotioner och mat. 

Tidigare har vi tittat på hur vi människor stör eller påverkar kroppens naturliga system att 
reglera matintag och vikt. Det kanske mest kraftfulla sättet att göra detta är att äta som en 
respons på faktorer i miljön eller på våra emotionella tillstånd.  

Människans emotioner har utvecklats under miljoner år för att hjälpa oss och våra avkommor 
att överleva och reproducera sig. Dessa emotioner ackompanjeras dessutom av kraftfulla 
kemikalier; hormoner. Detta innebär att emotioner skapar beteendetendenser hos oss att t.ex. 
slåss, fly, gråta, fira etc. Om vi inte har lärt oss att känna igen, förstå och hantera våra 
emotioner så kan de ibland kännas överväldigande för oss.  

Hur tänker du kring emotioner?  

Här kan man i ett tidigt skede få in patienten i dialogen genom att referera till information 
som kommit upp i den anamnestiska intervjun (session 1).  

Våra emotioner kan även skapa konflikter inom oss. Vi kan vara arga på någon vi älskar, vi 
kan vara arga på någon vi är rädd för och inte säga någonting, vilket gör att vi blir arga på 
oss själva. Vi kan kritisera oss själva för att vara för emotionella eller inte tillräckligt 
emotionella. Våra känslor kan ses som ett tecken på svaghet och kan även associeras med 
rädsla och skam. Olika kulturer har olika normer för vilka känslor som är tillåtna och när de 
är tillåtna.  

Många människor använder mat för att hantera sina emotioner. Som barn fick man kanske 
godis när man var ledsen. I stället för att lära sig att uppmärksamma och prata om sina 
känslor blir det lätt att man vänder sig till mat, även senare i livet, eftersom det är så man är 
lärd att göra. 

Referens till patientens livshistoria. Hur var det för dig?  

Emotioner kan då förvandlas till något läskigt och smärtsamt vilket skapar en förvirrelse över 
hur man ska hantera sina känslor. Vi ska nu tala om känslor och hur de kan påverka och 
påverkas av vårt ätande.  

Hur vi lär oss att äta 
Att tillåta spädbarn att suga och amma har en lugnande effekt. Det handlar dock inte bara om 
att spädbarn ska få i sig föda, själva processen är även viktig i sig. Beröring, ögonkontakt och 
värme från föräldern bidrar i stor grad till känslan av trygghet. Detta innebär att vi från 
väldigt tidig ålder lär oss att associera mat med emotionell trygghet. Som barn lär vi oss 
tidigt när vi är mätta. Vi lär oss vilken typ av mat som ska ätas vid vilken typ av tillfälle, t.ex. 
att frukost äts på morgonen. Vi lär oss från vår omgivning hur ätande ska gå till. Nuförtiden, 
då en stor del av ätande sker under stress, finns det mindre möjlighet för barn att lära sig 
njuta av smaker och konsistenser eller tillfredsställelsen av att känna sig mätt. När vi blir lite 
äldre så lär vi oss hur ätande och mat fungerar i en social kontext; hur det används för att 
fira eller som belöning, som en distraktion eller som tröst.  

Vårt matmönster förändras ganska kraftigt när vi går från att vara barn till att vara 
tonåringar. Kroppen behöver mer energi för att orka med de förändringar som sker under 
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tonåren. Vi känner oss väldigt hungriga under tonåren och många tonåringar äter mycket. 
Dock så ökar den sociala medvetenheten om hur man ska se ut och vad man ska äta vilket 
bidrar till att många börjar tvinga sig själva in i ett mer restriktivt matmönster. Dessa 
mönster fungerar egentligen bättre för små barn. Lång tid mellan måltider, hoppa över 
frukost eller lunch osv. Som en konsekvens av detta tenderar många att börja överäta i stället. 

Hur var det för dig när du var tonåring? Återigen viktigt att få med sig patienten, att få henne 
att vara aktiv och berätta om sin historia.  

Under puberteten, då kroppen förändras väldigt mycket under kort tid, blir många väldigt 
medvetna och upptagna av sina kroppar. Vi försöker även under denna period lära oss att 
hantera de nya hormoner som cirkulerar i vår kropp och som påverkar våra känslor, vår 
sömn, vår sexualitet och våra sociala relationer. Det är inte så konstigt att även vårt ätande 
dras in i och påverkas av denna process.  

Att förstå våra emotioner 
Alla organismer har som mål att överleva och reproducera sig. Ett sätt att tänka kring 
känslor är att de ger oss signaler om huruvida vi lyckas uppnå dessa mål eller inte. Vi 
kommer här att titta på tre typer av emotionella system. Dessa system består av 
uppmärksamhet, tankar och beteenden och hjälper oss att möta livets utmaningar.  

• Hotsystemet 
Ett system för att upptäcka och hantera hot. Involverar känslor som ilska, oro och 
avsky. 

• Utforskandesystemet 
Ett system för att upptäcka och svara på belöningar t.ex. mat, vänskap och 
möjligheter till sexuell interaktion. Ett motiverande system som får oss att agera för 
att uppnå njutningsfulla känslor.  

• Trygghetssystemet 
Bidrar med känslor av lugn, tillfredsställelse, trygghet och medkänsla. 

 
Figur 4: De tre emotionella regleringssystemen (Gilbert, 2009) 
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Vi människor är mycket bättre på att upptäcka och svara på hot och faror i vår miljö än på 
positiva upplevelser (Baumeister et al.2001) av den enkla anledningen att det har varit 
viktigare för vår överlevnad. Detta system använder sig också av principen om att ta det 
säkra före det osäkra vilket har varit viktigt för oss när vi har försökt skydda oss ifrån 
rovdjur. I dagens samhälle kan denna princip dock ställa till det för oss. Om vi t.ex. är på 
stan och går omkring i butiker och nio av tio expediter är trevliga men den tionde är otrevlig, 
så är det den otrevliga vi kommer att minnas och prata om när vi kommer hem. En annan 
svårighet med detta system är också att det slår ut positiva emotioner. Du kan vara på mycket 
gott humör och så händer någonting negativt, de positiva emotionerna försvinner då på en 
gång. Det är därför vi kan ha så svårt att framkalla positiva emotioner när vi känner oss 
nere. Att känna sig nere har helt enkelt haft större överlevnadsvärde för oss.  
Ett sätt att reglera hotsystemet är att aktivera driftsystemet eller genom att t.ex. tröstäta, 
vilket ofta förekommer vid hetsätning. Vi kan alltså använda mat för att reglera hotsystemet.  
Hotsystemet associeras med emotioner så som ångest, oro och ilska, som ofta kommer väldigt 
snabbt och är väldigt starka. Systemet kan också länkas ihop med våra erfarenheter och 
minnen vilket gör att det kan aktiveras med hjälp av våra tankar och minnen.  
Det är dock viktigt att tänka på att systemet inte är vår fiende utan fyller en viktig funktion för 
oss. När vi väl lär oss hur systemet fungerar och varför det beter sig som det gör så kan vi 
börja arbeta med att hantera det för att kunna möta livets utmaningar. Tyvärr får dock 
många lära sig redan som barn att vara rädda för de emotioner som triggas igång av 
systemet. Detta kan ske om omgivningen, oftast föräldrarna, möter barnets känslor av sorg, 
ilska, oro med ilska eller skam. Barnet lär sig då att upplevelsen av dessa känslor är fel och 
försöker i fortsättningen att undvika dem. Dessa typer av emotioner kan också komma att 
associeras med kroppsliga sensationer så som hjärtklappning eller tung andning. För 
människor som oroar sig för sitt ätande och sin vikt kan exempelvis hunger snabbt kopplas 
ihop med hotsystemet.  
Förmodligen har patienten problem med de emotioner som hör till hotsystemet vilket gör att 
man kan använda det som kommit fram tidigare i terapin för att levandegöra 
psykoedukationen för patienten.  
Driftsystemet är det system som får oss att vilja uppnå saker och ting, det som driver oss. Vi 
upplever positiva emotioner när vi har klarat av någonting t.ex. en tenta eller annan 
arbetsuppgift. Dessa positiva känslor kan dock hindras av misslyckanden och bakslag vilket 
vi kan uppleva som hot, men detta kan i sin tur motivera oss att försöka hårdare.  
I förhållande till vikt och ätande kan detta system driva och motivera oss inledningsvis vid en 
diet t.ex. i och med att vi blir tillfredsställda och stolta när vi gå ner i vikt. Sedan, när vi 
bryter våra dieter, känner vi besvikelse, och kanske till och med ilska, på oss själva. Vi blir 
rädda för att misslyckas, vilket kan göra att vi försöker ännu hårdare än tidigare. 
Motivationen kommer då från rädslan för att bli av med de positiva känslorna, som vi har 
initialt, tillsammans med rädslan för de negativa känslorna som ett eventuellt misslyckande 
skulle ge oss. 
Vårt tredje emotionella system är till för att trösta oss och känna värme och samhörighet med 
andra människor. Detta system utvecklas ihop med erfarenheter av att känna sig trygg och 
omhändertagen. Vi lär oss att reglera de känslor som hotsystemet ger upphov till med hjälp 
av det trygghetssystemet. Ofta så lär vi oss detta genom positiva erfarenheter ihop med våra 
föräldrar när vi som barn har blivit tröstade och lugnade. Vi vet att dessa typer av emotioner 
är viktiga för vår hjärnas utveckling. Det finns vissa områden i hjärnan som svarar på 
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snällhet och medkänsla från andra och en av de viktigaste källorna av tillfredsställelse och 
trygghet är att vara med människor som accepterar och älskar en som man är utan att 
behöva uppnå någonting.  

