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Personer med social ångest upplever även skam och självkritik samt 

bristande självmedkänsla. Social ångest kan ge negativa effekter på 

studier och därför är studenter en viktig population att hjälpa. Att 

öka förmågan till självmedkänsla är ett nytt sätt att behandla psykisk 

ohälsa. Syftet för studien var att undersöka om ett träningsprogram 

med fokus på ökad självmedkänsla kan hjälpa studenter att minska 

skam, självkritik och social ångest. Designen för studien var single-

subject experimentell och deltagarna (n = 6) genomgick ett åtta 

veckor långt mentalt träningsprogram. Studien visade god effekt på 

självmedkänsla, skam och social ångest. Tre deltagare uppvisade 

förbättring överlag, två deltagare blandade effekter och en deltagare 

uppvisade endast ökad självmedkänsla. Träningsprogrammet är en 

lovande behandling som skulle kunna hjälpa studenter med social 
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Abstract 

Individuals with social anxiety experience shame, self-criticism and 

lack self-compassion. Students are important to target because social 

anxiety can have negative effects on academic functioning. 

Increasing the ability for self-compassion is a new way of treating 

mental illness. The aim of the present study was to investigate 

whether a compassion-focused training program can reduce 

students’ shame, self-criticism and social anxiety. The design of the 

study was single-subject experimental and the participants (n = 6) 

underwent an eight week training program. The study showed good 

improvements on self-compassion, shame and social anxiety. Three 

participants demonstrated improvements on most measures, two 

participants had mixed effects, and one participant improved only on 

self-compassion. The training program is a promising treatment that 

could be considered when treating students with social anxiety but 

more studies are needed. 
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Medkänslofokuserat träningsprogram för studenter med social ångest 

– en pilotstudie 

Många människor upplever social ångest. För vissa kan besvären bli så jobbiga att de klassas 

som social fobi, men även mindre besvär kan upplevas som väldigt jobbiga. Studenter är en 

grupp som i stor utsträckning utsätts för nya och krävande sociala situationer vilket kan skapa 

och öka sociala svårigheter. En behandling som hjälper studenter som upplever detta som 

problematiskt kan därför gynna den här populationen. Social ångest är nära sammankopplat 

med känslor av skam och självkritiska tankar. Dessa processer kan behandlas på olika sätt, 

bland annat med compassion-fokuserad terapi (CFT). CFT är en relativt ny terapiform som 

syftar till att ändra hur människor ser på sig själva genom att öka självmedkänsla och känslor 

av värme. Genom att öka förmågan till självmedkänsla kan graden av skam och självkritik 

minska. Den här uppsatsen syftar till att undersöka om ett träningsprogram baserat på CFT 

kan hjälpa studenter att öka förmågan till självmedkänsla och minska grad av social ångest, 

skam och självkritik. 

Social ångest 

Att vara blyg och känna oro och obehag i sociala situationer är väldigt vanligt. De allra flesta 

människor i den generella befolkningen upplever ibland ångestsymtom såsom att känna 

“fjärilar i magen” eller att ha svårigheter att uttrycka sig i sociala situationer (Purdon, Antony, 

Monteiro & Swinson, 2001). Social ångest inbegriper bland annat dessa symtom och kan 

innefatta allt från sporadisk blyghet till mer problematisk ångest av klinisk art. Att skilja på 

klinisk och icke-klinisk social ångest kan vara svårt (Hofmann & Roth, 1996). 

Fortsättningsvis används benämningen social ångest för tillstånd eller symtom, på klinisk eller 

icke-klinisk nivå, som uppstår i sociala situationer och som upplevs som besvärliga. Social 

fobi eller socialt ångestsyndrom är två olika benämningar för samma kliniska syndrom. 

Författarna till den aktuella studien väljer att fortsättningsvis använda benämningen social 
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fobi för benämning av det kliniska syndromet. Social fobi kännetecknas av en överdriven och 

ihållande rädsla för en eller flera sociala situationer som uthärdas med stort obehag eller 

undviks helt. Individen kan också vara rädd för att säga eller agera på ett sätt som kan leda till 

att bli förödmjukad eller tecken på ångest skall synas utåt. Individen förstår att rädslan är 

överdriven eller inte står i proportion till det skrämmande stimulit. Rädslan hindrar individen 

inom arbetssammanhang, fritid och/eller andra sociala sammanhang (American Psychiatric 

Association, 2000).  

När en person med social ångest befinner sig i en social situation förändras fokus för 

uppmärksamheten till att noga observera och kontrollera sitt agerande. Det är vanligt att 

uppleva sig vara i centrum för andras uppmärksamhet. Detta självfokus kan i sig producera 

negativa känslor, tankar och värderingar om sig själv som sedan antas delas av andra i 

omgivningen (Clark & Wells, 1995). Personer med social fobi jämför sig med andra och ser 

sig då som underordnad i större omfattning än personer som inte har diagnosen social fobi 

(Antony, Rowa, Liss, Swallow, & Swinson, 2005). En studie på studenter visade på att de 

individer som uppfyller kriterierna för social fobi upplever en sämre livskvalité jämfört med 

de studenter som inte uppfyllde kriterierna (Ghaedi, Tavoli, Bakhtiari, Melyani, & Sahragard, 

2010). Brist på självmedkänsla verkar också vara en speciellt utmärkande faktor för personer 

med social fobi. Personer med social ångest uppvisade i en studie mindre självmedkänsla än 

personer i den friska kontrollgruppen, även efter kontroll för depression och generell ångest 

(Werner et al., 2012). 

Att studera innebär att behöva utsätta sig för många olika slags sociala situationer - allt 

ifrån att befinna sig i ett klassrum med andra till att umgås på raster eller hålla redovisningar. 

Dessa situationer finns i de flesta utbildningssammanhang oavsett nivå. Personer som är blyga 

eller har en social fobi kan tycka att dessa situationer är obehagliga och vilja undvika dem. En 

studie av Van Ameringen, Mancihi & Farvolden (2003) visade att 48,8 % av deltagarna med 
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social fobi hade avbrutit sina studier i förtid och där den främsta orsaken var att de kände sig 

för nervösa i skolan/klassen. Om studenter med social fobi eller besvärande social ångest får 

adekvat hjälp med sina svårigheter kan det antas att chansen är större att de genomför sina 

utbildningar till fullo. Detta ökar även chansen till att klara sig bättre i arbetslivet där social 

interaktion är en viktig del. 

Prevalens. Social ångest och blyghet är något de flesta upplever och för många kan 

det utgöra ett hinder. Social fobi uppkommer ofta i tonåren (American Psychiatric 

Association, 2000; Cox, Fleet & Stein, 2004) och brukar obehandlad leda till livslånga 

problem som kan variera i grad beroende på livssituation (American Psychiatric Association, 

2000). Så många som var fjärde person upplever obehag vid den specifika situationen att tala 

inför grupp (Furmark et al., 1999) och i en svensk studentpopulation var det vid ett tillfälle 

nästan en femtedel som upplevde detta obehag (Tillfors & Furmark, 2007). 

Livstidsprevalensen för ångeststörningar i stort kan vara så hög som 29,7 % (Merikangas et 

al., 1998) och social fobi är, tillsammans med depression och specifik fobi, den vanligaste 

psykiska störningen (Ormel et al., 2008). Livstidsprevalensen för social fobi verkar variera 

mellan 3-13% (American Psychiatric Association, 2000; Schutters et al., 2012; Wittchen, 

Nelson & Lachner, 1998) med en stor andel utöver detta som klassas som subklinisk 

(Schutters et al., 2012). Punktprevalens av social fobi i den generella populationen i Sverige 

visade vid ett tillfälle på 15,6% (Furmark et al., 1999) och liknande siffror har hittats i andra 

länder i Europa (Ohayon & Schatzberg, 2010). Punktprevalensen av social fobi hos svenska 

studenter var vid ett tillfälle 16,1% (Tillfors & Furmark, 2007).  

Behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2005) har utifrån 

forskningsläget gjort en sammanställning av vilka behandlingar som visat sig vara mest 

effektiva för behandling av social fobi hos vuxna. Utifrån denna sammanställning 

rekommenderar Socialstyrelsen (2010) att hälso- och sjukvården i första hand erbjuder 



SJÄLVMEDKÄNSLA VID SOCIAL ÅNGEST   10 
 

psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna individer med social 

fobi och läkemedelsbehandling i form av antidepressiv medicinering i andra hand. Vidare 

pekar sammanställningen på att forskningsstödet för behandling i grupp är starkare (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2005). En utvärdering av specifika behandlingstekniker 

inom KBT visade att exponering, kognitiv omstrukturering tillsammans med exponering, 

social färdighetsträning samt tillämpad avslappning ger måttlig till stark effekt på grad av 

symtom på social ångest (Rodebaugh, Holaway, & Heimberg, 2004). Dock har det visats att 

bland sociala fobiker är det endast 20,8 % som får behandling (Ormel et al., 2008) och det 

förekommer andra försvårande omständigheter som lägre socialt stöd jämfört med personer 

utan social fobi (Furmark et al., 1999). 

Komorbiditet. Social fobi är starkt associerat med andra psykiska besvär såsom 

depression, missbruksproblematik och perfektionism. En studie visade att 19,5 % av individer 

med social fobi också uppfyllde kriterierna för egentlig depression (Ohayon, & Schatzberg, 

2010). I en sammanställning av data från flera länder visade det sig att det fanns ett starkt 

samband mellan ångeststörningar, inklusive social fobi, och substansmissbruk/-beroende samt 

att ångestsymtomen i stor utsträckning verkar ha uppkommit tidsmässigt före de andra 

problemen (Merikangas et al., 1998). Social ångest har visat sig korrelera med perfektionism, 

specifikt med behovet av att undvika att verka misslyckad och behovet av att dölja 

misslyckanden för andra (Nepon, Flett, Hewitt, & Molnar, 2011). Andra faktorer som har 

visats ha starkt samband med social ångest är upplevelsen av skam, självkritik och ruminering 

(Hedman, Ström, Stünkel, & Mörtberg, 2013; Nepon et al., 2011; Regev, Shahar, & Lipsitz, 

2012). Dessa faktorer förekommer i många olika psykiska syndrom och kan därför kallas 

transdiagnostiska processer. Ett transdiagnostiskt perspektiv innebär att vissa kognitiva och 

beteendemässiga processer är gemensamma för flera psykiska diagnoser (Mansell, Harvey, 

Watkins, & Shafran, 2009) och genom att rikta specifika interventioner mot dessa processer 
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kan samma behandling användas för att behandla olika typer av psykologiska diagnoser och 

problem.  

Skam och självkritik. Skam är något som alla människor ibland upplever och det 

definieras som individers subjektiva tolkningar av sig själva som dåliga eller otillräckliga 

människor i olika sammanhang. Skamkänslor kan vara väldigt starka eftersom hela självet 

nagelfars och granskas på ett negativt sätt vilket ofta resulterar i känslor av mindervärde, 

utsatthet och värdelöshet. Skamkänslorna kan bli överväldigande, skapa ökat självfokus och 

ge tankar och känslor kring att vilja fly eller sjunka genom golvet (Lewis, 1971; ref. i 

Tangney, 1996). Självkritik kan definieras som en upptagenhet hos människor av att försöka 

upprätta en värdig självbild genom att nå högt uppsatta mål. Dessa mål och krav på sig själv 

är ouppnåeliga och leder istället till en ständig självkritik och förödmjukelse av sig själv 

(Whelton, Paulson, & Marusiak, 2007).  

Samvariationen mellan skam, självkritik och social ångest verkar vara stor. Skam och 

självkritik har funnits ha en hög positiv korrelation med varandra (Gilbert & Miles, 2000). En 

studie av en klinisk population visade att social fobi är starkt förknippat med skam (Hedman 

et al., 2013) och en studie av en studentpopulation visade på en stark korrelation mellan skam 

och social ångest (Gilbert, 2000b). Framför allt verkar skamkänslor riktade mot sig själv, som 

innebär känslor av att vara inadekvat, underlägsen eller oattraktiv, vara nära sammankopplade 

med social ångest (Matos, Pinto-Gouveia & Gilbert, 2013).  

Självkritik är en vanligt förekommande tankeprocess vid skam och i social ångest som 

innebär negativa tankar om självet. Vad gäller grad av självkritik vid social ångest verkar 

denna vara beroende av hur tidigt i livet besvären av social ångest uppkommit. En studie 

visade att personer med social fobi också hade höga nivåer av självkritik och att självkritiken 

är en viktig process som spelar en stor roll i sjukdomsbilden (Cox et al., 2004). Personer med 

social fobi hade tre gånger högre grad av självkritik vid jämförelse med individer med 
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paniksyndrom med agorafobi (Cox et al., 2000). Liknande resultat återfanns i en annan studie 

som visade på en signifikant korrelation mellan social ångest och självkritik (Regev et al., 

2012). Individer med tidig uppkomst av social fobi (<12 år) skattade i en studie signifikant 

högre nivå av självkritik jämfört med individer med uppkomst av social fobi efter 14 år (Cox 

et al., 2004). 

Ruminering är en tankestil med repetitiva negativa tankar som handlar om problem 

eller negativa händelser och de är inte sällan självkritiska. Tankarna kännetecknas av att vara 

upprepande, störande, svåra att avsluta, icke-konstruktiva samt energikrävande (Ehring et al., 

2011). Ruminering har i flera studier av studenter och kliniska populationer visats vara 

positivt korrelerat med social ångest (Abbott & Rapee, 2004; Nepon et al., 2011; Wong & 

Moulds, 2012; Zou & Abbott, 2012). Ruminering och grubblande har dessutom visat sig ha 

en medierande roll mellan självmedkänsla och ångest (Raes, 2010). 