Trygghetssystemet kan dock väldigt enkelt komma att kopplas ihop med mat och ätande och vi 
kan lära oss att aktivera detta system genom att äta. Detta är inte förvånande, då våra 
tidigaste erfarenheter av att äta ofta har skett under trygga och lugna förhållanden. En av 
orsakerna till att vi sedan tröstar oss med hjälp av mat och ätande kan vara att vi tycker det 
är svårt att öppna oss för andra och att prata om våra känslor som vi ofta skäms för. Om vi 
även tenderar att vara väldigt kritiska mot oss själva så kan mat bli ett sätt att hantera de 
känslor som följer med självkritiken.  
Kopplingen mat - emotioner 

Forskning har visat att viss typ av söt och fet mat har en lugnande effekt på djur, kanske är 
det så även för människor? En del av kopplingen mellan emotioner och ätande kan alltså 
vara att vi känner oss mindre oroliga, arga eller upprörda av viss mat.  
En annan process genom vilken mat kan kopplas ihop med emotioner är genom klassisk 
betingning. Om vi som barn exempelvis har varit hemma hos mormor, en plats där vi känt oss 
trygga, när hon har bakat, så kan vi senare i livet komma att förknippa lukten av nybakat med 
trygghetskänslor. Vi har också lärt oss av andra att viss typ av mat associeras med positiva 
emotioner. Ibland behöver vi inte ens äta maten för att dessa positiva emotioner ska triggas 
igång. Det kan då räcka med att föreställa sig hur maten smakar eller luktar. Vår 
föreställningsförmåga kan ibland vara väldigt kraftfull vilket gör att om vi t.ex. föreställer oss 
att vi behöver gå på toaletten men inte får så kan det framkalla ett riktigt behov. Det kan 
fungera på ett liknande sätt med mat. Om vi säger åt oss själva att vi inte får äta en viss typ 
av mat så kan detta göra oss mer sugna på att äta just den maten som vi inte får äta. Finns 
det då en viss typ av mat som tröstar oss och som vi har bestämt att vi inte får äta kan det 
göra att vi blir arga och upprörda. Vi kan få känslor av att vilja göra uppror mot de dumma 
regler som vi har satt upp för oss själva. Om vi bryter dessa regler skapar det troligen skam 
och ångest hos oss. Vi känner oss då svaga.  
Många människor börjar banta för att de vill gå ned i vikt, andra gör det för att hantera 
svåra upplevelser i det förflutna eller i nuet t.ex. besvikelser, förluster, svåra relationer, 
mobbning och känslor av övergivenhet.  

Den naturliga ”höghet” som vi tidigare talat om, som kan uppstå initialt under dieter, kan få 
en att känna sig självsäker och i kontroll. Man upplever då att man kan hålla de negativa 
emotionerna på avstånd genom att ha kontroll över sitt ätande. Dessa positiva känslor hör 
oftast ihop med driftssystemet. Många människor som oroar sig över sin vikt och sitt ätande 
är ofta väldigt oroliga för hur andra bedömer dem. Kontroll över maten och ätandet kan då 
fungera som kontroll över denna oro, vilket då också blir förstärkande. Som vi har talat om 
så upphör de positiva emotionerna så småningom. 
Hur tänker patienten kring det som sägs nu? Förmodligen är den del som handlar om 
självkritik och rädslan för kritik från andra bekant för patienten.  
Sociala och emotionella influenser på ätandet 

Att äta spelar en stor roll i vårt sociala liv. Ibland äter vi mindre när vi är med andra 
människor, ibland mer. Grupptryck kan göra att vi äter mer än vad vi egentligen vill. Vi vill 
inte känna oss utanför om andra äter och våra rädslor för att bli avvisade kan göra sig 
påminda tillsammans med andra, vilket kan motivera oss att äta (driftsystemet).  
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Hur ätandet fungerar i sociala sammanhang kommer förmodligen att skilja sig åt beroende på 
om man underäter eller överäter. Det är viktigt att vara lyhörd för hur den enskilda individens 
ätande påverkas av att befinna sig i sociala kontexter.  

Människor som över-/underäter tenderar att ha mycket specifika regler kopplat till sitt 
ätande. Detta kan vara regler som utvecklas över tid och som ofta är relaterade till sin egen 
livshistoria, förhoppningar och farhågor. Vissa av reglerna har vuxit fram ur en fruktan av 
att någonting dåligt kommer att hända om man äter, andra ur en tro om att ätande kommer 
att hjälpa en på något sätt.  Dessa regler i sig är inte tillräckliga för att motivera oss att lyda 
dem, utan de associeras oftast med positiva eller negativa utfall (om jag äter för mycket 
kommer andra att tycka att jag är glupsk) eller starka emotioner (rädsla för att misslyckas, 
tillfredsställelse då man lyckas). Vi är ofta inte medvetna om reglerna förrän vi bryter mot 
dem. Förmodligen verkar reglerna vara vettiga för oss då de har vuxit fram under vårt liv och 
baserats på våra erfarenheter och förväntningar. Det kan vara väldigt svårt för oss att tänka 
rationellt kring våra regler då de ofta är knutna till väldigt starka emotioner. Reglerna växer 
ofta fram som ett sätt för oss att försöka hantera livets utmaningar på bästa sätt vi kan, och 
de är alltså inte vårt fel.  

Ovanstående stycke kan anpassas till att handla om patientens regler.  

Regler kan vara bra för att hantera vårt liv och våra relationer, problemet med regler är då 
de blir för rigida. Detta leder sannolikt till att vi bryter mot dem vilket skapar ångest och 
självkritik.  

Psykoedukation: Om compassion. 

Vi ska nu börja undersöka begreppet compassion, något som vi precis provat på i 
ljudövningen. Vi ska tala om vad begreppet innebär och hur det kan komma att vara 
användbart för dig i hanteringen av både de problem du har relaterat till mat och ätande, 
men även till livet i stort. Vi har tidigare talat om hur vanligt det är med självkritik och skam 
för personer med ätstörningsproblematik, och hur dessa mekanismer kan vara bidragande till 
vidmakthållande av problematiken. För att förhindra detta ska vi försöka lära oss att 
uppmärksamma självkritik och skamkänslor. Genom detta kan vi lära oss att hantera problem 
med större medkänsla mot oss själva. 

Vad är medkänsla? 
Enligt buddhistisk tro fungerar vårt begär och vår vilja som källor till olycka då vi aldrig kan 
tillfredsställa dem, vilket gör att vi aldrig känner oss nöjda i vår jakt på tillfredsställelse. 
Buddhas lösning på de problem som vårt begär är upphov till, är att vårt sinne ska lära sig 
två färdigheter. Den första är ”mindfulness”, en tydlig och observant medvetenhet om hur 
vårt sinne fungerar. En insikt om hur känslor, begär och önskningar skapas inom oss, och att 
vi genom att uppmärksamma dessa processer kan lära oss att se oss som vi är, utan dömande 
och kritik, vilket tillåter oss att göra bättre val i livet. Den andra färdigheten är compassion, 
eller medkänsla. Man kan säga att mindfulness är ett sätt att uppnå compassion, genom att 
hjälpa oss att inse att vissa av våra motiv, intentioner och känslor inte är hjälpsamma för oss 
eller andra. Buddhismen definierar compassion som öppenhet inför det egna och andras 
lidande, tillsammans med en vilja om att försöka lindra detta lidande. Det vi nu arbetar med 
har alltså sina rötter i buddhistisk filosofi, men vi kommer också att utgå från 
evolutionsteoretiska principer.  

Människan har utvecklats på vår planet under en process som varat i miljontals år. I denna 
process har människan utvecklat ett behov av att bli omhändertagen, från födelsedagen tills 
den dag man dör. Att ha en känsla av att andra bryr sig om oss har en enorm påverkan på vår 
hjärna, vår kropp och vårt medvetande. Det har även förmågan till att bry sig om sig själv. 
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Att kunna känna medkänsla för sig själv har visat sig vara viktigt för vår mentala verksamhet, 
våra emotioner, kvaliteten på våra relationer och vår förmåga till att förstå och hantera 
svåra känslor och önskningar.  
Olika sinnestillstånd 
Vi har alla erfarenheten av att befinna oss i olika sinnestillstånd. Vi kan t.ex. befinna oss i ett 
sinnestillstånd där vi känner medkänsla, eller ett annat där vi känner vi oss hotade. Dessa 
tillstånd påverkar vår uppmärksamhet, våra tankar, våra emotioner och vårt beteende.  
Figur 5: Två typer av sinnen (Gilbert, 2009) 
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Som du kan se på denna modell så kommer ett hotat sinnestillstånd att påverka oss helt 
annorlunda än vad ett tillstånd av medkänsla gör.  
Det går här att använda modellen till att illustrera hur olika sinnestillstånd påverkar oss utifrån 
situationer som är ångestframkallande för patienten. Förmodligen har detta blivit tydligt 
tidigare under behandlingen vilket gör att terapeuten kan hjälpa till med förslag på situationer 
om patienten tycker det är svårt att komma på några själv. Några exempel på situationer är 
arbetsintervjuer, att skriva tentor, att träffa nya människor etc.  

Det sinnestillstånd vi befinner oss i påverkar vår uppmärksamhet dvs. vad vi fokuserar på, 
vårt tänkande/resonerande (t.ex. självprat), vårt beteende (vi kanske går därifrån eller inte 
söker jobbet från första början), våra emotioner (oro, ångest, ilska över att vi känner ångest 
etc.), vår motivation (på kort sikt vill vi lämna situationen vilket hindrar oss från att uppnå 
våra önskningar på lång sikt), våra föreställningar och fantasier (bilder av tidigare 
erfarenheter eller framtida katastrofer kommer till oss). Dessa påverkar i sin tur varandra 
(vårt minne påverkar vår uppmärksamhet, hur vi tänker och resonerar påverkar våra känslor 
osv.). Allt detta beror på hur vår hjärna har utvecklats till att vara uppmärksam på hot i vår 
miljö, en miljö som var väldigt olik den vi lever i idag. 
Motvikten mot denna typ av process är alltså att vara i ett sinnestillstånd där vi känner 
compassion, vilket aktiverar vårt trygghetssystem och därigenom motverkar att hotsystemet 
aktiveras och tar över.  

Mat och sinnestillstånd 
Sinnestillstånd vid dieter 
Sinnestillståndet vi är i vid dieter bidrar till att vi tenderar att se viss mat som önskvärd men 
även som ett potentiellt hot. Samtidigt läggs stor vikt vid att prestera i relation till dieten, dvs. 
lyckas man med dieten uppstår tillfredsställelse över prestationen. Både vårt hotsystem och 
vårt utforskandesystem är alltså aktiverat här.  

Det största hotet vid dieter utgörs av rädslan för att gå upp i vikt, vilket gör att mat kan 
upplevas som ett hot. Våra tankar, känslor, beteenden etc. organiserar sig för att du ska 
undvika detta hot. Viss mat som förknippas med viktökning blir då speciellt hotfull. Om man 
befinner dig i detta sinnestillstånd där viss mat har blivit ett hot, så är det vanligt att bli 
väldigt uppmärksam på och medveten om hur fet viss mat är, dess kalorimängd, 
sockerinnehåll etc. Typiskt är också att vara medveten om hur mycket kalorier man 
förbränner under träning. Vanligt är att man har många regler om mat och ätande och att 
man spenderar mycket tid på att undvika överätning av den mat som upplevs som hotfull. 
Minnen av att ha blivit retad för sin vikt, eller av andra problem som är förknippat med mat 
och ätande, är lättillgängliga. Tankar om att andra ser på en som glupsk eller äcklig är också 
vanliga vid detta sinnestillstånd.  
Utforskandesystemet är också aktiverat här vilket bidrar till känslan av tillfredsställelse då 
man lyckas hålla sig till de regler som man har skapat kring sitt ätande. Kroppens naturliga 
höghet blir här väldigt tydligt. För att stärka dessa positiva emotioner ytterligare ger man sig 
själv många tillfällen att uppleva känslor av framgång. Man väger sig ofta, pratar om sin 
viktnedgång med andra eller planerar för det man ska göra när man har gått ner i vikt. Det 
är absolut inget fel i sig att vilja känna dessa positiva emotioner. Problemet är när man väl 
börjar bryta mot de regler som man satt upp för sig själv, då slår hotsystemet på och 
självkritiken, besvikelsen och skammen uppstår. Man börjar kritisera sig själv och försöker 
följa dieten igen. När så sker mår man lite bättre igen och självkritiken och självföraktet 
försvinner tillfälligt. Så fort man bryter mot reglerna igen är man tillbaka där man började. 
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Problemet blir således att vi hänger upp vårt välmående på huruvida vi lyckas följa de 
egenskapade reglerna för vad vi får äta och inte.  
Figur 6: Sinnestillstånd vid dieter (Goss, 2010) 
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Vid detta sinnestillstånd är det typiskt att planera mycket för överätning genom att handla 
hem varor och frigöra tid. Man är oftast påmind om smärtfulla upplevelser och minnen och 
tidigare misslyckade försök till att hantera dessa utan mat. Vid detta tillstånd ligger fokus på 
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att hantera våra problem. Det är väldigt vanligt att denna typ av sinnestillstånd framkommer 
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också växla mellan olika sinnestillstånd, vilket kan göra det ännu svårare för oss. Man vet då 
inte huruvida man ska banta för att handskas med den viktökning som vårt tröstätande har 
bidragit till, eller om man ska tröstäta för att handskas med känslorna av att ha brutit dieten.  

Andra sinnestillstånd relaterade till mat 
Det finns även andra sinnestillstånd kopplade till mat och ätande. Ibland associeras mat till 
närhet, umgänge och att ha roligt. Vi äter tillsammans med vänner eller vår partner för att 
fira eller bara för att umgås. Ofta blir det dock så att det kritiska jaget kritiserar sig dagen 
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efter då man har varit i detta tillstånd. Det kan också finnas tillfällen då vi äter för att smälta 
in i en grupp eller i ett sammanhang. Ätande kan även då hjälpa till att aktivera vårt 
trygghetssystem, vilket också kan följas av kritik och skam mot den egna personen. Som vi kan 
se så påverkar de olika tillstånden hur vi tänker kring saker, hur vi beter oss, hur vi känner 
oss, vår motivation och de bilder och fantasier vi skapar.  

Att skifta till ett sinne för compassion 
När vi nu har talat om hur vårt hotsystem och vårt utforskandesystem fungerar och hur dessa 
ibland kan ställa till det för oss, ska vi gå vidare till att rikta större fokus på ett system som 
drivs av trygghetssystemet. Vi har redan gjort en del övningar som syftar till att öka 
tillgängligheten till vårt trygghetssystem och introducera oss till begreppet compassion.  

Sinnestillståndet vid medkänsla är aldrig kritiskt, utan det är förstående för hur svårt och 
komplext det är att vara människa. Det är inte passivt utan fokuserar på att utveckla vår inre 
vishet. Det arbetar för vårt bästa och för att vi ska göra saker som på lång sikt får oss att må 
bra. Compassion arbetar mot rigiditet och svartvitt tänkande. 

Compassion arbetar också för att vi ska kunna lära oss att avaktivera hotsystemet. Även om 
vissa emotioner kan existera samtidigt, t.ex. kärlek och hat, så finns det andra känslotillstånd 
som inte kan göra det, t.ex. lugn och ångest. Det är bland annat därför som 
avslappningsövningar har blivit så populärt inom terapi.  