Utifrån denna bakgrund kan det tänkas vara fördelaktigt att låta behandling för social 

ångest innehålla interventioner specifikt inriktade på skam och självkritik då detta är 

processer som är speciellt tydliga i social ångest. 

Compassion-fokuserad terapi 

Compassion-fokuserad terapi (CFT) är ett samlingsbegrepp för olika specifika interventioner 

som alla har gemensamt att de fokuserar på att öka medkänsla för andra och för sig själv. En 

av frontfigurerna, professor Paul Gilbert, har utvecklat Compassionate Mind Training (CMT; 

Gilbert, 2010a; Gilbert & Procter, 2006) vars huvudsakliga syfte är, i likhet med annan CFT, 

att minska skam och självkritik genom att öka förmågan till medkänsla med sig själv (Gilbert, 

2010b, 2014). En sådan behandling kan antas vara speciellt verksamt för personer med social 

ångest där skam och självkritik är centrala processer (Gilbert, 2000b; Regev et al., 2012) och 

bristen på självmedkänsla utmärkande (Werner et al., 2012). Då dessa processer även 

återfinns i många andra syndrom är det rimligt att beteckna CFT som ett transdiagnostiskt 
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perspektiv då CFT fokuserar på processer och inte specifika syndrom (Gilbert, 2010b). 

Gilbert sammanfattar grunderna för sin modell av CFT som en sammanblandning av 

influenser från flera håll såsom evolutionära, neurovetenskapliga och socialpsykologiska 

perspektiv, KBT och buddhism. Stor vikt läggs på hur evolutionen format människans hjärna 

och hur människor påverkas av detta idag. Dagens människohjärna är utvecklad från när vi 

var djur och många processer från denna tid finns kvar hos oss än idag. Att överleva var då 

högsta prioritet och detta gjorde vi genom att vara en del av en grupp samt genom användning 

av flykt- och kampresponser. Genom evolutionen har anknytning, omhändertagande och 

medkänsla haft en viktig roll för emotionsreglering i den mening att dessa faktorer minskat 

det påslag som uppkommer i samband med upplevda hot som hanterats genom att kämpa eller 

fly. Dagens människohjärna har alltså en “gammal” del men den har även utvecklats vidare 

och skapat nya förmågor såsom att reflektera, planera och att skapa en självidentitet. Dessa 

nya egenskaper kan krocka med den “gamla” hjärnan och skapa problem eftersom vi 

människor tenderar att oroa oss för vad andra tycker om oss, vi grubblar och tänker “tänk 

om”-tankar och kan känna känslor enbart utifrån imaginära scenarion. Detta nya sätt att tänka 

och oroa sig kan stimulera rädsla, oro, ångest, självkritik och skam vilket även ger kroppsliga 

symptom som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa (Gilbert, 2010b, 2014). 

Förutom hjärnans utveckling utgör buddhistisk filosofi och KBT två viktiga influenser 

i CFT. Buddhismen handlar till stor del om att visa andra och sig själv medkänsla för att öka 

välbefinnande. Medkänsla involverar bland annat att se lidande och motiveras att göra något 

åt det. Medveten närvaro, som även den härstammar från buddhismen, är en viktig del av CFT 

i den mening att medvetenhet om egna tankar, känslor och beteenden ökar förmågan att 

identifiera dessa, inte döma dem och därmed inte fastna i onda cirklar som kan orsaka ohälsa. 

KBT är en terapiskola som CFT använder många interventioner ifrån. Att skilja på självkritik 

och medkännande självkorrigering, producera alternativa medkännande tankar samt 
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medkännande visualisering är några övningar som hämtats därifrån. Fokusområden för 

interventionerna är bland annat resonemang, ruminering, känslor och beteenden. Mycket 

fokus läggs på att få individen att förstå att problematiska upplevelser av till exempel skam 

och självkritik inte är dennes fel. Det är snarare hjärnans uppbyggnad genom evolutionen 

samt tidigare erfarenheter i livet som format individers sätt att tänka och känna. Detta är inget 

personen själv valt, dock kan denne aktivt välja att förändra sitt sätt att möta tankarna, 

känslorna och problemen (Gilbert, 2010b, 2014). 

Känsloregleringssystem. Gilbert (2009a) har utifrån olika teorier skapat en modell, se 

figur 1 nedan, för hur vi människor reglerar känslor. Den innefattar tre 

emotionsregleringssystem som antas ha funnits med oss genom evolutionen - hotsystemet, 

strävanssystemet och trygghetssystemet. Hotsystemet är uppmärksamt på hot och att finna 

skydd. Känslor som är kopplade till detta system är oro, ångest, rädsla och skam. Självkritiska 

tankar och selektiv uppmärksamhet på hotet uppkommer också här. Strävanssystemet är ett 

aktiverande och motiverande system som strävar efter att uppnå belöningar och förmågor som 

ökar välmående. Detta system ger upphov till glädje, upprymdhet och behag. 

Trygghetssystemet är aktivt när de båda andra systemen är mindre aktiva, det vill säga när vi 

varken kämpar efter att uppnå något eller behöver hantera hot av olika slag. När detta system 

är aktiverat upplevs känslor av lugn, glädje och tillfredsställelse. Anknytning och 

omhändertagande har genom evolutionen varit mycket viktigt för att utveckla och aktivera 

trygghetssystemet och en balanserad emotionsreglering (Gilbert, 2009a, 2010b, 2014).  

Alla tre systemen har en viktig funktion men om de är för mycket eller för lite aktiva 

kan de skapa problem. Människor, speciellt de med hög grad av skam och självkritik, kan ha 

ett överaktivt hotsystem eller ha en förhöjd sårbarhet att hamna i det. Trygghetssystemet är då 

ofta underaktiverat och svårtillgängligt. I dessa fall fyller systemen inte längre sina 

funktioner, att skydda oss från hot, att agera målinriktat och att ge oss möjlighet till 
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återhämtning, utan skapar ytterligare hot och negativa känslor hos oss. Ofta är det de negativa 

känslor och tankar som skapas i och aktiveras av hotsystemet som gör att människor söker sig 

till terapi. Att öka trygghetssystemets aktivering och närvaro genom medkänsla kan hjälpa till 

att balansera upp de negativa känslor och tankar som kan aktivera och aktiveras av 

hotsystemet (Gilbert, 2009a, 2014).  

För personer med social ångest är det specifikt sociala situationer som skapar skam 

och självkritik och därmed aktiverar hotsystemet. Det är därför rimligt att anta att dessa 

personer har ett överaktivt hotsystem, särskilt om problemen funnits länge. 

 

Figur 1. De tre känsloregleringssystemen. Anpassat efter Gilbert (2009a). 

 

Medkänsla. Compassion, som författarna av den aktuella studien översatt till 

medkänsla, innebär att vara öppen och se andras lidande utan att undvika eller blunda för det. 

Detta ger möjlighet att öppna upp sig för den andres situation och känna medkänsla för denne. 

Medkänsla innebär även att se “fel” och “misslyckanden” som något allmänmänskligt och att 

ha en icke-dömande attityd mot detta. Självmedkänsla innebär samma sak men att erkänna 

lidandet hos sig själv och därigenom väcka en önskan om att minska lidandet genom att vara 

vänligare och varmare mot sig själv. Självmedkänsla handlar även om att se sig sina fel och 
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brister som allmänmänskliga, som något alla har, och möta dessa med värme, respekt och 

förlåtelse snarare än med självkritik och skam (Neff, 2003a). 

Skam och självkritik i compassion-fokuserad terapi. Att arbeta med skam och 

självkritik är centrala och viktiga inslag i CFT och de är positivt korrelerade med varandra 

(Gilbert & Miles, 2000). Utifrån antagandet om det allmänmänskliga behovet att tillhöra en 

grupp och att känna omtanke från andra har en evolutionär och biosocial modell för skam 

utvecklats. Människan vill känna sig accepterad och behövd, och skapar relationer för att 

uppnå detta. Om relationerna inte uppfyller dessa behov finns det risk för att vi skapar en 

föreställning om att andra har en negativ bild av oss vilket skapar extern skam. För att hantera 

extern skam finns det två olika strategier; att vända skammen inåt mot sig själv eller att vända 

skammen utåt mot andra. Att vända skammen mot sig själv innebär att internalisera den 

negativa bild en tror att andra har om sig själv. Att vända skammen mot andra innefattar att 

attackera, skylla på, dominera och nedvärdera andra (Gilbert, 2010b). 

Inom CFT ses självkritik som en skyddande strategi. Självkritik uppstår ofta i 

situationer kopplade till stimuli som tidigare uppfattats som hotfulla, även om situationen inte 

utgör ett hot idag (Gilbert, 2010b). Tidiga erfarenheter i form av kritik eller invalidering av 

föräldrar eller andra under uppväxten kan orsaka internaliserade negativa värderingar om sig 

själv (Gilbert, 2009b; Sachs-Ericsson, Verona, Joiner, Preacher, 2006). Otrygg anknytning 

som präglats av avvisande eller överbeskyddande har funnits signifikant relaterat till 

självkritik (Irons, Gilbert, Baldwin, Baccus & Palmer, 2006). Självkritik kan även uppkomma 

kring sitt handlande i specifika situationer, som bland annat kan innefatta undergivenhet 

gentemot andra, och som inte sällan leder till ruminering (Gilbert, 2009b). 

I CFT ligger ett stort fokus på skam och självkritik och det verkar tydligt att dessa är 

centrala processer i utvecklandet och vidmakthållandet av social ångest. Mot denna teoretiska 
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bakgrund bör ett rimligt antagande vara att behandling av social ångest genom att specifikt 

inrikta interventioner mot dessa processer kan ge god effekt. 

Syfte med compassion-fokuserad terapi. I KBT är det vanligt att generera 

alternativa tankar till de självkritiska och patienter kan ofta tänka och resonera kring dessa. 

Trots att patienter kan uttrycka det i ord och tankar har de uppgett det som svårt att känna 

värme och medkänsla för sig själv och att tro på de nya alternativa tankarna (Gilbert & 

Procter, 2006; Gilbert, 2010ab). CFT har som mål att patienten under behandlingsprocessen 

ska utveckla en genuin värme för sig själv (Neff & Germer, 2013). Gilbert (2000a, 2005) 

påvisar vikten av att tillsammans med de självkritiska tankarna även identifiera de negativa 

känslor som är kopplade till dem, då dessa ofta skapar ytterligare stress hos individen. 

Patienter kan, som nämnts ovan, ofta rationellt förstå att de negativa tankarna är felaktiga men 

att de ändå har och tänker de alternativa tankarna med en hård ton, som en “inre mobbare”. 

Beroende på tonen och känslan individen bemöter sig själv med när denne går igenom de 

alternativa tankarna kan känslan som tankarna ger upphov till bli olika (Gilbert, 2000a, 2005, 

2009a). Visar man värme och medkänsla med sig själv vid upplevda misslyckanden kan detta 

minska de negativa känslor och tankar som uppkommer vid självkritik samt minska stress och 

ge ett ökat lugn - trygghetssystemet blir aktiverat. Ett av sätten att öka denna förmåga hos sig 

själv är att visualisera en person som man tycker är snäll, varm och medkännande (Gilbert, 

2010a). Denna person kan vara ett stöd i att utmana den inre mobbaren samt hjälpa personen 

att finna värmen och medkänslan för sig själv. Genom psykoedukation om bland annat hur 

hjärnans utformning påverkar och formar oss människor kan denna terapiform ge en större 

förståelse för oss själva och våra problem (Gilbert, 2009a). Upprepad träning med olika 

övningar i att se på detta med medkänsla istället för med självkritik och skam kan hjälpa 

förmågan till självmedkänsla att växa (Gilbert, 2009a, 2010a).  
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Evidens för compassion-fokuserad terapi och dess komponenter. Gilbert och 

Procter (2006) har i en studie undersökt om CMT, utvecklad från CFT, utförd i grupp kunde 

hjälpa personer med olika slags komplexare och långvariga psykiska problem. De sex 

deltagande patienterna hade alla gemensamt att de var självkritiska, skamfyllda och att de 

nedvärderade sig själva. Programmet fokuserade på psykoedukation kring medkänsla och 

självkritik samt utförandet av olika övningar, exempelvis lugnande andning och att identifiera 

negativa tankar. Resultatet visade på signifikanta minskningar av depression, ångest, 

självkritik, skam samt undergivenhet och förmågan att visa värme och att kunna trösta sig 

själv höjdes signifikant hos patienterna. Deltagarna upplevde att psykoedukationen var 

hjälpsam för att förstå sig själva. 

En pilotstudie med 21 deltagare undersökte om ett åtta veckor långt 

behandlingsprogram med syfte att öka medkänsla (Mindful Self-Compassion Program) kunde 

ge effekt på ett antal variabler. Efter avslutad behandling uppvisade deltagarna minskad 

depression, ångest och stress samt ökad självmedkänsla, medveten närvaro, 

livstillfredsställelse och glädje. Samma behandlingsprogram utvärderades i en randomiserad 

kontrollerad studie där 25 individer ingick i en experimentgrupp och 27 personer i en 

väntlistegrupp. Resultatet visade på en signifikant ökning av självmedkänsla, medkänsla för 

andra och medveten närvaro samt en signifikant minskning av depression, stress och ångest 

hos experimentgruppen jämfört med väntlistegruppen (Neff & Germer, 2013).  