Sinnestillstånd vid compassion 
Figur 7: Compassioncirkeln (Gilbert, 2009) 
Multimodal compassionträning 

 
 
 
Färdigheter 
Uppmärksamhet: Leder dig till hjälpfulla minnen och positivt fokus. Ditt hotsystem försöker 
ofta få dig att minnas tillfällen då det har gått dåligt, vilket gör att du uppmärksammar hot i 
miljön för att undvika att det ska gå dåligt igen. Vid compassion läggs fokus vid tillfällen då 
det har känts bra, t.ex. minnen där andra har varit snälla mot dig, vilket gör att du 
uppmärksammar annat i nuet.  
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Resonerande: Fokus ligger här på att ätande är ett vanligt problem som många kämpar med. 
Evolutionen har utrustat oss med knepiga hjärnor som ger oss biologiska impulser till att 
överäta eller underäta. Det är alltså inte vårt fel. 

Beteende: Att agera på ett sätt som gynnar både oss själv och andra på lång sikt. Kräver 
ibland mod då vi behöver göra sådant som vi är rädda för att göra. Att lära oss nya sätt att 
hantera våra känslor för att kunna förbättra vår relation till mat och ätande. Det kan vara 
bra att börja försiktigt för att förändra beteende, t.ex. att öva på färdigheter när vi känner oss 
lugna.  

Känsla: Känslor av värme, vänlighet och gemenskap. Genom att lära oss att tala till oss 
själva med mer medkänsla, kan vi lära oss att aktivera denna typ av känslor hos oss.  

Kroppsmedvetenhet: Att uppmärksamma & utforska känslor och emotioner i kroppen. 

Visualisering: Vilka bilder genererar vi inom oss? Det handlar ofta om bilder som är hotfulla 
och ångestframkallande. Genom att lära oss att generera andra typer av bilder, med värme 
och medkänsla, så aktiverar vi trygghetssystemet.  

Varför vill vi utöva compassion? 
Som däggdjur har vi utvecklat skyddande och omhändertagande känslor för att kunna ta hand 
om våra barn, vilket gjort att vi även utvecklat förmågan att känna dessa känslor för andra 
människor. Att utöva compassion betyder inte att vi inte kan vara själviska, elaka, kritiska etc. 
Våra hjärnor är programmerade till att vara på en mängd olika sätt. Det är upp till oss själva 
att utrusta oss med färdigheter för att kunna vara på det sätt som vi vill vara. 

Egenskaper 
Att bry sig om välbefinnande: Motivationen och viljan att vara omhändertagande samt att 
lindra lidande hos sig själv och andra. 

Känslighet: Att vara öppen för vad som händer inom oss. Att lära sig vara uppmärksam på 
när an själv eller andra mår dåligt. Ofta försöker vi undvika dessa typer av känslor genom att 
t.ex. säga ”jag orkar inte gå in på det nu”. Ibland när vi underäter eller överäter vill vi inte 
tänka på de smärtsamma känslorna som ligger bakom vårt beteende. Eller så blir vi arga på 
oss själva, i stället för att vara förstående eller känsliga. 

Sympati: Förmågan till att bli emotionellt berörd, uppstår utan att vi tänker oss för. Med 
vishet kan vi lära oss att bli mer sympatiska och öppna för våra svårigheter.  

Tolerans av obehag: När hotsystemet är aktiverat bidrar det till undvikande beteenden, för 
att komma bort från obehagliga känslor. Vi får då aldrig lära oss att dessa känslor, och de 
situationer som framkallar dessa, är hanterbara för oss. Om vi å andra sidan lär oss att 
acceptera dessa känslor med vänlighet, utan att vara kritiska, kan vi lära oss att de är 
hanterbara. Compassion handlar alltså dels om att minska negativa känslor genom att 
aktivera trygghetssystemet, men också om att lära oss att tolerera dessa typer av känslor. 

Empati: Att tänka på och förstå hur våra hjärnor och vårt medvetande fungerar, hur våra 
problem har utvecklats under en längre tid, vilka situationer som gör att våra problem 
förvärras och på vilka sätt vi använder oss av mat och ätande för att reglera våra emotioner. 
Empati baseras på en djup förståelse och acceptans för hur våra och andras hjärnor och 
kroppar fungerar.  
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Icke-dömande: Att släppa den ilskna impulsen av att vara kritisk och attackerande. Ju mer vi 
lär oss att göra detta desto lättare blir det för oss att reflektera och resonera kring hur vi bäst 
ska handskas med situationer och känslor.  

Dessa egenskaper hänger ihop och bygger på varandra, dvs. utvecklar man en egenskap så 
hjälper det oss att utveckla nästa osv.  

Hur våra upplevelser och vår föreställningsförmåga påverkar känslorna 

Sådant vi upplever i den yttre världen skapar reaktioner inom oss. Vi kan även framkalla 
reaktioner genom att föreställa oss saker, genom visualisering. Om vi ser mat så skapas en 
inre föreställning i vår hjärna av ”mat”, vilket i sin tur startar hormonella processer i 
hjärnans djupare, äldre delar som producerar saliv och magsyra, som en förberedelse på att 
äta och vi känner hungerkänslor. 
Om vi föreställer oss att vi behandlas illa, mobbas eller ser någon som tidigare har behandlat 
oss illa, så skapas på samma sätt en föreställning i vår hjärna av ”mobbaren”, vilket i sin tur 
startar processer i de äldre djupt liggande delarna av vår hjärna som producerar 
stresshormon. Vi upplever rädsla och nedstämdhet och riktar in oss på att fly eller dra oss 
undan. 

På samma sätt fungerar det om vi föreställer oss att någon visar oss värme, vänlighet och 
öppenhet. Det skapas en inre föreställning om en varm och vänlig person i vår hjärna, vilket 
påverkar de äldre delarna av hjärnan att producera lugnande hormon och vi upplever lugn 
och säkerhet. 

Genom att föreställa oss, visualisera, olika saker, t.ex. att vi är på en trygg plats, själva visar 
värme och omsorg om någon eller att någon är vänlig och varm mot oss, så kan vi starta 
dessa processer när vi vill. Första steget i att börja jobba med visualiseringsövningar är att 
först prova att andas lugnt och koncentrera sig på det. 

Figur 8: Hjärnan. 
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Arbetsblad 2: Registrering av övningar 

Datum och tid Vilken övning? Minnesnotering 
Onsdag 16/10 

8:15-8:20 
Lugnande andning Gick sådär. Svårt att koncentrera mig och 

störd av mobilen. Kände mig besviken över 
att det var så svårt. 

Torsdag 17/10 

18:30-18:35 

 

Lugnande andning 

Ganska okej. Fortfarande svårt att 
koncentrera mig, men kände mig lite lugnare 
efteråt. 
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Compassion Mind Training: Lugnande andningsövning 

MP3 fil ”Lugnande andningsövning” från Andersson & Viotti finns att ladda ned från: 
http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola:Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi:
Hogskolan/Compassionfokuserad:terapi/ 
Fråga patienten hur det var att utföra övningen. Blev hon lugn, uppstod obehag, vilka tankar 
uppstod? osv. Denna typ av reflektion görs efter varje genomförd ljudövning.   
 
Compassion Mind Training: Att skapa en trygg plats 
Denna övning går ut på att patienten ska lära sig att hitta en plats inom sig som är lugn och 
trygg. Det kan vara en verklig eller en påhittad plats. Det är viktigt att platsen inte är 
förknippad med ångest. Det kan vara hjälpsamt om klienten använder sig av så många sinnen 
som möjligt under övningen, exempelvis Hur luktar platsen? Hur ser den ut? osv. 

MP3 fil ” Trygg plats” från Andersson & Viotti finns att ladda ned från: 
http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola:Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi:
Hogskolan/Compassionfokuserad:terapi/ 
 
Compassion Mind Training: Att skapa ett compassionsjälv 
MP3 fil ” Att skapa ett compassion själv” från Andersson & Viotti finns att ladda ned från: 
http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola:Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi:
Hogskolan/Compassionfokuserad:terapi/!
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Konkretisering av faserna i sessionsstruktur och innehåll, session 5-9. 

Syfte: Att träna förmågan till compassion genom Compassion Mind Training och andra 
övningar, att utforska tillämpning i naturliga situationer, att arbeta med hinder och 
blockeringar mot compassion.  

Tid: 60 minuter.  
Innehåll:  

- Hälsa välkommen och kort gå igenom innehållet i dagens session. 
- Fylla i skattningsformulär KUS-P, Self Compassion Scale, LOSC samt samla in 

dagbok från föregående vecka. Diskutera hur det har varit att fylla i dagboken samt 
hur det har gått med hemuppgifterna.  

- Psykoedukation (se arbetsmaterial). Till exempel: 
• Introducera hur man ser på självkritik och skam i CFT 
• Utforska blockeringar mot compassion 
• Introducera hur man kan hantera ångest med compassion genom att aktivera 

sitt trygghetssytem. 
• Utforska strategier för tolererans av känslor  

- Visualiseringsövningar Compassion Mind Training (se arbetsmaterial) 
• Att rikta sitt compassionsjälv mot andra (se sid. 43) 
• Compassion som strömmar ut (se sid. 43) 
• Compassion som strömmar in (se sid. 43) 

- Övriga compassionövningar 
• Att stå ut vid obehag (se sid. 40) 
• Tankebalansering (se sid. 41) 
• Jobba med en svår situation (se sid. 42) 

- Sammanfattning och reflektion  
- Hemuppgifter 

• Dagbokskort 
• Öva på Compassion Mind Training 

Psykoedukation: Om självkritik och skam. 
Skam och självkritik hänger ofta ihop genom att individer börjar kritisera sig själva för att 
hantera sina skamkänslor. Skamkänslor känns i kroppen. Vi kan uppleva att vårt hjärta 
börjar slå snabbare, att vi rodnar eller att det känns som att våra ben ska vika sig. Känslan 
får oss att vända bort blicken, att bli alldeles stilla eller att vilja krypa ihop.  

Anledningen till att vi känner skam kan vara att vi upplever att vi inte är den person som vi 
vill vara egentligen, att vi ser oss själva som dåliga, fula, tjocka, konstiga osv. Detta bottnar 
vanligtvis i en rädsla för att bli avvisad eller kritiserad av andra människor. Människor 
använder överlag sällan ordet skam eller säger ”jag skäms”. I stället tycker man saker är 
pinsamma eller så blir man generad över något.  

Inom Compassion Focused Therapy görs en åtskilllnad på tre typer av skam:  
1) Extern skam  
2) Intern skam  
3) Reflekterande skam 
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Den externa skammen handlar om att man har tankar om vad andra tänker och tycker om en 
som person. Man tror att andra har nedvärderande känslor eller åsikter om en och man är 
rädd för att bli avvisad och övergiven . Den interna skammen kan bestå av tankar och känslor 
om den egna personen som värdelös, ful, tjock, äcklig osv. Man kan känna skam över saker 
som man har gjort, men även över sådant som man tänker, känner, tycker osv. Dessa två 
typer av skam överlappar ofta med varandra. Den reflekterande skammen handlar om hur 
man tycker och tänker om vad andra människor gör. Ett exempel på detta är när man ser en 
film där en person gör någonting som får en att skämmas.  

Varför finns skam? 

Ur ett evolutionärt perspektiv har skam utvecklats för att vi ska anpassa oss till att ingå i 
sociala sammanhang med andra människor. Människans överlevnad har byggt på samarbete 
med andra människor. Då vi har blivit beroende av att ingå i en gemenskap så har det blivit 
viktigt för oss hur andra i gemenskapen ser på oss. När vi upplever att andra tycker om oss så 
känner vi oss trygga, men om vi däremot känner att andra är kritiska mot oss så aktiveras 
hotsystemet. Vi blir rädda för att uteslutas ur gemenskapen och agerar då på ett sätt för att 
förhindra detta.  

Alla människor har någon gång känt skam då man har blivit avvisad eller förlöjligad. Vissa 
människor känner dock skam i situationer som är ofarliga. Dessa individers hotsystem triggas 
igång väldigt lätt vilket gör att de oroar sig för vad andra tycker och tänker om dem, 
samtidigt som de ser sig själva som dåliga. Dessa individer blir då extremt känsliga för 
signaler i miljön vilket gör att skamprocessen aktiveras väldigt lätt för dem. Vad detta beror 
på finns inget enkelt svar på, men förmodligen har det att göra med tidigare erfarenheter i 
livet. 

Här kan man använda sig av patientens livshistoria för att undersöka hur denna process har 
utvecklats hos just henne.  

Skamreaktioner kan utvecklas i relation till anknytningspersoner. Barn som har blivit 
avvisade eller kritiserade av sina föräldrar kan utveckla skam över sin person och sina 
känslor. Ett ledset barn som t.ex. blir kritiserad, kan genom klassisk betingning lära sig att 
koppla ihop sorg med skam vilket gör att barnet kan börja skämmas för att den är ledsen eller 
till och med skämmas i stället för att vara ledsen. Ett annat barn som har blivit avvisad av 
sina föräldrar kan börja uppleva sig själv som dålig och inte värd att bli lyssnad på. Denna 
person kan då skämmas i situationer där den ska framhäva sig själv på något vis. Andra kan 
ha blivit avvisade eller förlöjligade då de har sökt fysisk närhet och ömhet, vilket kan bidra 
till att intimitet kommer att förknippas med skamkänslor för dessa individer. Det är också 
viktigt för barn att lära sig hantera sina skamkänslor. Att bli mött med trygghet, öppenhet och 
kärlek av andra är ett sätt för barn att lära sig att så småningom möta sig själva på ett sådant 
sätt då de känner skam. Barnet lär sig alltså att trösta sig själv så som det själv har blivit 
tröstat som liten. De barn som inte har någon som speglar dem på ett adekvat sätt i sådana 
situationer utvecklar så småningom känslor av hopplöshet och övergivenhet kopplade till sin 
skam. Detta förs med in i vuxenlivet. Det är naturligtvis inte så att skam enbart kan utvecklas 
i relation till föräldrarna, erfarenheter av att ha blivit mobbad eller liknande kan också vara 
betydelsefulla komponenter. Det är viktigt att komma ihåg att detta oftast handlar om en 
omedveten process där anknytningspersonerna inte medvetet vill att barnet ska skämmas. 
Ofta kan föräldrarna själva ha med sig liknande upplevelser från sin egen barndom.  

Inom Compassion Focused Terapy talar man om relationella trauman, vilket innebär de 
skamfyllda upplevelser som människor haft som barn. Man menar att det finns två typer av 
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trauman; Det ena handlar om övergrepp, dvs. att någon har inkräktat på barnets integritet, 
det andra handlar om att det har funnits psykiskt och/eller fysiskt avstånd till andra 
människor, t.ex. känslomässig isolering eller invalidering. Dessa typer av upplevelser kan 
skapa känslor hos barnet av att inte duga eller att inte vara önskvärd av andra människor. De 
här minnena kan dyka upp som ”flaschbacks” hos den vuxne individen. Att exempelvis bli 
avvisad, eller uppleva sig avvisad, som vuxen kan trigga igång minnen och emotioner av att 
ha blivit avvisad som barn. Detta skapar känslor och tankar om sig själv som värdelös och 
icke-önskvärd. Dessa minnen behöver inte vara medvetna utan kan dyka upp i form av 
känslor.  

Säkerhetsbeteenden för att hantera skam 

Det finns två sätt för oss att hantera och försvara oss mot skamupplevelserna: 
1. Att internalisera skammen. Att inta en underordnad, undergiven position. Man har då 

hela tiden kontroll över sitt beteende för att undvika att göra något i relation till andra 
som kan framkalla skam.  

2. Att externalisera skammen. Att bli kritisk och förödmjukande mot andra genom att 
inta en dominerande och attackerande position.  

Båda dessa processer är oftast omedvetna och beror på vilka upplevelser man som individ 
har med sig.  

Ett vanligt sätt att hantera sina skamkänslor är genom självkritik (en internaliserande 
strategi). Självkritik utvecklas ofta då individen har varit beroende av någon annan som har 
varit väldigt kritisk. För att inte kritisera den man är beroende av, vilket kan vara farligt, så 
vänder man kritiken mot den egna personen. Denna självkritik kan komma att användas i 
förebyggande syfte för att förhindra att skamfyllda situationer uppstår. Individen börjar 
övervaka och anpassa sig själv för att vara den andre till lags. Allt detta görs i grund och 
botten för att skydda den egna personen vilket kan göra att det kan komma att upplevas som 
tryggt för en. Det blir ett sätt att ha kontroll.  

Självkritik kan även formas på ett mer direkt sätt genom att man internaliserar andras kritik 
och gör den till sin egen. Barn som t.ex. har blivit kritiserade som små tenderar att hålla med 
om kritiken, vilket gör att de utvecklar en strävan efter perfektionism för att undvika kritik.  