Medveten närvaro är en viktig del i CFT. Att öka förmågan till medveten närvaro 

verkar vara en viktig del i att kunna öka sin förmåga till självmedkänsla (Neff & Germer, 

2013). Medveten närvaro definieras som att uppmärksamma upplevelser i nuet, att hålla kvar 

eller byta fokus för uppmärksamheten samt ha en nyfiken, öppen och accepterande hållning 

mot de upplevelser som erfars (Bishop et al., 2004). Mindfulness Based Stress Redcution är 

ett behandlingsprogram baserat på medveten närvaro som visat sig signifikant öka 
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självmedkänsla, minska stress (Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005) och social ångest 

(Jazaieri, Goldin, Werner, Ziv, & Gross, 2012). Att öka förmågan till medveten närvaro 

verkar också vara hjälpsamt för att minska graden av maladaptiv ruminering (Heeren & 

Philippot, 2011). 

Visualiseringsövningar är ett sätt att öka förmågan till att uppleva medkänsla och är en 

viktig komponent inom CFT. Att mentalt föreställa sig något påverkar hjärnan på liknande 

sätt som att se det i verkligheten (Ganis, Thompson & Kosslyn, 2004; Gilbert, 2009a) och ger 

också en liknande effekt på kroppen (Kosslyn, Ganis & Thompson, 2001). Den här typen av 

övningar ger möjlighet att aktivt välja situationer att visualisera och få samma typ av 

erfarenheter som en motsvarande verklig situation. Inom CFT syftar visualiseringsövningar 

till att skapa positiva och hjälpsamma bilder som kan hjälpa att aktivera trygghetssystemet 

(Gilbert, 2010a). 

Ökad självmedkänsla kan skydda mot ökad ångest, rädsla för misslyckande och ge ett 

bättre mående. Neff, Kirkpatrick, & Rude (2007) visade i en studie att studenter med högre 

självmedkänsla upplevde mindre grad av ångest och upplevde ett större psykologiskt 

välmående efter att ha skrivit om sin största svaghet i en experimentsituation. Självmedkänsla 

har också visats ge en större respekt för självet, stabilare självvärde och ett minskat behov av 

yttre bekräftelse på grund av en starkare känsla av egen värdefullhet (Werner et al., 2012). 

Vidare har självmedkänsla hos studenter visat sig korrelera positivt med inre motivation och 

korrelera negativt med yttre motivation, rädsla för att misslyckas och ångest (Neff, Hsieh & 

Dejitterat, 2005). Inre motivation innebär att motiveras av eget intresse av att vilja att lära sig 

och yttre motivation innebär att motiveras av att prestera för att öka sitt självvärde. 

Självmedkänsla har dessutom visat sig vara en viktig prediktor till studenters välmående i 

gällande hur de hanterar sina negativa känslor vid motgångar (Neely, Schallert, Mohammed, 

Roberts, & Chen, 2009). Att främja studenters förmåga till självmedkänsla kan antas ge ökat 
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välmående och skapa förutsättningar för att göra studietiden till en positiv tid fylld av 

utveckling. 

Sammantaget visar forskningsläget kring CFT och dess specifika komponenter, såsom 

medveten närvaro och självmedkänsla, ge en rad positiva effekter för olika populationer, 

däribland studenter. Dock är detta ett nytt forskningsområde och det finns inga tidigare studier 

som undersöker möjligheten om ett mentalt träningsprogram fokuserat på självmedkänsla kan 

hjälpa personer med social ångest. Dessutom är den forskning som bedrivits med en svensk 

population som underlag helt i sin vagga med endast ett fåtal genomförda pilotstudier. Med 

denna teoretiska och kliniska kunskap som bakgrund kan den aktuella pilotstudien ge ett 

värdefullt bidrag för en fortsatt utveckling av medkänslofokuserad behandling för personer 

med social ångest. 

Syfte och hypoteser  

Skam, självkritik och ruminering kan ses som transdiagnostiska processer då dessa återfinns i 

många olika psykiska syndrom. Vid social ångest är dessa processer vanligt förekommande. 

Det har även visats att personer med social ångest har en mindre utvecklad förmåga att möta 

sig själva med medkänsla jämfört med friska personer. Att möta sig själv med medkänsla har 

visats vara effektivt för att minska negativ påverkan av skam och självkritik och kan därmed 

tänkas minska social ångest. CFT är en typ av terapi som inriktar sig just på dessa 

transdiagnostiska processer. I Sverige har det i skrivande stund inte forskats på hur mental 

träning med syfte att öka förmågan till självmedkänsla kan påverka grad av social ångest. 

Syftet med denna behandlingsstudie och uppsats är att undersöka om ett träningsprogram, 

baserat på CFT och med fokus på ökad självmedkänsla, kan minska grad av social ångest hos 

studenter som upplever sin sociala oro som ett problem. Vidare är syftet också att undersöka 

om träningsprogrammet kan minska grad av skam och självkritik. Även programmets effekt 
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på ruminering undersöks då det är nära sammankopplat med självkritik. Utifrån syftet för 

studien formuleras följande hypoteser: 

 Efter genomgånget träningsprogram kommer självmedkänsla öka. 

 Efter genomgånget träningsprogram kommer skam minska. 

 Efter genomgånget träningsprogram kommer självkritik minska. 

 Efter genomgånget träningsprogram kommer social ångest minska. 

Metod  

Design 

Denna studie är en kvantitativ forskningsstudie av single-case experimentell A-B design med 

baslinjemätning före behandlingens start, förmätning, veckomätningar under 

träningsprogrammets gång samt två eftermätningar. Vid den här typen av design utgör varje 

deltagare sin egen kontroll genom att baslinjemätningar görs på varje deltagare före det att 

interventionen sätts in. Denna metod är bra vid studier med ett mindre antal deltagare då man 

kan avgöra kausalitet samt värna om validiteten i studien. Baslinjen har både en beskrivande 

funktion, som beskriver hur deltagarens funktion och symtom är innan interventionen startar, 

och en prediktiv funktion då den antas visa hur detta skulle se ut för deltagaren om ingen 

intervention skulle ha satts in. Skillnaden mellan för- och eftermätningen samt de veckotaliga 

dagboksformulären visar vilken eventuell effekt interventionen haft på deltagaren och visar 

därmed även på kausalitet (Kazdin, 2010). Den aktuella studien hade tre mätpunkter i 

baslinjen vilket är minimum för att kunna se en trend. 

Deltagare  

Deltagare rekryterades vid Örebro universitet via annonser (bilaga 1) på anslagstavlor och 

flyers utlagda på campus USÖ, campus Örebro samt i anslutning till Campushälsans lokaler. 

Annonsering gjordes även på Facebook-sidan “Dom kallar oss studenter”. I figur 2 nedan 

redovisas rekryteringsprocessen. Vid intresse uppmanades personerna att ta kontakt via e-post 
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vilket författarna besvarade med ett informationsbrev om träningsprogrammet och vad det 

innebar att delta (bilaga 2). Vid fortsatt intresse från deltagare skickades samtliga formulär (se 

nedan i avsnittet om proceduren), formulär för bakgrundsvariabler (bilaga 3) samt ytterligare 

information (bilaga 4), om exempelvis anonymkod, till deltagaren per brev. Deltagaren 

ombads att fylla i formulären och skicka tillbaka dessa i ett bifogat frankerat kuvert. En första 

bedömning gjordes utifrån svaren på screeningformulären och de personer som uppfyllde 

kriterierna för inklusion erbjöds tid för bedömningssamtal. Deltagarna inkluderades 

konsekutivt och tilldelades tränare slumpmässigt. Vid bedömningssamtalet togs anamnes och 

en slutgiltig bedömning gällande deltagande i träningsprogrammet gjordes. Som tack för 

medverkan i studien bjöds deltagarna på fika vid den första eftermätningen. Av praktiska skäl 

fick deltagare 6 två kaffekuponger istället för fika, som tack för medverkan. 

De sex deltagarna var vid studiens genomförande studenter vid Örebro universitet och 

hade vid studiens början studerat 1 - 5 terminer (median = 2,5). Antalet kvinnor och män var 

fem respektive en. Åldersspannet var 19-31 år och medianåldern 22,5 år. Alla deltagare 

uppgav att de mer eller mindre under hela livet upplevt en social oro och blyghet. Bortfall 

under träningsprogrammets gång var en person, deltagare nummer 6, som fullföljde tre 

sessioner (38 %) av träningsprogrammet och därefter valde att avsluta. Orsaken till bortfallet 

uppgavs av deltagaren som brist på motivation och tid. Dock har denna person fyllt i 

eftermätning efter avslutat träningsprogram. 
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Figur 2. Flödesschema över rekryteringsprocessen. 
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Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

 Student vid Örebro universitet 

 Skatta >2 på minst en situation i 

SPSQ 

 Obehaget upplevs som ett stort 

hinder eller stör mycket i minst en 

av följande: studier, 

fritidsaktiviteter, sociala 

aktiviteter. 

 

 >26 poäng på MADRS-S 

 >2 på fråga 9 Livslust 

 Misstanke om missbruksproblematik 

 Allvarlig psykisk störning 

 Pågående psykologisk behandling 

 Icke-stabil psykofarmakabehandling 

 Psykofarmakabehandling påbörjad 

inom närmsta 3 månaderna 

Figur 3. Inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier för deltagande i studien fastställdes av författarna 

tillsammans med handledare. För en översikt av kriterierna för inklusion och exklusion se 

figur 3 ovan. Inklusionskriterier för att deltaga i studien var att på fråga ett på Social Phobia 

Screening Questionnaire (SPSQ; Furmark et al., 1999) skatta minst en situation som minst 3 

(= “mycket obehaglig”) samt att obehaget utgör ett hinder eller stör mycket i minst ett av 

områdena yrkesliv/studier, fritidsaktiviteter eller sociala aktiviteter. Detta medförde att de 

individer som inkluderades i samplet kunde komma att uppvisa en stor spridning gällande 

grad av social ångest, från subklinisk till klinisk social fobi. Detta urvalskriterium är i enlighet 

med en tidigare studie som undersökt prevalens för klinisk och subklinisk social fobi hos 

svenska ungdomar, där det aktuella kriteriet sammanfaller med den tidigare studiens 

subkliniska nivå två (Gren-Landell et al., 2009). Ytterligare ett kriterium för inklusion var att 

individen vid genomförandet av träningsprogrammet skulle vara student vid Örebro 

universitet. För att förebygga inklusion av individer i behov av specialistkonsultation 

utformades ett exklusionskriterium av >27 poäng på Montgomery Åsberg Depression Rating 

Scale - Selfrated (MADRS-S; Svanborg & Åsberg, 1994). Detta motsvarar att endast 

individer med ingen, mild eller måttlig depression inkluderades i studien. Särskild hänsyn tas 
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till fråga nummer 9; Livslust där >2 poäng utgjorde gräns för exklusion. 

Substansmissbrukskriteriet och allvarlig psykisk störning togs med som exklusionskriterium 

för att ytterligare förebygga inklusion av individer i starkt behov av specialistkonsultation. 

Dessa kriterier kontrollerades vid screening samt vid bedömningssamtalet. 

Mätinstrument 

För att utvärdera om träningsprogrammet uppfyllde studiens hypoteser användes 

mätinstrument för variablerna självmedkänsla, skam, självkritik och social ångest som 

utfallsmått. Då ruminering är nära förknippat med självkritik användes även denna variabel 

som utfallsmått, trots att ingen hypotes gällande detta sattes upp. En Veckodagbok fylldes 

regelbundet i av deltagarna under hela proceduren och utgör processmått för självmedkänsla, 

skam, självkritik och social ångest. Utöver detta administrerades även MADRS-S samt SPSQ 

i screeningsyfte samt för att undersöka klinisk signifikans i form av uppfyllda kriterier för 

social fobi. Se figur 4 för beskrivning av procedur och administrering av mätinstrument. 

 

Figur 4. Tidslinje över proceduren och mätpunkter.  

Not: S  = Screening (S S  samt MAD S-S),  M= förmätning (SCS, TOSCA, LOSC, PTQ, SIAS, 

Veckodagbok). Bedömningssamtal= 3-12 dagar efter bedömning av SCR, under baslinjen. Baslinje= 3 

veckor, veckovisa skattningar (Veckodagbok). Träningsprogram= 8 veckor, veckovisa skattningar 

( eckodagbok)  M1= eftermätning 1 (SCS, TOSCA, LOSC, PTQ, SIAS, SPSQ, Veckodagbok samt 

utvärdering av träningsprogrammet). EM2 = eftermätning 2, 2-4 veckor efter avslutat 

träningsprogram, (SCS, TOSCA, LOSC, PTQ, SIAS, SPSQ, Veckodagbok). 
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Self-Compassion Scale (SCS) är ett självskattningsformulär som syftar till att 

utforska grad av självmedkänsla, medveten närvaro och självdömanden. I denna studie har en 

lokalt översatt svensk version använts. Formuläret innehåller 26 påståenden fördelade över 

sex subskalor; Self-Kindness, Self-Judgment, Common Humanity, Isolation, Mindfulness och 

Over-Identification.  xempel på påståenden i S S är “Jag ogillar och dömer mig själv för 

mina egna brister och tillkortakommanden” och “När jag inte lyckas med något som är viktigt 

för mig så blir jag uppslukad av känslor av att vara fel”.  rågorna besvaras på en femgradig 

likertskala där 1 = “nästan aldrig” och 5 = “nästan alltid”. Det totala antalet poäng på alla 

skalor räknas ihop till helskalepoäng. SCS har visat sig ha goda psykometriska egenskaper. 

Formuläret har visat på god konstruktvaliditet. Vidare verkar SCS ha god test-retest-

reliabilitet och god intern konstistens (α = 0,92) (Neff, 2003b).  

The Test of Self Conscious Affect (TOSCA) är ett självskattningsformulär som avser 

mäta grad av skam, skuld, externalisering, stolthet och distansering vilka alla utgör 

huvudsakliga reaktioner på situationer vari skam och skuld uppkommer. Formuläret innehållet 

15 situationer där varje situation har fyra eller fem svarsalternativ som var och en 

representerar nyss nämnda mätfaktorer. Dessa svarsalternativ besvaras på en femgradig 

likertskala där 1 = “sannolikt inte” och 5 = “mycket sannolikt” (Tangney et al., 1989). 