Självkritik kan dyka upp i huvudet i form av tankar om att man ”borde ha gjort” på ett visst 
sätt eller ”nu kommer de tycka att jag är konstig”. När personen stöter på motgångar, vilket 
gör att den skulle behöva stöd och värme, så kritiserar hon sig själv i stället. Personen har 
lärt sig att det är fel att vara i behov av värme och omsorg då hon som liten kanske har blivit 
avvisad i sin strävan efter närhet och trygghet.  

Självkritik kan innebära självkorrigerande, drivande, förbättrande, självhat, förakt, äckel, 
ältande och frustration. Självkritik fyller flera olika funktioner: den får oss att prestera, att bli 
av med oönskade egenskaper, som en panikrespons på misslyckanden och förluster, att 
skydda någon annan, att kritisera oss själva innan någon annan gör det osv. 

Neurologiska studier visar att självkritik aktiverar områden i hjärnan som är kopplade till 
hot, vilket visar att hotsystemet är aktivt när individer kritiserar sig själva. Man har även 
funnit att det är samma områden i hjärnan som är aktiva vid självkritik som när någon annan 
kritiserar en.  

Ytterligare en säkerhetsstrategi som är vanlig för att hantera skam är en vilja att ständigt 
prestera. Många individer utvecklar perfektionistiska drag för att hålla skammen borta. 
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Utforskandesystemet är då påslaget och personen blir beroende av prestation och framgång, 
vilket gör att den egna självkänslan inte baseras på vem man är som person utan på vad man 
presterar. Det är också vanligt att man försöker vara självständig för att inte hamna i 
beroendeställning till andra, då känslor av beroende och närhet skapar skam hos individen. 
Det blir då svårt att utveckla nära relationer.  

Självkritik aktiverar hotsystemet, som i sin tur aktiverar känslor av rädsla, ilska och ångest. 
Vi tenderar att bli ännu mer kritiska mot oss själva. Det upplevs då vara väldigt svårt att 
trösta och lugna ned sig själv, vilket gör att man upplever sig vara ständigt spänd och på sin 
vakt. Detta gör en sårbar för en rad psykologsiska problem så som depression eller ångest. 

De säkerhetsstrategier som man använder bidrar också till att man inte lär sig att förstå sina 
känslor. Det blir då också svårt att hantera känslorna på andra sätt än genom de 
säkerhetsbeteenden man använder.  

I ovanstående avsnitt är det viktigt att terapeuten och patienten undersöker vilka 
säkerhetsstrategier som just hon använder sig av för att hantera sina skamkänslor. Det är även 
viktigt att detta samtal förs utifrån ett tillstånd av compassion, för att minska risken för att 
patienten börjar känna skam för sin skam. Syftet är att patienten ska lära sig att se situationer 
som de är med alla tankar och känslor, inte att försöka bli av med skammen. Genom att 
uppleva och förstå, öppnas vägen till att acceptera och känna sig fri att ta andra beslut än de 
vanliga.  

Självkritik kontra compassion 

En del människor tror att självkritik är det enda sättet att få saker gjorda, att om de inte är 
självkritiska så blir de lata. De använder alltså kritiken som drivkraft (utforskandesystemet). 
Man blir då dålig på att se sitt eget värde och på att ta hand om sig själv. Att använda 
compassion i stället för att vara kritisk innebär inte att allt är tillåtet eller att man kan bete 
sig hur som helst. Det handlar om att försöka rätta sina misstag snällt och försiktigt, med 
medkänsla och förståelse, för att på så sätt kunna uppnå önskad förändring.  

Skillnader mellan skambaserad självkritik och självtillrättavisande genom compassion: 
Självtillrättavisande genom compassion fokuserar på: 
- En önskan om förbättring 
- Att växa och utvecklas 
- Att se framåt 
- Vänlighet, uppmuntran och stöd 
- Att bygga på det positiva 
- Att fokusera och hoppas på framgång 

Skambaserad självkritik fokuserar på: 
- Önskan om att straffa och fördöma 
- Att straffa misstag och att älta det förflutna 
- Ilska, frustation, avsky och besvikelse 
- Fel och brister 
- Rädslan av att misslyckas 

Att släppa självkritiken för att fokusera på compassion handlar inom ätstörningsproblematik 
om att lära sig att hantera de känslor, tankar och minnen som hotsystemet genererar i stället 
för att överäta eller svälta sig själv.  

Psykoedukation: Blockeringar mot compassion. 
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Många av oss är inte vana att se på oss själva med medkänsla och vissa tycker även att det är 
svårt att ta emot medkänsla från andra. Orsakerna till detta kan vara många, exempelvis 
kulturen vi lever i eller dåliga erfarenheter tidigare i livet.  

Vanliga blockeringar mot compassion: 

• Att blanda ihop compassion med ömkan. 
Liksom vid ömkan så består compassion även av sympati och önskan om att lindra ett 
lidande, men en skillnad är att compassion dessutom består av vishet och mod. 
Compassion börjar med ett erkännande om att i den mänsklighet som vi alla delar så 
ingår lidande, kamp och motgångar. Att känna ömkan för andra brukar härstamma 
från en position av överlägsenhet. Många kan därför ha svårt att känna att andra 
tycker synd om dem, då det får dem att känna sig underlägsna.  
 

• Att känna att de som behöver compassion är svaga. 
Vi tenderar inte att känna så här när vi visar medkänsla för andra, utan detta gäller 
bara oss själva. Då vi är i behov av, eller då andra visar oss medkänsla, känner vi oss 
svaga. Detta kan ha att göra med den kultur vi lever i där man ska vara självständig 
och där beroende ses som ett svaghetstecken.  
 

• Att se mottagande av compassion som något själviskt. 
När vi visar medkänsla med andra tenderar vi att sätta deras behov först, vilket kan 
göra att vissa känner sig själviska när andra eller de själva visar medkänsla med dem. 
De är inte vana att sätta sina egna känslor först, vilket gör att de kommer att 
associera compassion med själviskhet.  
 

• Att se compassion som mjukt. 
För att utveckla compassion krävs mod. Personer med ätstörningsproblematik har 
tidigare hanterat sina smärtsamma känslor, tankar och minnen genom sitt ätande för 
att det har varit för svårt för dem att möta och hantera de verkliga orsakerna till sina 
problem.  

Här kan vara ett bra tillfälle att fånga in patientens egna blockeringar mot compassion. Vilka 
blockeringar finns mot att känna compassion för andra? Mot att ta emot compassion? Hur kan 
patienten hantera dessa blockeringar? 
 
Psykoedukation: Att hantera ångest med compassion. 

Många individer med ätstörningsproblematik upplever att de använder sitt ätande till att 
kontrollera sina emotioner. Ätande eller bantande kan alltså på kort sikt ge sken av att hjälpa 
oss att hantera svårigheter i livet. På längre sikt förvärras dock våra problem genom att vi 
inte lär oss att uppmärksamma och hantera det som ligger till grund för 
ätstörningsproblematiken.  
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Figur 9: Den typiska cykeln för obehag och bantande/ätande (Goss, 2010)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!

!
Ovanstående figur kan med fördel illustreras på en whiteboardtavla.  
Att lära sig aktivera sitt trygghetssystem 

I stället för att agera på det sätt som vi såg i modellen ovan så finns det sätt att aktivera sitt 
trygghetssystem utan att använda sig av mat, ätande eller dieter. Vi har redan tittat på flera 
sätt att göra detta i de övningar som vi har genomfört. Som vi har pratat om tidigare så har 
vårt trygghetssystem utvecklats för att vi ska kunna hantera stress och de känslor som hör 
hotsystemet till. När vi blir väldigt uppvarvade använder vi de medel som finns tillgängliga 
för att lugna ner oss. I den kultur som vi lever i idag associeras ofta tillfredsställelse med 
stimulans: att köpa nya saker, att äta mat, att söka nya ”kickar”, sådant som hör till vårt 
utforskandesystem. Tyvärr saknar många människor i dag förmågan att hålla sina 
emotionella regleringssystem i balans och aktivera sitt trygghetssystem, för att därigenom 
hantera den stress som finns i dagens samhälle. Det finns olika sätt att reglera våra 
emotioner. Vi kan distrahera oss genom spänning, ätande eller genom att aktivera andra 
känslor (t.ex. kan vi hantera sorg genom att bli arg). Vi kan även reglera känslorna genom att 
aktivera vårt trygghetssystem. Ett sätt att göra detta är genom att använda oss av våra 
sinnen.  

Att trösta sig själv med hjälp av synen 

Tanke!!
t.ex.!"Jag!kan!inte!
hantera!min!

ilska"! Obehag 
t.ex. skuld, 

ledsenhet, skam, 
ilska, rädsla 

Överätning 
eller 

bantning 

Kortsiktig lättnad 
och upplevelse av 

kontroll 

Negativa konsekvenser för 
hälsan, socialt och för 

arbetslivet 
t.ex. känna oro inför att gå upp i vikt, 

oro för att äta inför andra 

Probelmet 
kvarstår 

   Händelse 
t.ex. en diskussion på 
arbetet 



CFT VID ÄTSTÖRNINGAR 

!

[117]!

Det går att använda sig av synen för att aktivera trygghetssytemet. Det är viktigt att vara 
mindful, dvs. medvetet närvarande i det man ser, och att man inte tittar på något som kan 
förknippas med obehagliga minnen. Exempel på saker som brukar vara lugnande för 
människor är blommor, stjärnor, ett tänt ljus osv. Använd gärna synen i kombination med 
andningen.  

Att trösta sig själv med hjälp av hörseln 
Nyckeln här är att hitta de ljud som just du finner vara tröstande. Vanligast är musik men det 
gäller att vara försiktigt då en del musik är ångestframkallande. Naturljud kan också fungera 
lugnande för många. 

Att trösta sig själv med hjälp av lukten 
Här är det viktigt att hitta en lukt som vi själva finner tröstande, vilket är högst individuellt. 

Att trösta sig själv genom beröring 
När vi har ångest kan beröring från andra människor verka lindrande för oss. Det är 
betydelsefullt att ge sig själv möjlighet att bli berörd av andra. Om det inte finns någon i ens 
närhet kan man exempelvis massera sig själv eller ta ett bad.  

Man kan kombinera sina sinnen hur man vill för att hitta ett sätt att aktivera 
trygghetssystemet och lugna sig själv. Huvudsaken är att du tillåter dig själv att njuta och bli 
tillfredsställd av just ditt sätt att lugna dig, samt att du är mindful i det du gör. 

Psykoedukation: Tolerans av känslor. 

Att patienten ska övas i att tolerera starka känslor är ett arbete som pågår under hela 
behandlingen. Här kan man ta in influenser från KBT, psykodynamisk terapi eller 
affektfokuserad terapi (McCullough Valliant, 1997), utifrån egna preferenser. Syftet är att 
patienten ska lära sig att uppmärksamma och uthärda sina känslor i stället för att undvika 
dem. Hon ska lära sig att känna in hur känslorna känns i kroppen och öva upp förmågan till 
att uppmärksamma olika känslor och benämna dem. Allt för att öka tillgången till de primära 
känslorna.  

Strategier för att hantera kriser 
Hur bra vi än blir på att aktivera vårt trygghetssystem och trösta oss själva så kommer vi förr 
eller senare att uppleva situationer, känslor eller minnen som blir svåra för oss att hantera. 
När detta sker så är det lätt att falla tillbaka in i gamla mönster, t.ex. att över-/underäta. Här 
kan det vara bra att ha färdigheter för att kunna hantera dessa typer av situationer. Inom 
CFT talar man om två sätt för att göra detta; Dels genom distraktion, och dels genom att lära 
sig att stå ut och tolerera de känslor som är svåra för en. 

Distraktion kan vara ett bra sätt för oss att hantera våra emotioner i väntan på att de ska 
mattas av, och kan hjälpa oss att förstå att vi har större kontroll över våra impulser än vad vi 
tror. Det finns olika typer av distraktion. Praktisk distraktion handlar om att utföra olika 
typer att aktiviteter, t.ex. en hobby, fysisk aktivitet, att ringa någon, läsa, hushållssysslor etc. 
Vissa aktiviteter som går ut på att hjälpa andra, t.ex. volontärarbete, kan även ge oss ett 
tillfälle att aktivera och träna på compassion. På kort sikt kan fysiska distraktioner vara 
väldigt hjälpsamma, t.ex. att hålla i en isbit, ta en kall dusch osv. Det är viktigt att försöka 
vara mindful i de aktiviteter man använder sig av för att distrahera sig, dvs. att observera, 
delta, beskriva, att vara här och nu, att inte döma samt att använda sig av både förnuft och 
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känsla. Man kan också använda sig av mentala distraktioner genom att t.ex. föreställa sig att 
man gör något med sina obehagliga känslor, t.ex. låser in dem i en liten låda. 

Det viktiga är att inte använda sig av sina distraktioner så ofta att de börjar fungera som ett 
undvikande. Dessa distraktioner är främst tänkta att användas på kort sikt, i en akut, 
övergående fas.  

Att lära sig att tolerera obehag är en viktig del av compassion, och en färdighet som de flesta 
människor behöver öva på. När vi hamnar i svåra situationer som skapar mycket obehag 
tenderar vi inte att fundera på hur mycket obehag vi skulle klara av, snarare tänker vi hur vi 
kan bli av med obehaget så snabbt som möjligt. Vi använder oss därför av metoder som 
tidigare har varit framgångsrika för oss i att slippa obehaget (hetsätning, bantning, kräkning 
osv.). Det viktigaste i att lära sig tolerera obehag är inte att lära sig hur mycket obehag vi 
klarar av, utan att lära sig bättre strategier för att bli av med obehaget. Ett sätt att underlätta 
förmågan att stå ut vid obehag är att notera och acceptera de impulser man har av att vilja 
dämpa obehaget genom att bete sig så som man brukar göra t.ex. ”Ja, jag vill äta nu” eller 
”Nu vill jag gå och kräkas”. Man kan då tänka i för- och nackdelar över hur det skulle bli om 
man agerade i enlighet med dessa impulser. Hur har det t.ex. blivit tidigare då jag har agerat 
på mina impulser av att över-/underäta. Detta underlättar arbetet i att hantera sitt obehag på 
andra sätt, genom att visa mer medkänsla med sig själv.  

Olika tankar som kan vara hjälpsamma för att stå ut i sitt obehag: 

• ”Jag känner dessa känslor av en anledning. I framtiden kommer jag att känna dessa 
känslor mindre ofta”. 

• ”Jag kan lära mig att uppleva och lära mig av mitt obehag”. 
• ”Detta obehag kommer att passera, jag klarar av att stå ut till dess”. 
• ”Jag är stark nog att stå ut i mitt obehag” 

Under arbetet med detta kan det vara bra att arbeta med någon situation som uppstått nyligen 
och framkallade starkt obehag för patienten (se nedan, Övning: Att stå ut vid obehag). På så 
sätt kan terapeuten och patienten tillsammans arbeta med att stå ut i de obehagliga känslor 
som väcks av att prata om situationen.  

!
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Arbetsblad 3: Att stå ut vid obehag 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Distraktion 
 
Praktisk distraktion 
Göra något 
jag gillar 

       

Prata med 
någon 

       

 
 

       

 
Fysisk distraktion 
Göra något 
ansträngande 

       

Ta en kall 
dusch eller ett 
varmt bad 

       

 
 

       

 
Mental distraktion 
Beskriva 
omgivningen 

       

Föreställa dig 
något du 
tycker om 

       

        
Självtröst 
Jag är stark 
nog att stå ut 
i mitt obehag 

       

Det känner 
nu, känner 
också andra 
människor 

       

Känslor är 
inte farliga, 
dom gör bara 
ont 

       

Jag är stark 
nog att stå 
ut i mitt 
obehag 
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Arbetsblad 4: Tankebalansering 

Vanliga tankar 
 

Alternativa tankar med compassion 
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Arbetsblad 5: Jobba med en svår situation 

Bakgrundsfaktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Känslor 
 
 
 
 
 
 
 
Tankar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kändes det i kroppen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gjorde jag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur är mina cirklar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att se på situationen utifrån 
compassion 
 
Hjälpsamma tankar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan jag använda mig av 
någon övning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjälpsamma beteenden 
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Compassion Mind Training: Att rikta sitt compassionsjälv mot andra 

Instruktion till övningen finns i Andersson & Viotti sid 189. 
MP3 fil ” Att rikta sitt compassionsjälv mot andra” från Andersson & Viotti finns att ladda 
ned från:  

http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola:Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi:
Hogskolan/Compassionfokuserad:terapi/ 
Compassion Mind training: Compassion som strömmar ut 

Instruktion till övningen finns i Andersson & Viotti sid 192. 
MP3 fil ” Compassion som strömmar ut” från Andersson & Viotti finns att ladda ned från: 
http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola:Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi:
Hogskolan/Compassionfokuserad:terapi/ 

Compassion Mind Training: Compassion som strömmar in 

Instruktion till övningen finns i Andersson & Viotti sid 190. 