Formuläret har visat på god validitet och den interna konsistensen för mätfaktorn skam är 

acceptabel (α = 0,75) ( ontaine, Luyten, De Boeck, &  orveleyn, 2001). I den aktuella 

studien administrerades en svensk version. Den interna konsistensen i den svenska versionen 

var acceptabel (α = 0,75) för mätfaktorn skam (Strömsten, Henningsson, Holm, & Sundbom, 

2009). Då skam är den faktor som är relevant för den aktuella studien togs endast hänsyn till 

poängen på denna delskala. 

Levels of Self-Criticism Scale (LOSC) är ett självskattningsformulär som avser att 

mäta grad av negativ självvärdering. Skalan innehåller två delskalor: jämförande självkritik 
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(comparative self-criticism, CSC) som innefattar negativa jämförelser med andra människor, 

samt internaliserad självkritik (internalized self-criticism, ISC) som innehåller en negativ syn 

på självet jämfört med hur man tycker man själv bör vara som person. Formuläret innehåller 

22 påståenden så som “Jag blir ofta mycket arg på mig själv när jag misslyckas” och “Jag är 

rädd för att om folk lär känna mig alltför väl kommer de inte att respektera mig” som besvaras 

med en sjugradig likertskala där 1 = “stämmer inte alls“, 4 = “osäker” och 7 = “stämmer helt”. 

Mätinstrumentet har visats ha en bra intern konsistens ( S  α = 0,84; IS  α = 0,88) 

(Thompson & Zuroff, 2004) och en svensk psykometrisk utprövning av skalan har visat på en 

acceptabel intern konsistens på delskalorna ( S  α = 0,78; IS  α = 0,89) samt en god 

konvergent och diskriminativ validitet och test-retestreliabilitet. I den aktuella studien 

används en svensk översättning av instrumentet (Danielsson, 2012).  

Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) är ett självskattningsformulär som 

avser mäta repetitiva negativa tankar utan hänsyn till tankarnas innehåll, vilket gör testet mer 

transdiagnostiskt då tankarnas innehåll är mer specifikt för varje diagnos. Formuläret består 

av 15 påståenden som individen uppmanas att ta ställning till hur väl de stämmer överens med 

hur denne vanligtvis tänker kring problem eller händelser och skatta utifrån en 5-gradig (0 - 4) 

skala där 0 betyder “aldrig” och 4 betyder “nästan alltid”.  xempel på påståenden i  T  är 

“Mina tankar upprepar sig” och “Mina tankar upptar hela min uppmärksamhet”.  T  har 

visat sig ha en god intern konsistens (α = 0,95) samt god validitet vad gäller 

överensstämmelse med andra test för oro och ruminering (Ehring et al., 2011).  

Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) är ett självskattningsformulär som syftar till 

att mäta grad av ångest i sociala interaktioner. SIAS innehåller 20 påståenden som ska 

besvaras på en femgradig likertskala med 0= “stämmer inte alls”, till 4= “stämmer precis”. 

Alla påståenden är kopplade till sociala interaktioner, exempelvis “Jag har svårt att ha 

ögonkontakt med andra människor” och “Jag blir spänd om jag skall tala om mig själv eller 
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om mina känslor”. Maxpoäng för formuläret är 80. Den interna konsistensen för SIAS var hög 

för social fobi (α = 0,93). Jämförelser mellan SIAS och ett flertal andra instrument som mäter 

social ångest har visat på medel till höga korrelationer samt god validitet (Mattick & Clarke, 

1998).  

Social Phobia Screening Questionnaire (SPSQ) är ett screeningformulär som syftar 

till att mäta grad av social ångest samt att diagnostisera social fobi utifrån kriterierna i DSM-

IV. För att uppfylla diagnoskriterierna för social fobi enligt DSM-IV skall respondenten svara 

minst 3, på en skala 0-4, på minst en av de 14 potentiellt fobiska situationerna. Denna 

situation skall genomgående vara markerad genom formulärets frågor i enlighet med 

kriterierna i DSM-IV. Vidare måste respondenten uppleva obehaget som ett stort hinder inom 

minst en livsdomän. Jämförelser med de vedertagna skalorna Social Phobia Scale (SPS) och 

SIAS visade på höga korrelationer med SPSQ vilket visar på validitet hos instrumentet. Den 

interna konsistensen hos skalan var god (α = 0,90) ( urmark et al., 1999). 

Ingen utförlig utredning av deltagarna genomfördes och därför gjordes heller inte 

någon formell diagnostisering av social fobi. I denna studie har därmed inga diagnoser satts 

men författarna utgick från SPSQ för att undersöka huruvida deltagarna verkar tillhöra en 

klinisk population eller inte. Genom att jämföra deltagarnas skattningar på för- och 

eftermätningarna kunde eventuella kliniska skillnader upptäckas.  

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self-rated (MADRS-S) är ett 

självskattningsformulär som syftar till att mäta grad av depressiva symtom. Formuläret 

innehåller 9 olika teman, exempelvis “sömn” och “känslomässigt engagemang”, som besvaras 

på en sjugradig likertskala (0 - 6) (där 0 = ”Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för 

mina behov, Jag har inga särskilda svårigheter att somna” och 6=”Jag sover mycket dåligt, 

inte mer än 2-3 timmar per natt” på temat sömn). Max antal poäng på formuläret är 54 där 0-

12 poäng: ingen eller mycket lätt depression; 13-19 poäng: lätt depression; 20-34 poäng: 
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måttlig depression; samt ≥ 35 poäng: svår depression (Svanborg & Åsberg, 1994). MAD S-S 

har visat sig ha en fullt tillräcklig intern konsistens (α = 0,84) och fullvärdig validitet (Fantino 

& Moore, 2009). 

Veckodagbok. För att veckovis följa deltagarnas förändring avseende självmedkänsla, 

skam, självkritik, ruminering samt social ångest skapades en veckodagbok (bilaga 5) 

bestående av 13 frågor. Frågorna besvarades utifrån en femgradig likertskala där 0 = 

aldrig/inte alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden. Fråga 1-3 avser mäta social 

ångest, fråga 4-6 avser mäta ruminering, fråga 7-8 avser mäta skam, fråga 9-11 avser mäta 

självkritik och fråga 12-13 avser mäta självmedkänsla. För att beräkna poängen räknades ett 

medelvärde för var och en av variablerna ut genom att summera poängen för respektive 

variabel och sedan dividera med antal frågor. Vid presentation av resultaten valde författarna 

att exkludera ruminering som ett processmått då denna variabel var av mindre vikt för 

studiens syfte. Veckodagboken skapades bland annat utifrån några av de formulär som 

administrerades före och efter behandlingen (Ehring et al., 2011; Furmark et al., 1999; Neff, 

2003b; Norman, Hami Cissell, Means‐Christensen, & Stein, 2006; Thompson & Zuroff, 

2004). Veckodagboken utformades för att få veckovisa skattningar av deltagarnas upplevelser 

kring dessa områden med en kortfattad utförandeform, samt för att undvika övningseffekt av 

övriga mätinstrument. Deltagarna fyllde i dagboken hemma och tog med den ifylld till varje 

träningssession. Om deltagaren glömt detta fylldes den i på plats innan sessionen startade.  

Utvärdering av träningsprogrammet. För att få en bild av deltagarnas upplevelse av 

att ha deltagit i träningsprogrammet konstruerades en utvärdering (bilaga 6) innehållandes åtta 

frågor som besvarades på en femgradig likertskala (1 - 5), exempelvis “Hur nöjd är du över 

träningsprogrammet?” där 1 = “Mycket missnöjd” och 5 = “Mycket nöjd”. Utvärderingen 

innehåller också en del där deltagarna ombads ta ställning till hur hjälpsamma specifika delar 

av träningsprogrammet varit för dem. Denna del besvarades på en femgradig likertskala där 1 
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= “Inte alls hjälpsamt” och 5 = “Mycket hjälpsamt”. Utrymme för deltagarna att skriva egna 

kommentarer kring träningsprogrammet finns också.  

Träningsprogrammet 

Träningsprogrammet utvecklades i samarbete mellan författarna, psykologstudenter vid 

Uppsala universitet som skrev sin examensuppsats, samt författarnas handledare. 

Utgångspunkten har varit självhjälpsböcker av Henderson (2011) och Tirch (2012) samt en 

CMT-studie av Gilbert & Procter (2006) som syftar till att minska social oro med hjälp av 

övningar baserade på compassion-fokuserad terapi. Träningsprogrammet sammanställdes i en 

utförlig manual som användes som underlag för genomförandet. Varje session utgick från 

manualen samtidigt som anpassningar till individens behov och förmåga gjordes, inom 

manualens ramar. Den individuella anpassningen kunde till exempel bestå av mer utförlig 

psykoedukation kring vissa ämnen eller utförligare problemlösning kring utförandet av 

hemuppgifter. Träningsprogrammet utgjordes av åtta sessioner som hölls en gång per vecka á 

90 minuter. Tränarnas hållning gentemot deltagarna och deras upplevda problem har genom 

hela träningsprogrammet präglats av empati, medkänsla och värme. Sessionerna hade olika 

teman som byggde på varandra. Varje session innehöll psykoedukation kring ett tema, samtal 

kring hur detta passar in i deltagarnas liv samt övningar kring ämnet. Deltagarna fick efter 

varje session en skriftlig psykoedukation, texter om vanliga hinder som kan uppstå, 

träningsdagbok, Veckodagbok samt instruktioner för hemuppgifterna. Träningsdagboken fick 

deltagarna i uppgift att fylla i utifrån hur mycket de övade. Denna användes som underlag för 

att räkna ut hur mycket respektive deltagare har tränat i förhållande till hur många 

hemuppgifter de fått. Deltagare 1-5 fick samtliga hemuppgifter under träningsprogrammets 

gång. Deltagare 6 fick hemuppgifter för de veckor hon deltog. I varje session gick vi 

tillsammans igenom förra veckans hemuppgifter och hur det gått för deltagarna att utföra 

dem. Om deltagaren stöter på problem i samband med träningen under veckan har vi 
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uppmanat dem att kontakta oss via e-post eller läsa dokumentet/-n “ anliga hinder” som de 

fått med sig från sessionerna. Ljudfiler som ingår i träningsprogrammet skapades av en av 

handledarna för studien och skickades till deltagarna per e-post direkt efter aktuell session. 

Session 1 “Om blyghet, hjärnan, medkänsla och medveten närvaro”. 

Psykoedukation om blyghet, hur hjärnan utvecklats genom evolutionen, 

känsloregleringssystemen, medkänsla samt medveten närvaro. I samband med information om 

de olika känsloregleringssystemen gjordes en egen kartläggning för att koppla dessa system 

till deltagarnas egna liv. En andningsövning i medveten närvaro gjordes utifrån en ljudfil och 

gavs som hemuppgift att göra två gånger per dag under två veckors tid.  

Session 2 “Skam och självkritik”. Psykoedukation kring skam och självkritik - hur 

dessa uppkommit och utvecklats genom evolutionen samt hur de påverkar oss idag. Hinder 

för att känna självmedkänsla diskuterades även. En ytterligare kartläggning för deltagarna 

gjordes, här med fokus på hotsystemet och hanteringsstrategier för att dämpa oro och 

ångestsymptom. Hemuppgift till nästa session var att en gång per dag fånga och skriva ner 

sina tankar, känslor och beteenden. 

Session 3 “Tankar och visualisering”. I denna session ges psykoedukation kring 

tankar samt visualisering. Syftet med detta var att visa hur visualisering kan hjälpa att skapa 

varma, hjälpsamma och medkännande känslor istället för negativa tankar och känslor. Under 

sessionen introducerades en hemuppgift gällande att fånga sina självkritiska automatiska 

tankar som skulle göras en gång per dag.  isualiseringsövningen “Trygg plats” 

introducerades samt gavs i hemuppgift (2 ggr/dag).  

Session 4 “Medkännande tankebalansering och självvalidering”. Syftet med 

sessionen var att hitta mer medkännande tankar som alternativ till de självkritiska, samt att 

lära sig om självvalidering. En övning kring detta gjordes under sessionen samt en 

visualiseringsövning i att känna medkänsla från andra, båda dessa gavs i hemuppgift.  
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Session 5 “Säkerhetsbeteenden”. Denna session syftade till att lära deltagarna vad 

säkerhetsbeteenden är och identifiera vilka de själva brukar använda i samband med sin egen 

blyghet och sociala oro. En hemuppgift i att utmana minst ett av dessa säkerhetsbeteenden 

gavs. Visualiseringsövning i att känna medkänsla för andra gjordes och gavs som hemuppgift 

för två veckor.  

Session 6 “Att möta svåra situationer”. Fokus i denna session var att ge information 

om hur livsvärderingar kan motivera och hjälpa människor att stå ut med jobbiga känslor för 

att nå ett långsiktigt mål. Under sessionen kartlades vilka värderingar som är viktiga för 

deltagaren genom en livskompass. Akronymen VARM (validering, acceptans, riktning, 

medkänsla) presenterades som en hjälp i att möta svåra situationer i vardagen och en 

hemuppgift kring detta gavs. Även en visualiseringsövning kring att känna medkänsla för sig 

själv och andra gjordes och gavs som hemuppgift.  

Session 7 “Medkänsla i liv och handling”. Denna session är en fortsättning på förra i 

den meningen att den tar upp angreppssätt för att möta svåra situationer. I sessionen ingår 

även hemuppgifterna “Medkännande brevskrivande” till sig själv samt att fortsätta möta svåra 

situationer i vardagen med VARM.  

Session 8 “Avslutning”. Denna session syftar till att sammanfatta 

träningsprogrammet samt att deltagarna ska göra sin egen plan för att med medkänsla fortsätta 

utvecklas och möta svårigheter. I samband med sessionen fylls eftermätningen i samt en 

utvärdering av programmet. Deltagarna bjöds på fika som tack för medverkan.  

Behandlare  

Tränarna, tillika författarna, hade vid studiens genomförande grundläggande kunskap om 

psykologi och psykoterapi genom sin pågående utbildning på psykologprogrammet. Tränarna 

undergick handledning från en legitimerad psykolog och en legitimerad psykoterapeut som 

båda har klinisk erfarenhet inom CFT. 
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Procedur  

Figur 3, under rubriken ”Mätinstrument” ovan, visar en översikt av proceduren. De instrument 

som användes vid förmätning (FM) av deltagarna före träningsprogrammets start var SCS 

(Neff, 2003b), TOSCA (Tangney, Wagner, & Gramzow, 1989), LOSC (Thompson & Zuroff, 

2004), PTQ (Ehring et al., 2011), SIAS (Mattick & Clarke, 1998), SPSQ (Furmark et al., 

1999), MADRS-S (Svanborg & Åsberg, 1994), Veckodagboken samt ett formulär för 

bakgrundsvariabler. Av dessa användes resultatet av MADRS-S och SPSQ i screeningssyfte. 

SPSQ användes även för att undersöka klinisk signifikans i form av uppfyllda diagnoskriterier 

vid mätningarna. De deltagare som bedömdes passa utifrån de uppsatta kriterierna för 

inklusion/exklusion erbjöds ett bedömningssamtal. Samtliga deltagare tackade ja och 

bedömningssamtalen genomfördes tre till tolv dagar efter bedömning av screeningformulären 

och varade i 90 min. I samband med bedömningssamtalet fyllde deltagarna i Veckodagboken 

och de uppmanades att fylla i den en specifik veckodag varje vecka fram till 

träningsprogrammets start och löpande under hela träningsprogrammets gång. Detta innebär 

att baslinjemätningen innehöll tre ifyllda veckodagboksformulär. Under träningsprogrammets 

gång fyllde deltagarna i minst sex veckodagböcker, med undantag för deltagare 6 som fyllde i 

två stycken. Efter sista sessionen fyllde deltagarna återigen i ovan nämnda formulär, 

exklusive MADRS-S, som första eftermätning (EM1). I samband med detta besvarade 

deltagarna även en utvärdering om sina upplevelser av träningsprogrammet. Två till fyra 

veckor efter avslutat träningsprogram genomfördes en andra eftermätning (EM2) där 

deltagarna deltog i en kort uppföljningsträff och åter igen fyllde i formulären. Beroende på när 

träningsprogrammet avslutades blev tiden mellan EM1 och EM2 olika för deltagarna. Tiden 

mellan dessa mätningar var för deltagare 1 och 3 fyra veckor, för deltagare 2 och 4 tre veckor 

och för deltagare 5 två veckor. Deltagare 6 fyllde endast i en eftermätning. Med undantag från 

FM som skickades per post lämnades alla formulär in personligen av deltagarna. För deltagare 
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6 som avbröt sitt deltagande skickades formulären för eftermätning samt utvärdering ut och 

tillbaka till författarna per post. Deltagaren fyllde i denna fyra veckor efter sista sessionen.  

Analysmetoder 

Visuell analys. Den analysmetod som i första hand är brukligt för den aktuella 

studiens design, single-case experimentell design (SCED), är visuell analys. Både visuell och 

statistisk analys tjänar samma syfte - att undersöka om det finns skillnader i variabler före, 

under och efter interventionen samt om eventuella sådana i så fall kan tillskrivas 

interventionen ( a din, 2010). Sammanfattande grafer för varje deltagares veckodagböcker 

under baslinjen, träningsprogrammets gång samt eftermätningar gjordes och analyserades. I 

graferna redovisas ett medelvärde per vecka för respektive subskala; självmedkänsla, skam, 

självkritik och social ångest. Ett totalt medelvärde för varje variabel i varje fas (baslinje - 

träningsprogram - eftermätning) räknades ut och eventuella medelvärdesskillnader mellan 

faserna analyserades. I den aktuella studien användes följande poängnivåer för att beskriva 

storlek på medelvärdesskillnaderna: 0,00-0,29 = marginell skillnad; 0,30-0,49 = liten skillnad; 

0,50-0,99 = måttlig skillnad; >0,99 = stor skillnad. Utöver detta undersöktes förändringar i 

nivå, som också tolkades med ovan nämnda poängnivåer, lutning mellan de olika faserna och 

latens, det vill säga hur nära efter interventionens start en eventuell effekt kan ses. Effekten 

kan i högre utsträckning tillskrivas interventionen ju närmare interventionens start effekten 

syns (Kazdin, 2010). 

Statistisk analys. För att undersöka skillnader i deltagarnas mätningar (SCS, TOSCA, 

delskalorna på LOSC, PTQ samt SIAS) före och efter interventionen användes Reliable 

Change Index (RCI; Jacobson & Truax, 1991). RCI är ett mått som har skapats för att 

undersöka effektiviteten av psykoterapi (Jacobson & Truax, 1991). Denna metod innebär att 

de enskilda individerna i interventionen jämförs med hur liknande normgrupper, i detta fall 

studenter, svarat på respektive mätinstrument (Gilbert, 2000b; Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, 
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& Irons, 2004; Holländare, Askerlund, Nieminen, &  ngström, 2007; Neff, 2003b; Raes, 

2012; Tillfors & Furmark, 2007). Deltagarnas för- och eftermätningar jämfördes med 

normgruppernas standardavvikelser på instrumenten samt testens test-retest-reliabilitet 

(Danielsson, 2012; Ehring et al., 2011; Fantino & Moore, 2009; Mattick & Clarke, 1998; 

Neff, 2003b; Tangney et al., 1992; ref. i Tangney, 1996). Om RCI överskrider 1,96 (p < 0,05) 

speglar detta en signifikant förändring som sannolikt inte beror på mätinstrumentens fel utan 

snarare en verklig förändring hos individen (Jacobson & Truax, 1991). I tabell 1 redovisas 

resultatet på RCI för ovan nämnda mätinstrument. För LOSC presenteras delskalorna med 

RCI och totalpoängen med procentuell förändring. 

Etiska överväganden  

I studien har de etiska principer och regler utformade för psykologiskt arbete och 

vetenskapliga studier följts (American Psychological Association, 2010). Inför studiens början 

utformades en projektplan med redovisning av etiska aspekter vilken granskades av 

utomstående forskare. När de personer som visat intresse fått informationsbrevet via e-post 

tog de själva ställning till om detta var intressant för dem och om de ville gå vidare i 

processen. De som ville detta fyllde i formulären som sedan granskades utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna. Bedömdes de uppfylla kraven för inklusion kallades de till ett 

bedömningssamtal. Vid bedömningssamtalet utförde tränaren en bedömning av huruvida 

personen skulle erbjudas en plats i träningsprogrammet eller inte. Om detta inte kunde göras 

vid samtalet rådfrågades en handledare och deltagaren fick muntlig återkoppling om beslutet 

via telefon. Vid första sessionen gavs muntlig information om träningsprogrammets syfte och 

att deltagaren när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange anledning. Även 

information om att man som deltagare tilldelas en anonymkod som används för att 

avidentifiera all data, att den insamlade datan förvaras i ett låst skåp samt hur insamlad data 

används under och efter programmets slut gavs. Två samtyckesformulär (se bilaga 7) delades 
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ut till och signerades av deltagaren. Ena formuläret tillföll tränaren och den andra behölls av 

deltagaren. Möjligheten att mellan sessionerna kontakta sin respektive tränare via e-post 

delgavs deltagarna.  

Om personer som genomgått screeningen inte uppfyllde inklusionskriterierna och/eller 

uppfyllde exklusionskriterier kontaktades dessa telefonledes. Informations gavs att inklusion i 

programmet inte var aktuellt samt vart personen kunde vända sig ifall denne behövde hjälp 

med sina upplevda problem. Denna information skickades även till personerna via e-post.  

Ett etiskt dilemma som kan uppkomma i experimentella studier är att det finns en 

kontrollgrupp som står utan behandling. Designen för den aktuella studien är single-subject 

experimentell vilket innebär att varje person är sin egen kontroll. Med denna design undviks 

det tidigare nämnda dilemmat då alla inkluderade deltagare i studien erhöll interventionen.  

Detta är en pilotstudie av en terapiskola som är relativt ny och dess effekt är 

fortfarande under utvärdering. Med anledning av detta har författarna valt att i ett tidigt skede 

exkludera eventuella personer vars psykiska problem är av svårare art och hänvisa dem vidare 

till bättre lämpade vårdinrättningar.  

Resultat 

Övergripande syfte med den aktuella studien var att undersöka huruvida ett träningsprogram 

med fokus på ökad självmedkänsla kunde minska grad av social ångest hos studenter. Vidare 

innefattade syftet att undersöka huruvida träningsprogrammet kunde minska grad av skam och 

självkritik hos deltagarna. Då deltagare 6 avbröt sitt deltagande innan avslutat 

träningsprogram finns endast förmätning (FM), baslinjemätning (BL), veckovis 

dagboksmätning fram till session 3 samt en eftermätning (EM). För deltagare 1 - 5 finns 

samtliga data insamlade. Antal mätpunker för Veckodagboken varierar mellan deltagarna 

beroende på vilken veckodag de fyllde i dagboken samt när träningsprogrammet (TP) 

avslutades. De visuella analyserna presenteras i anslutning till varje deltagares resultat och är 
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uppdelat på de olika variablerna självmedkänsla, skam, självkritik och social ångest. Den 

statistiska analysen utgår från deltagarnas resultat av FM, eftermätning 1 (EM1) och 

eftermätning 2 (EM2), vilka redovisas i tabell 1.  

Deltagare 1 

Visuell analys. I figur 5 redovisas de veckovisa skattningarna för deltagare 1. 

Deltagaren uppvisar en måttlig medelvärdesökning mellan BL (M = 1,33) och TP (M = 2,29) 

för självmedkänsla. BL är relativt stabil och likaså TP som visar på en initial ökning nära 

interventionens början. En måttlig nedåtgående nivåskillnad finns mellan BL och TP innan 

denna ökning sker. En marginell skillnad mellan medelvärdet på TP och EM syns (M = 2,50) 

och visar på en fortsatt stabilitet. 

Deltagaren uppvisar i veckomätningarna en stor medelvärdesminskning mellan BL (M 

= 2,67) och TP (M = 1,50) vad gäller skam och en måttlig minskning vad gäller självkritik (M 

= 2,11 respektive M = 1,38). Mellan TP och EM syns också nedåtgående 

medelvärdesskillnader för skam och självkritik (M = 1,00 respektive M = 1,17) som är måttlig 

respektive liten. Nivåskillnaden mellan BL och TP vad gäller skam är stor med en minskning 

under TP och en ytterligare måttlig minskning i nivå mellan TP och EM där EM är stabil. 

Nivåerna för självkritik visar på en måttlig minskning från BL till TP och ingen nivåskillnad 

finns mellan TP och EM. BL för skam visar på en viss stabilitet eller eventuellt en ökande 

trend. Under TP ses möjligtvis en nedåtgående trend som är något fördröjd. Vad gäller 

självkritik visar BL på en relativt stabil trend och TP en nedåtgående trend som är något 

fördröjd. EM2 syns vara något högre vad gäller självkritik än punkterna innan, nära nivån för 

medelvärdet i TP.  
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Figur 5. Veckodagboksskattningar deltagare 1. 
Not. Vertikala linjer visar på interventionens start och slut. Mätpunkt 1-3 = baslinje; mätpunkt 4-10 = 

interventionsfas; mätpunkt 11-12 = eftermätningar. Mätpunkter: 1-11 = veckovisa mätningar; 

mätpunkt 12 för deltagare 1 fyra veckor efter mätpunkt 11. Poäng: medelvärde för variabeln, 0 = 

aldrig/inte alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden. Horisontell linje markerar 

medelvärdet för respektive fas. Fet horisontell linje markerar medelvärdet för skam. 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mätpunkter 

 Självmedkänsla deltagare 1 

Självmedkänsla 

Poäng 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mätpunkter 

Skam & Självkritik deltagare 1 

Skam 

Självkritik 

Poäng 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mätpunkter 

Social ångest deltagare 1  

Social ångest  

Poäng 



SJÄLVMEDKÄNSLA VID SOCIAL ÅNGEST   39 
 

Tabell 1 

Poäng och RCI på förmätning, eftermätning 1 & 2 

 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 

 

SCS 
FM 

EM1 

EM2 

RCI1 

RCI2 

 

 

15,8 

20,5 

21,7 

3,35* 

4,20* 

 

 

17,75 

21,25 

22,2 

2,49* 

3,17* 

 

 

10,3 

13,4 

12,45 

2,21* 

1,53 

 

 

15,7 

19,35 

21 

2,60* 

3,78* 

 

 

8,08 

16,25 

15,55 

5,84* 

5,35* 

 

 

9,45 

14,7 

 

3,74* 

 

TOSCA 
FM 

EM1 

EM2 

RCI1 

RCI2 

 

55 

45 

34 

-2,02* 

-4,23* 

 

55 

40 

38 

-3,02* 

-3,43* 

 

43 

47 

43 

0,81 

0,00 

 

45 

36 

28 

-1,81 

-3,43* 

 

62 

54 

52 

-1,61 

-2,02* 

 

54 

41 

 

-2,62* 

 

LOSC total 

FM 

EM1 

EM2 

- ISC 
FM 

EM1 

EM2 

RCI1 

RCI2 

- CSC 
FM 

EM1 

EM2 

RCI1 

RCI2 

 