MP3 fil ” Compassion som strömmar in” från Andersson & Viotti finns att ladda ned från: 
http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola:Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi:
Hogskolan/Compassionfokuserad:terapi/!
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Konkretisering av faserna i sessionsstruktur och innehåll, session 10-14. 

Syfte: Att generalisera Compassion Mind Training ut i vardagliga händelser. Att lyfta de 
svårigheter och blockeringar som uppkommer i övandet av compassion. Att motivera till 
fortsatt compassionarbete. Att förbereda för avslut av terapin, detta genom att sammanfatta 
vad patienten tar med sig samt förberedelse för separationen mellan terapeut och patient. 
Tid: 60 minuter.  

Innehåll:  

- Hälsa välkommen och kort gå igenom innehållet i dagens session. 
- Fylla i skattningsformulär KUS-P, Self Compassion Scale, LOSC samt samla in 

dagbok från föregående vecka. Diskutera hur det har varit att fylla i dagboken samt 
hur det har gått med hemuppgifterna.  

- Följa upp visualiseringsövningar (Compassion Mind Training) 
- Göra övningen ”Att skriva ett compassionbrev” (se nedan) 
- Sammanfattning & reflektion 
- Strategier för att hantera svårigheter 
- Att skicka med patienten tankar och strategier för vidmakthållande.  
- Att motivera patienten att fortsätta arbeta med innehållet i behandlingen även efter 

terapins slut.  
- Att skapa ett fint avslut i den terapeutiska relationen.  
- Hemuppgifter 

• Dagbokskort  
• Genomföra övning  

Under dessa sessioner är det viktigt att möta patienten där hon är och att arbeta med det hon 
kommer med utifrån tidigare sessioner. Av denna anledning finns stor frihet för dessa 
sessioner och det är upp till terapeuten att avgöra vad patienten är mest hjälpt av att arbeta 
vidare med, innehållet är inte fastslaget. Innehållet skall dock bestå av sådant som redan är 
känt för patienten, som har tagits upp tidigare under behandlingen. Under dessa avslutande 
sessioner bör inga nya metoder eller tekniker tas upp, utan man bygger vidare på det material 
som redan finns.  
 
Compassionbrev 

Att skriva ett compassionbrev till sig själv syftar till att mentalisera kring sig själv utifrån ett 
medkännande och accepterande perspektiv, snarare än ett förebrående, dömande eller 
korrigerande perspektiv. Det är önskvärt är att skriva med medveten närvaro och medkänsla, 
varför det kan vara bra att inleda övningen med en visualiseringsövning. 

Övningen beskrivs översiktligt på sid 148-149 i Andersson & Viotti. En annan instruktion är 
den av Kelly McGonigal (se nedan, Övning: Att skriva ett compassionbrev). 
 
Man kan också be patienten skriva en längre, summerande variant av ett compassionbrev, 
detta görs lämpligen som avslutning av behandlingen. Brevet har ett mycket längre 
tidsperspektiv och fokuserar mer på ”mitt liv” med hänsyn till bl.a. ätstörningsproblematiken; 
hur mina problem har utvecklats, sorgen över detta, hur man har kämpat, vilken lång väg man 
gått, vad man behöver av sig själv i framtiden, etc. Även denna långa variant behöver arbetas 
med några gånger med terapeuten, så att det finns en chans att coacha klienten kring 
medkännande perspektivtagande. 
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Det är betydelsefullt vid allt författande av compassionbrev att patienten skriver i ”jag-form”, 
något som ofta upplevs som mycket svårt.  
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Arbetsblad 6: Att skriva ett compassionbrev 

Att skriva brev till sig själv utifrån ett medkännande perspektiv. 
Man söker olika kvaliteter i brevet, såsom: 

• Uttrycka genuin önskan om att förstå och hjälpa sig själv 
• Känslighet för sitt eget lidande 
• Icke-dömande av sig själv 
• Genuinitet och värme inför sig själv 
• En vilja att aktivt möta sitt eget lidandet 

 
1. Välj ut en specifik händelse som orsakat dig lidande 
2. Beskriv kortfattat med medveten närvaro dina centrala känslor och tankar kring 

situationen. Du behöver inte alls beskriva alla faktiska händelser och faktorer, utan 
fokusera på dina känslor. 

3. Föreställ dig att brevet kommer från ditt ”framtida jag”. Att det är du som skriver det 
här medkännande brevet om ett, fem eller tio år. Att du blickar tillbaka på dig själv 
med värme och vishet. 

4. Försök tala till dig själv i brevet på ett medkännande sätt. Vilken vägledning, 
uppmuntran, stöd och vishet skulle du ge till någon som du tycker mycket om som var 
i den här situationen? 

Försök beskriva att du förstår hur mycket du lider. Sträva efter att ge dig själv vägledning i 
hur du kan förhålla dig till situationen, hur du kan fortsätta sträva mot dina mål. Säg dig själv 
vad du behöver för att känna dig förstådd, uppmuntrad och stöttad. Vad skulle du vilja säga 
till dig själv som förenar dig och ditt lidande med alla andra människors lidande?  

Brevet behöver inte vara långt, det kan vara några meningar eller ta 10-15 minuter att skriva. 

Börja gärna med Kära__________ jag förstår att du just nu är ledsen/skäms/arg 
över____________.  

Fortsätt sedan genom att t.ex. uppmärksamma självkritiken: Jag vet att du är självkritisk och 
att du tänker att du borde vara eller ha gjort på något annat sätt. 
Försök fånga sorgen bakom självkritiken: Jag kan se att du verkligen är ledsen för det som 
hänt. 

När du skrivit klart kan du läsa det högt för dig själv, eller be någon du litar på att läsa upp det 
för dig. Brevet kan du sedan spara för att använda när du har svårt att mobilisera ditt 
medkännande själv. Brevet kan skrivas varje dag under en vecka, efter jobbiga händelser, 
eller en gång i månaden. 

 

!
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Bilaga 5 

Samtycke till medverkan i behandlingsstudie 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien Compassion focused therapy vid 
ätstörningsproblematik. Studien syfte är att testa en behandlingsform som baseras på 
Compassion Focused Therapy. Behandlingen kommer att pågår under åtta veckor och bestå 
av 14 sessioner. Den kommer att ledas av två psykologstudenter som är i slutet av sin 
utbildning, och kommer att vara en del av en examensuppsats. Att delta i studien ger mig som 
deltagare ett komplement till sedvanlig behandling och som deltagare samtycker jag till att 
information angående mig kommer att samlas in och behandlas före, under och två veckor 
efter studiens gång. Denna information kommer att användas för att utvärdera behandlingens 
effekt. Detta kommer att ske genom att jag som deltagare regelbundet får fylla i olika 
skattningsformulär. Mina svar på dessa skattningsformulär är avidentifierade. 

Jag har tagit del både muntligen och skriftligen av information om vad ett deltagande i studien 
innebär och jag samtycker till detta. Jag har förstått att mitt deltagande är frivilligt och att jag 
när som helst, utan att ange orsak, kan avbryta min medverkan i studien. Annan behandling 
på Ätstörningsenheten kommer inte att påverkas av deltagandet i denna studie. Jag har förstått 
att mitt namn kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att jag kommer att bli 
tilldelad en kod som kommer att vara angiven på de skattningsformulär som jag fyller i under 
studiens gång. Jag har rätt att ta del av resultatet på studien efter studiens avslut. Medverkan i 
studien medför inte någon kostnad för mig.  

 

Datum:_______________ 

 

Namnteckning:……………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:_____________________________________________ 

 

 

Kontaktpersoner: 

Jonathan Cohen, Psykologstuderande, Örebro Universitet 
e-post: joncoh081@studentmail.oru.se 

Lina Svanberg Cohen, Psykologstuderande, Örebro Universitet 
e-post: linsvh081@studentmail.oru.se 

Katja Boersma, Handledare, Universitetslektor, Örebro Universitet 
e-post: katja.boersma@oru.se, telefon: 019-30 10 62 
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