105 

84 

83 

 

52 

40 

40 

-1,70 

-1,70 

 

53 

44 

43 

-1,53 

-1,70 

 

82 

72 

59 

 

34 

33 

21 

-0,14 

-1,84 

 

48 

39 

38 

-1,53 

-1,70 

 

105 

95 

112 

 

47 

40 

50 

-0,99 

0,43 

 

58 

55 

62 

-0,51 

0,68 

 

90 

74 

72 

 

46 

37 

33 

-1,28 

-1,84 

 

44 

37 

39 

-1,19 

-0,85 

 

131 

96 

88 

 

63 

50 

44 

-1,84 

-2,69* 

 

68 

46 

44 

-3,73* 

-4,07* 

 

122 

95 

 

 

66 

50 

 

-2,27* 

 

 

56 

45 

 

-1,87 

 

PTQ 
FM 

EM1 

EM2 

RCI1 

RCI2 

 

33 

27 

23 

-0,92 

-1,23 

 

15 

17 

9 

0,31 

-0,92 

 

33 

29 

31 

-0,61 

-0,31 

 

30 

29 

22 

-0,15 

-1,22 

 

49 

27 

26 

-3,36* 

-3,51* 

 

43 

40 

 

-0,46 

 

SIAS 
FM 

EM1 

EM2 

RCI1 

RCI2 

 

60 

40 

36 

-4,24* 

-5,09* 

 

32 

29 

24 

-0,64 

-1,70 

 

34 

27 

36 

-1,48 

0,42 

 

31 

27 

26 

-0,85 

-1.01 

 

62 

60 

49 

-0,42 

-2,75* 

 

25 

19 

 

-1,27 

 

 
 

Not. Visar på poäng, Reliable Change Index eller procentuell förändring. FM = förmätning, EM1 = 

eftermätning 1, EM2 = eftermätning 2. RCI1 = Reliable Change Index, avser förändring mellan 

mätningarna FM och EM1. RCI2 = Reliable Change Index, avser förändring mellan mätningarna FM 

och EM2. SCS = Self-Compassion Scale. TOSCA = Test of Self Conscious Affect. LOSC = Levels of 

Self-Criticism Scale (ISC = Internalized Self-Criticism; CSC= Comparative Self-Criticism). PTQ = 

Perseverative Thinking Questionnaire. SIAS = Social Interaction Anxiety Scale.   

* = signifikant förändring mellan mätningarna. 
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Vid visuell inspektion av veckomätningarna för social ångest ses en relativt stabil BL 

och måttliga minskningar av medelvärdet mellan BL (M = 2,20), TP (M = 1,30) samt EM (M 

= 0,67). En nedåtgående trend kan skönjas under TP och effekten verkar uppkomma nära i tid 

till interventionens start. EM håller en stabil, låg nivå. 

Statistisk analys. I tabell 1 ovan presenteras samtliga deltagares råpoäng och resultat på RCI. 

Deltagare 1 uppvisar signifikanta minskningar mellan FM och EM1 av social ångest, skam 

samt en signifikant ökning av självmedkänsla. Dessa variabler bibehåller sin signifikans även 

vid EM2. Tabell 2 visar huruvida deltagaren uppfyller kriterier för social fobi utifrån svaren 

på SPSQ. Deltagaren uppfyller kriterierna för social fobi utifrån SPSQ vid både FM, EM1 och 

EM2.  

 

Tabell 2 

Uppfyllda kriterier för social fobi utifrån SPSQ 
 

 FM EM1 EM2 

Deltagare 1 JA JA JA 

Deltagare 2 JA JA NEJ 

Deltagare 3 JA JA NEJ 

Deltagare 4 JA JA NEJ 

Deltagare 5 JA JA JA 

Deltagare 6 JA NEJ - 

Not. Deltagare 6 fyllde endast i en eftermätning. Huruvida deltagarna uppfyllde kriterierna för 

social fobi utifrån SPSQ vid förmätning, eftermätning 1 och eftermätning 2. 

 

Deltagare 2 

Visuell analys. I figur 6 nedan redovisas de veckovisa skattningarna för deltagare 2.  
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Figur 6. Veckodagboksskattningar deltagare 2. 

Not. Vertikala linjer visar på interventionens start och slut. Mätpunkt 1-3 = baslinje; mätpunkt 4-9 = 

interventionsfas; mätpunkt 10-11 = eftermätningar. Mätpunkter: 1-10 = veckovisa mätningar; 

mätpunkt 11 för deltagare 2 tre veckor efter mätpunkt 10. Horisontell linje markerar medelvärdet för 

respektive fas. Fet horisontell linje markerar medelvärdet för skam. Poäng: medelvärde för variabeln, 

0 = aldrig/inte alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden.  
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Gällande självmedkänsla uppvisar deltagaren en liten ökning av medelvärdet mellan 

BL (M = 1,00) och TP (M = 1,36). Vid EM har medelvärdet ökat måttligt (M= 2,00). BL är 

inte stabil och visar inte på någon tydlig trend. Under TP ses en uppåtgående trend halvvägs 

in i fasen samt en stor uppåtgående nivåskillnad mellan BL och TP. Den uppåtgående trenden 

verkar fortsätta in i EM. 

Vidare ses en liten respektive måttlig ökning av medelvärdet för både skam (M = 0,50 

och M = 0,86) och självkritik (M = 0,44 och M = 0,95) mellan BL och TP. Vid EM har dessa 

ökat marginellt (skam M = 1,00 samt självkritik M = 1,00). En stor ökad nivåskillnad mellan 

BL och TP finns vad gäller skam och det finns en stabilitet i mätningarna under TP. En liten 

minskad nivåskillnad finns mellan BL och TP vad gäller självkritik och likaså mellan TP och 

EM. BL uppvisar viss stabilitet och även så TP utan någon specifik trend. EM är stabil för 

båda variablerna.  

Marginella medelvärdesminskningar av social ångest mellan BL (M = 1,00), TP (M = 

0,71) samt EM (M = 0,67) ses. BL är stabil. En måttlig respektive liten minskad nivå kan ses 

mellan de olika faserna men ingen uppenbar trend detekteras under TP. 

Statistisk analys. Som kan ses i tabell 1 uppvisar deltagaren en signifikant minskning 

av skam samt en signifikant ökning av självmedkänsla mellan FM och EM1. Dessa variabler 

är signifikanta även vid EM2. Tabell2 visar att deltagaren uppfyller kriterierna för social fobi 

utifrån SPSQ vid FM och EM1 men inte vid EM2.  

Deltagare 3 

Visuell analys. I figur 7 redovisas de veckovisa skattningarna för deltagare 3. En 

marginell medelvärdesskillnad mellan BL (M = 1,50) och TP (M = 1,75) finns för 

självmedkänsla. BL följer ingen trend och kan heller inte anses vara stabil. En måttligt 

nedåtgående nivåskillnad mellan BL och TP kan ses. TP är relativt stabil med en måttlig 
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ökning halvvägs in i fasen. Under EM är medelvärdet 1,50 vilket är en återgång mot det 

ursprungliga medelvärdet. 

Mellan BL (M = 1,67) och TP (M = 1,00) syns en måttlig medelvärdesminskning 

gällande skam och mellan TP och EM (M = 0,75) syns en minskning som är marginell. En 

måttlig medelvärdesminskning för självkritik ses mellan BL (M = 1,44) och TP (M = 0,83), 

men ingen förändring syns vid EM (M = 0,83). BL för skam visar på en nedåtgående trend. 

En viss nedåtgående trend som är något fördröjd kan skönjas under TP. Vad gäller självkritik 

är BL inte stabil. En svagt nedåtgående trend kan ses i TP. EM visar på en uppåtgående trend 

för båda variabler. 

Gällande social ångest uppvisar deltagaren en måttlig minskning av medelvärdet 

mellan BL (M = 1,56) och TP (M = 0,78) som följs av en liten höjning under EM (M = 1,17). 

BL är relativt stabil och möjligtvis kan en nedåtgående trend skönjas under TP. 

Statistisk analys. I tabell 1 syns en signifikant skillnad mellan FM och EM1 för 

deltagaren vad gäller självmedkänsla. Vid EM2 är skillnaden inte längre signifikant. 

Deltagaren uppfyller vid EM2 inte längre kriterierna för social fobi utifrån SPSQ, vilket visas 

i tabell 2. 

 



SJÄLVMEDKÄNSLA VID SOCIAL ÅNGEST   44 
 

 

Figur 7. Veckodagboksskattningar deltagare 3. 

Not. Vertikala linjer visar på interventionens start och slut. Mätpunkt 1-3 = baslinje; mätpunkt 4-9 = 

interventionsfas; mätpunkt 10-11 = eftermätningar. Mätpunkter: 1-10 = veckovisa mätningar; 

mätpunkt 11 för deltagare 3 fyra veckor efter mätpunkt 10. Horisontell linje markerar medelvärdet för 

respektive fas. Fet horisontell linje markerar medelvärdet för skam. Poäng: medelvärde för variabeln, 

0 = aldrig/inte alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden.  
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Deltagare 4 

Visuell analys. I figur 8 redovisas de veckovisa skattningarna för deltagare 4. En 

marginell minskad medelvärdesskillnad ses mellan BL (M = 2,17) och TP (M = 2,07) för 

självmedkänsla. BL är relativt stabil. En måttlig nedåtgående nivåskillnad mellan BL och TP, 

men ingen tydlig trend under TP kan ses. En stor nivåökning mellan TP och EM ses. EM är 

stabil med ett medelvärde på 2,50 och visar därmed på en liten ökning från TP.  

Vidare ses en måttlig respektive liten medelvärdesökning av skam och självkritik 

mellan BL (M = 1,17 respektive M = 1,22) och TP (M = 1,86 respektive M = 1,57) som sedan 

minskar lite respektive marginellt under EM (M = 1,50 respektive M = 1,33). BL för skam är 

inte stabil och trenden är uppåtgående, liksom trenden i TP och det är därför oklart vart denna 

ökning startar. En stor nivåminskning finns mellan BL och TP och en måttlig mellan TP och 

EM. Vad gäller självkritik är BL mer stabil och trenden under TP något uppåtgående. 

Gällande social ångest ses en måttlig minskning av medelvärdet mellan BL (M = 1,89) 

och TP (M = 1,29) som sedan ökar lite (M = 1,50) under EM. BL är stabil och ingen klar 

trend ses under TP. 

Statistisk analys. Tabell 1 visar att självmedkänsla signifikant ökar mellan FM och 

EM1 och likaså mellan FM och EM2. Vidare visar resultatet på en signifikant minskning av 

skam mellan FM och EM2. Tabell 2 visar att deltagaren uppfyller kriterierna för social fobi 

utifrån SPSQ vid FM och EM1 men inte vid EM2.  
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Figur 8. Veckodagboksskattningar deltagare 4. 
Not. Vertikala linjer visar på interventionens start och slut. Mätpunkt 1-3 = baslinje; mätpunkt 4-10 = 

interventionsfas; mätpunkt 11-12 = eftermätningar. Mätpunkter 1-11 = veckovisa mätningar; mätpunkt 

12 för deltagare 4 tre veckor efter mätpunkt 11. Horisontell linje markerar medelvärdet för respektive 

fas. Fet horisontell linje markerar medelvärdet för skam. Poäng: medelvärde för variabeln, 0 = 

aldrig/inte alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden.  
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Deltagare 5 

Visuell analys.  I figur 9 redovisas de veckovisa skattningarna för deltagare 5. 

Deltagaren uppvisar stora medelvärdesskillnader mellan BL (M = 0,33), TP (M = 1,50) och 

EM (M = 2,50) vad gäller självmedkänsla. BL är stabil och åtföljs av en måttlig uppåtgående 

nivåskillnad vid TP. Under TP kan en uppåtgående trend ses som fortsätter in i EM där 

nivåskillnaden återigen en måttlig ökning. Förändringen uppkommer halvvägs in i TP. 

En liten minskning av medelvärdet mellan BL och TP vad gäller skam (M = 2,33 samt 

M = 1,94) syns och en ytterligare liten minskning vid EM (M = 1,50). En marginell ökning av 

självkritik mellan BL och TP finns (M = 2,00 samt M = 2,04) och i EM har en måttlig 

minskning av medelvärdet skett (M = 1,17). Vad gäller skam är BL stabil med en möjlig 

nedåtgående trend vilket även avspeglas i TP och EM. Självkritik visar på en måttlig 

uppåtgående nivåskillnad mellan BL och TP samt en stor nedåtgående nivåskillnad mellan TP 

och EM. BL gällande självkritik är relativt stabil och likaså under TP. 

Vid analys av deltagarens graf för social ångest ses en liten minskning av medelvärdet 

mellan BL (M = 2,22) och TP (M = 1,79), samt en marginell minskning vid EM (M = 1,67). 

BL är stabil och en nedåtgående trend kan ses under TP där effekten verkar uppkomma 

halvvägs in i fasen.  

Statistisk analys. Tabell 1 visar på en signifikant minskning på subskalan CSC på 

självkritik och ruminering samt en signifikant ökning av självmedkänsla mellan FM och EM1. 

Dessa förändringar är fortsatt signifikanta vid EM2 och ytterligare signifikanta förändringar 

uppkommer här gällande skam, subskalan ICS på självkritik samt social ångest. Detta innebär 

att deltagaren uppvisar signifikanta skillnader på samtliga mätinstrument vid EM2. Deltagaren 

uppfyller kriterierna för social fobi utifrån SPSQ vid samtliga mätningar, detta kan ses i tabell 

2.   
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Figur 9. Veckodagboksskattningar deltagare 5. 
Not. Vertikala linjer visar på interventionens start och slut. Mätpunkt 1-3 = baslinje; mätpunkt 4-11 = 

interventionsfas; mätpunkt 12-13 = eftermätningar. Mätpunkter: 1-12 = veckovisa mätningar; 

mätpunkt 13 för deltagare 5 två veckor efter mätpunkt 12. Horisontell linje markerar medelvärdet för 

respektive fas. Fet horisontell linje markerar medelvärdet för skam. Poäng: medelvärde för variabeln, 

0 = aldrig/inte alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden.  

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Självmedkänsla deltagare 5 

Självmedkänsla 

Poäng 

Mätpunkter 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Skam & Självkritik deltagare 5 

Skam 

Självkritik 

Poäng 

Mätpunkter 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Social ångest deltagare 5 

Social ångest 

Poäng 

Mätpunkter 



SJÄLVMEDKÄNSLA VID SOCIAL ÅNGEST   49 
 

Deltagare 6 

Visuell analys.  I figur 10 redovisas de veckovisa skattningarna för deltagare 6. Vad 

gäller självmedkänsla uppvisar deltagaren en måttlig medelvärdesökning mellan BL (M = 

0,33) och TP (M = 1,00) och en stor ökning i EM (M = 2,00). BL är inte stabil och uppvisar 

en något uppåtgående trend som åtföljs av stabilitet i TP. Ingen nivåskillnad mellan BL och 

TP, men en stor uppåtgående nivåskillnad ses mellan TP och EM. 

Ingen förändring av medelvärdet mellan BL (M = 2,50) och TP (M = 2,50) vad gäller 

skam syns men en stor minskning vid EM (M = 1,00) ses. Medelvärdet mellan BL (M = 2,56) 

och TP (M = 2,50) gällande självkritik är marginellt minskad och minskar måttligt i EM (M = 

2,00). Vad gäller skam är BL stabil och under TP ses en nedåtgående trend som fortsätter in i 

EM. BL gällande självkritik är stabil och under TP ses en nedåtgående trend som fortsätter i 

EM. 

Vidare ses en minskning av medelvärdet på social ångest mellan BL (M = 2,11), TP 

(M = 1,67) och EM (M = 1,00) som därmed visar på en liten och en måttlig minskning. BL är 

stabil men möjligt nedåtgående och den nedåtgående trenden kan ses sett över samtliga faser, 

men trendens start är svår att avgöra utifrån grafen. 

Statistik analys. Tabell 1 visar att deltagaren uppnår en signifikant ökning av 

självmedkänsla samt signifikanta minskningar av skam och internaliserad självkritik mellan 

FM och EM. Tabell 2 visar att vid EM uppfyller deltagaren inte längre kriterierna för social 

fobi enligt SPSQ.  
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Figur 10. Veckodagboksskattningar deltagare 6.  
Not. Vertikala linjer visar på interventionens start och slut. Mätpunkt 1-3 = baslinje; mätpunkt 4-5 = 

interventionsfas; mätpunkt 6 = eftermätning. Mätpunkter: 1-5 = veckovisa mätningar; mätpunkt 6 för 

deltagare 6 fyra veckor efter mätpunkt 5. Horisontell linje markerar medelvärdet för respektive fas. Fet 

horisontell linje markerar medelvärdet för skam. Poäng: medelvärde för variabeln, 0 = aldrig/inte 

alls/lite eller inget och 4 = konstant/extremt/hela tiden.  
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Träningsfrekvens  

Tabell 3 visar deltagarnas individuella träningsfrekvens under TP uppdelat på de övningar 

med ljudfiler som handlade om medveten närvaro samt visualisering av medkänsla och övriga 

övningar som till exempel handlade om att observera och skriva ned tankar. Deltagare 1, 2, 4 

och 5 har gjort mellan 80 och 97 % av övningarna. Deltagare 3 genomförde 46 % av 

övningarna gällande medveten närvaro och visualisering och 67 % av de övriga övningarna. 

Deltagare 6 genomförde 52 respektive 82 % av övningarna.  

 

Tabell 3.  

Träningsfrekvens av hemuppgifter 

Deltagare Ljudfiler Övriga 

övningar 

1 95 % 92 % 
2 80 % 88 % 
3 46 % 67 % 
4 85 % 91 % 
5 83 % 97 % 
6 82 % 52 % 

 

Not. Träningsfrekvens under träningsprogrammet. Ljudfiler = övning i medveten närvaro samt  

visualiseringsövningar.  

 

Deltagarnas upplevelse av träningsprogrammet 

Figur 11 visar resultaten på utvärderingen deltagarna fyllde i vid EM1 kring deras upplevelse 

av T . “Nöjdhet med programmet” visar hur nöjda deltagarna var med T , “Skulle du 

rekommendera programmet till någon annan?” visar hur deltagarna svarade på om de skulle 

rekommendera programmet till någon annan med liknande problem, “ örbättring efter 

programmet” visar hur mycket de upplevde att sin självmedkänsla, mående samt förmåga att 

hantera obehag i sociala situationer hade förbättrats till följd av T  och “Specifika 

komponenters hjälpsamhet” visar hur hjälpsamt deltagarna upplevde olika delar av TP; 

relationen till terapeuten, övningen lugnande andning, visualiseringsövningar samt övriga 

hemuppgifter. 



SJÄLVMEDKÄNSLA VID SOCIAL ÅNGEST   52 
 

 

 

Figur 11. Utvärdering av träningsprogrammet 
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Deltagare 1 skattade 5 poäng på nöjdhet med programmet, det vill säga “mycket 

nöjd”. Deltagaren skulle absolut rekommendera T  till någon annan med liknande besvär (5 

poäng). Självmedkänslan skattades till 5, “i hög grad förbättrad”, och skattade 4 poäng vad 

gäller förbättrat mående samt förbättrad förmåga att hantera obehag i sociala situationer. 

Gällande vad som upplevdes som hjälpsamt med TP skattade deltagaren 5 poäng, det vill säga 

“mycket hjälpsamt” på relationen till terapeuten, övningen lugnande andning och övriga 

hemuppgifter. På visualiseringsövningarna skattade deltagaren 4. 

Deltagare 2 var mycket nöjd med TP och skulle absolut rekommendera det till någon 

annan. Självmedkänslan skattades som i hög grad förbättrad, 5, och måendet samt förmåga att 

hantera obehag i sociala situationer skattades till förbättrad, 4. Vad gäller specifika 

komponenter såsom lugnande andning, visualiseringsövningar och övriga hemuppgifter samt 

relationen till terapeuten skattade deltagaren kontinuerligt 4.  

Deltagare 3 skulle absolut rekommendera TP till någon annan med liknande besvär. På 

självmedkänsla och mående skattade deltagaren 3 poäng vilket innebär en del förbättrat. 

Deltagaren skattade 4 poäng på nöjdhet med programmet. Gällande huruvida specifika 

komponenter upplevts som hjälpsamma skattade deltagaren 4 poäng på samtliga delar. 

Deltagare 4 skattade 4 på nöjdhet med programmet och skulle absolut rekommendera 

det till någon annan med liknande besvär. Vad gäller självmedkänsla, mående och förmåga att 

hantera obehag i sociala situationer skattar deltagaren 3. Av de olika redovisade 

komponenterna anser deltagaren att övriga hemuppgifter var mest hjälpsamma, 5, följt av 

lugnande andning, 4. Visualiseringsövningar skattades som 3, ganska hjälpsamma, och 

relationen till terapeuten som 2.  

Deltagare 5 skattade 5 poäng på nöjdhet på programmet och skulle absolut 

rekommendera TP till andra. På självmedkänsla och mående skattade deltagaren 4 poäng. Vad 

gäller förmåga att hantera obehag i sociala situationer anser deltagaren att den är en del 
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förbättrad. Relationen till terapeuten, visualiseringsövningar och övriga hemuppgifter 

upplevdes som mycket hjälpsamma delar och lugnande andning som hjälpsamt. 

Deltagare 6 skattade 4 poäng på nöjdhet med programmet och skulle kanske 

rekommendera TP till någon annan. Vidare skattade deltagaren sitt mående och 

självmedkänsla som en del förbättrat efter TP. Vad gäller specifika komponenter skattade 

deltagaren 4 på lugnande andning och visualiseringsövningar jämfört med relationen till 

terapeuten och övriga övningar där hon skattade 3.  

Sammanfattning av resultatet 

Deltagare 1. Vad gäller självmedkänsla visar den visuella analysen på en måttlig 

medelvärdesökning mellan BL och TP, och en fortsatt marginell ökning vid EM. Vidare ses 

minskningar i varierande storlekar gällande skam, självkritik och social ångest. Den statistiska 

analysen visar på signifikanta förändringar gällande självmedkänsla, skam och social ångest 

vid både EM1 och EM2. Deltagaren skattade maximal poäng gällande nöjdhet med TP och 4 

på en femgradig skala på förbättrad förmåga att hantera obehag i sociala situationer.  

Deltagare 2. Den visuella analysen visar på ökningar i olika storlekar av 

självmedkänsla, skam, självkritik och en minskning av social ångest. Samtliga 

baslinjemätningar visar på mycket låga nivåer. Resultaten på den statistiska analysen visar att 

skam och självmedkänsla signifikant förändrats efter avslutat TP, med en minskning av skam 

och en ökning av självmedkänsla. Dessa signifikanta resultat bibehålls även vid EM2. Vid 

EM2 uppfyller deltagaren ej längre kriterierna för social fobi. Deltagaren upplevde en mycket 

stor nöjdhet med TP och tyckte att dennes förmåga att hantera obehag i sociala situationer 

förbättrats en del. 

Deltagare 3. Gällande självmedkänsla visar den visuella analysen på en marginell 

ökning och gällande självkritik och social ångest ses minskningar i storlekarna liten till 

måttlig. En signifikant förändring gällande självmedkänsla påträffas i den statistiska analysen 
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som visar på en ökning mellan FM och EM1. Vid EM2 är denna förändring inte längre 

signifikant. Deltagaren uppfyller inte längre kriterierna för social fobi vid någon av 

eftermätningarna. Vad gäller nöjdhet med TP skattade deltagaren en 4 av 5 på utvärderingen 

och 3 av 5 på förbättrad förmåga att hantera obehag i sociala situationer. 

Deltagare 4. Skam och självkritik har enligt den visuella analysen ökat efter BL. Vad 

gäller självmedkänsla visar grafen på en liten ökning mellan BL och EM och social ångest 

visar på en minskning mellan samma faser. Enligt den statistiska analysen ökar 

självmedkänsla signifikant, både mellan FM och EM1 samt mellan FM och EM2. Vidare 

minskar skam signifikant mellan FM och EM2. Vid EM2 uppfylls inte längre kriterierna för 

social fobi enligt SPSQ. Deltagaren skattade 4 på den femgradiga skalan vad gäller nöjdhet 

med TP och 3 vad gäller ökad förmåga att hantera obehag i sociala situationer.  

Deltagare 5. Vad gäller skam, självkritik och social ångest visar den visuella analysen 

på minskningar i blandade storlekar av medelvärdena från BL till EM. Självmedkänsla visade 

på stora ökningar i samma analys. Den statistiska analysen visar på signifikanta förändringar 

mellan FM och EM1 gällande internaliserad självkritik, ruminering och självmedkänsla. 

Dessa är fortsatt signifikanta vid EM2. Vid EM2 uppnår även den andra delskalan på 

självkritik, jämförande självkritik, skam samt social ångest signifikanta förändringar. Detta 

innebär att samtliga variabler vid EM2 uppnått signifikanta förändringar för denna deltagare. 

På utvärderingen skattade deltagaren 5 poäng angående hur nöjd denne var med TP och 

upplever sin förmåga att hantera obehag i sociala situationer är en del förbättrad.  

Deltagare 6. Den visuella analysen visar på måttliga till stora ökningar av 

självmedkänsla som sträcker sig över samtliga faser. Skam, självkritik och social ångest 

minskar måttligt till mycket mellan BL och EM. Resultaten visar på signifikant ökning av 

självmedkänsla samt signifikant minskning av skam och internaliserad självkritik mellan FM 

och EM. Vid EM uppfyller deltagaren inte längre kriterierna för social fobi enligt SPSQ. 
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Deltagaren skattade 4 vad gäller nöjdhet med programmet och upplever sin förmåga att 

hantera obehag i sociala situationer är en del förbättrad.  

Diskussion 

Nästan alla människor kan uppleva oro i sociala situationer. Personer som upplever social 

ångest besväras i stor utsträckning också av skam samt påträngande och självkritiska tankar. 

Ofta rapporterar personer med social fobi även en lägre grad av självmedkänsla (Werner et 

al., 2012) samt sämre livskvalité jämfört med personer utan diagnosen (Ghaedi et al., 2010). 

Denna pilotstudie var av single-case experimentell design och syftade till att undersöka 

huruvida ett träningsprogram med fokus på ökad självmedkänsla kunde minska förekomsten 

av skam, självkritik, ruminering och social ångest hos sex studenter. Resultaten visade att tre 

deltagare fick en tydlig förbättring överlag, två deltagare blandade effekter men mest åt 

förväntad riktning, samt en deltagare där självmedkänslan ökat men övrig effekt är mindre 

tydlig. Utvärderingen visade dessutom på att samtliga deltagare upplevde programmet som 

hjälpsamt. Sammanfattningsvis har träningsprogrammet gett deltagarna ökad självmedkänsla, 

minskad skam och social ångest men effekten på självkritik och ruminering uppvisade 

varierande styrka. Resultatet visar att mer forskning på gruppnivå är berättigad för att 

ytterligare undersöka träningsprogrammets effekt. Detta eftersom den aktuella pilotstudiens 

resultat, på grund av designen och andra begräsningar, inte kan generaliseras. 

Studien är den första svenska behandlingsstudien som undersöker om ett mentalt 

träningsprogram som syftar till att öka förmågan till självmedkänsla kan hjälpa personer med 

social ångest att minska skam, självkritik och ruminering. Studien ger ett förslag på ett relativt 

kort och kostnadseffektivt träningsprogram som riktar sig till studenter vars sociala ångest 

inte nödvändigtvis är av klinisk art. Att hjälpa den här populationen kan ge dem 

förutsättningar att kunna slutföra sina studier i den bemärkelse att klara av de sociala 

situationer och krav som förekommer i studier och kommande yrkesliv. Genom att 
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implementera åtgärder även för subkliniska besvär kan dessa verka preventivt mot att 

utveckla annan psykisk ohälsa i framtiden då social fobi har hög samsjuklighet med andra 

syndrom (Merikangas et al., 1998; Ohayon & Schatzberg, 2010). Programmets relativt korta 

duration av åtta veckor kan ses som en styrka och förefalla attraktivt för populationen då 

personer med social ångest ofta använder sig av undvikande och därmed kan antas i mindre 

utsträckning söka sig till och fullfölja behandling.  

Effekten av träningsprogrammet stämmer väl överens med tidigare forskning på 

likartade behandlingar. Compassionate Mind Training (CMT), som har många gemensamma 

komponenter med det aktuella träningsprogrammet, har använts på flertalet populationer med 

olika syndrom, antingen som ensam intervention eller tillsammans med annan behandling. De 

har visat på positiva effekter vad gäller bland annat ökad förmåga att visa sig själv värme, 

minska skam, självkritik och ångest samt andra minskade symptom för de specifika för 

syndromen (Beaumont, Galpin & Jenkins, 2012; Gilbert & Procter, 2006; Mayhew & Gilbert, 

2008). Två studier som, i likhet med den aktuella studien, syftat till att öka självmedkänsla har 

visat på en signifikant ökning av detta samt minskade symtom på bland annat ångest och 

depression hos deltagarna (Neff & Germer, 2013). Samma riktning av resultat uppvisas vid en 

medkänslofokuserad gruppterapistudie där minskningar av skam, självkritik och ångest samt 

ökning av självmedkänsla efter genomgången behandling presenterades (Judge, Cleghorn, 

McEwan & Gilbert, 2012). Dessa resultat överensstämmer i stort med resultaten i den aktuella 

studien vilket indikerar att träningsprogram som grundar sig på compassion-fokuserad terapi 

kan ge positiva effekter för många olika patientgrupper, både som ensam intervention eller 

som tillägg till annan behandling.  

Analys av resultaten 

Träningsprogrammet gav en positiv effekt på självmedkänsla och faktorer kopplade till social 

ångest men effekten varierade mellan deltagarna. Resultaten visade på att träningsprogrammet 
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signifikant ökat graden av självmedkänsla hos samtliga deltagare och att detta höll i sig för 

fyra av fem deltagare vid den andra eftermätningen. Veckomätningarna visade på samma 

trend för alla utom en deltagare och mätningar under baslinjeperioden för dessa deltagare var 

stabila. Vidare uppnådde fem deltagare vid slutmätningen signifikanta förändringar i önskad 

riktning vad gäller skam. Gällande social ångest uppvisade två deltagare signifikant minskad 

nivå vid slutmätningen. Alla deltagare utom en uppvisar systematiska minskningar både på 

utfallsmått och på de upprepade mätningarna av social ångest. Samtliga sex deltagare 

uppfyllde kriterierna för social fobi vid förmätningen. Vid slutmätningen uppfyllde fyra av de 

sex deltagarna inte längre kriterierna. Slutligen visade två av deltagarna på signifikanta 

minskningar av självkritik. Sammantaget tyder dessa resultat på att träningsprogrammet 

orsakat de positiva förändringarna och att hypoteserna gällande att träningsprogrammet leder 

till ökad självmedkänsla, minskad skam och minskad social ångest antas stämma.  

Viktig att lyfta fram är att detta är den första pilotstudien i Sverige inom detta område 

som dessutom är av single-case experimentell design och att baslinjeperioden av tidsskäl 

endast varit tre veckor. Baslinjemätningen är till för att säkerställa den interna validiteten och 

kontrollera för hot såsom historia och regression mot medelvärdet (Kazdin, 2010). En längre 

baslinjemätning hade varit önskvärd för att säkerställa att inte exempelvis tid i sig leder till 

förbättring. Dock har forskning visat att nivåer av ångest, inklusive social ångest, samt 

självmedkänsla inte förändras mellan för- och eftermätningarna för deltagare i 

väntlistegrupper medan en positiv förändring sker hos deltagare i experimentgrupper 

(Albertson, Neff, & Dill-Shackleford, 2014; Neff & Germer, 2013; Tillfors et al., 2011). Med 

detta som underlag kan det antas att de positiva förändringarna kan tillskrivas programmet 

och inte en generell mognad eller spontan förbättring som skulle skett även utan en 

intervention. Det kan dock inte utrönas med säkerhet vilka specifika komponenter i 
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träningsprogrammet som påverkat eller bidragit till den sammanlagda effekten och de 

blandade effekterna kan ha flera olika tänkbara förklaringar.  

En förklaring till resultaten är variationen i deltagarnas träningsfrekvens. De två 

deltagare som fått starkast effekt av träningsprogrammet är de två personer tränat mest, och 

den deltagare som tränat minst är den som fått minst effekt. Detta tyder på att 

träningsfrekvensen kan ha påverkat träningsprogrammets effekt, i likhet med forskning på 

området som visar att följsamhet till att göra hemuppgifter är positivt korrelerat med 

behandlingseffekt (Kazantzis, Deane, & Ronan, 2000; Kazantzis, Whittington, & Dattilio, 

2010; Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas, & Patterson, 2010). Vad gäller deltagarnas 

träningsfrekvens kan den ha påverkats av begränsningar i både utdelandet samt utförandet av 

hemuppgifter. I ett par fall glömde författarna att skicka ut de nya ljudfilerna samma dag som 

sessionen vilket orsakade att deltagarna inte gjorde någon av övningarna den dagen. Det är 

möjligt att tränarna ibland även var otydliga kring hur många gånger eller hur övningen skulle 

utföras vilket kan ha lett till en lägre träningsfrekvens. Likaså kan aspekter hos deltagarna, 

exempelvis tidsbrist eller brist på motivation, påverkat träningsfrekvensen. 

En annan förklaring till resultaten är att personer med högre grad av lidande kan få 

bäst effekt av träningsprogrammet. De två deltagare (1 och 5) som vid förmätningen 

uppvisade de högsta nivåerna av social ångest är de som fått bäst total effekt. Å ena sidan kan 

dessa deltagare ha haft en större anledning och nytta av att ägna sig åt programmet för att de 

upplevde störst lidande. Å andra sidan hade dessa två deltagare en större sannolikhet att 

minska sina resultat än övriga deltagare som redan hade en lägre poäng. Detta skulle därmed 

också kunna tyda på att resultaten är en följd av regression mot medelvärdet och inte 

programmet (Kazdin, 2010). Även om detta inte går att utesluta så tyder de reliabla 

förändringarna på de standardiserade utfallsmåtten att förändringarna är riktiga och 

väsentliga.  
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Ytterligare en förklaring till variation av utfallet kan vara att träningsprogrammet, av 

okända skäl, inte har en tydlig effekt för alla. På detta sätt speglar resultaten av denna single-

case experimentella studie resultaten av gruppstudier i psykoterapi där även i de bästa fall runt 

35-40% av gruppen inte uppvisar förbättring samt att vissa även uppvisar försämringar 

(Hansen, Lambert, & Forman, 2002; Lambert, 2007; Lilienfeld, 2007). Konkret visades det i 

denna studie exempel på försämring när det gäller resultaten för skam och självkritik mätt 

med Veckodagboken för deltagare 2. En orsak kan vara att deltagaren redan under baslinjen 

visade på låga skattningar vilket innebär risk för en golveffekt (Svartdal, 2001). En känsligare 

skattningsskala antas kunna ha avhjälpt detta problem och detta är något som bör betänkas i 

vidare forskning. En annan orsak kan vara att träningsprogrammet bidrar till ökad 

medvetenhet om tankar som i sin tur påverkat hur deltagaren tänker om sig själv, sina tankar 

och känslor. Ökad medvetenhet och förmåga att urskilja egna negativa tankar kan ha påverkat 

att skattningarna blev högre snarare än att de faktiska självkritiska tankarna blivit fler. 

Möjligtvis hade denna deltagare haft nytta av ett program som sträckte sig över längre tid än 

de 8 veckor som erbjöds här. Framtida studier bör därmed fokusera på att undersöka vilka 

faktorer som modererar och medierar behandlingseffekten samt hur resultaten av detta 

träningsprogram står sig jämfört med andra effektiva behandlingar. 

På de allra flesta variabler visade deltagarna på systematiska förändringar i förväntad 

riktning på samtliga mätinstrument trots att alla ej uppnådde signifikansnivå. De resultat där 

både den statistiska och visuella analysen visade på förändring i förväntad riktning överväger 

i jämförelse med motstridiga resultat eller resultat där båda analyserna visade åt motsatt 

riktning än förväntat. Detta antyder att träningsprogrammet har effekt på flertalet av 

variablerna men att det på grund av olika begränsningar inte kunde visa på signifikans. För de 

resultat där den statistiska analysen gick åt förväntad riktning men inte den visuella kan 

begränsningar i reliabilitet och validitet hos Veckodagboken vara orsaken. Detta eftersom 
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Veckodagboken är ett nytt och obeprövat mätinstrument till skillnad från de övriga 

instrumenten som är psykometriskt välbeprövade. För att undvika detta problem samt för att 

bättre fånga upp trender och ge möjlighet till att se latens hade fler mätpunkter med de övriga 

mätinstrumenten eller ett annat välbeprövat instrument under träningsprogrammets gång varit 

önskvärt.  

Överväganden kring Veckodagbokens utformning gjordes innan tillämpningen. För att 

undvika att uttröttning skulle uppstå hos deltagarna, vilket kan ske vid dagliga mätningar, 

valdes veckotaliga mätningar för processmåtten. Veckodagboken skapades och användes 

istället för befintliga variabelspecifika formulär kring aktuella mått, som skulle ha gjort 

tidsåtgången längre samt ökat risken för uttröttning och övningseffekt. I denna 

sammanställdes frågor kring de aktuella variablerna utifrån beprövade mätinstrument, i en 

ansats till att göra Veckodagboken så valid som möjligt. Valet av att använda den valda 

Veckodagboken har dock även svagheter då veckovisa mätningar ökar risken för retrospektiva 

bias såsom glömska om hur veckan har varit. Genom dagliga mätningar minskas risken för 

detta bias genom att tiden mellan upplevelser och mätningen är kortare än vid veckovisa 

mätningar (Bolger, Davis, & Rafaeli, 2003). Möjligheten till att utröna latens och trender i 

den visuella analysen minskar även genom användandet av veckovisa mätningar istället för 

dagliga. 

De flesta deltagare i den aktuella studien visade på bibehållna, och i många fall ökade, 

resultat vid slutmätningen jämfört med eftermätningen direkt vid programmets slut. Detta är 

en indikator på att effekten av träningsprogrammet ökar över tid. Social fobi debuterar ofta i 

tidig ålder (American Psychiatric Association, 2000; Cox et al., 2004) vilket kan innebära att 

även upplevelser av skam och självkritik tidigt internaliseras då dessa faktorer samvarierar 

med social ångest (Gilbert, 2000b; Hedman et al., 2013; Matos et al., 2013; Cox et al., 2000, 

2004; Regev et al., 2012). Att ändra djupt inrotade mönster kan vara mycket svårt och ta lång 
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tid, därför kan det antas att förändringsprocessen inte endast sker under träningsprogrammets 

duration utan fortsätter även efter interventionens avslut. Trots att detta är invanda 

tankemönster och känslor kan det vara lättare för vissa personer att identifiera, förstå samt 

ändra dem. Deltagare 6 i denna studie deltog endast i träningsprogrammets tre första sessioner 

men uppvisade ändå signifikanta förändringar vad gäller dessa variabler, samt självmedkänsla 

och social ångest. Detta indikerar att förändringsprocessen kan starta redan under de tre första 

sessionerna genom att en grundläggande förståelse för uppkomsten och vidmakthållandet av 

dessa problem fås och hemuppgifter görs. Önskvärt för vidare forskning är dock att undersöka 

den långsiktiga effekten genom att utöka tidsspannet mellan eftermätning och uppföljning då 

det på grund av tidsbrist för den aktuella studien inte kunde göras på annat sätt. Utöver detta 

skulle en randomiserad kontrollerad studie med fördel kunna utföras i framtiden för att 

undersöka effekten på gruppnivå samt att jämföra den med en kontrollgrupp.  

Resultaten visade på att det fanns en starkare effekt av träningsprogrammet för skam 

än för självkritik. Detta resultat återfinns i en tidigare studie av CMT där självkorrigerande 

självkritik var den enda variabel som inte signifikant förändrats (Gilbert & Procter, 2006). I 

träningsprogrammet ägnas en betydande del av psykoedukationen åt hur skam uppkommer, 

normalisering av känslan samt hur utveckling av förmågan till självvalidering och medkänsla 

kan minska denna känsla. Ett liknande upplägg användes om självkritik. Här väcks frågan om 

varför effekten på skam är större än för självkritik då dessa ofta samvarierar med varandra. 

Individer kan se självkritik som något positivt genom att de tror att detta hjälper dem att 

undvika misstag (Gilbert & Procter, 2006) vilket kan ses som ett möjligt hinder för 

förändring. Ytterligare en tänkbar förklaring kan vara att känslor möjligen är lättare att 

identifiera och medvetandegöra än tankar, vilket i sin tur skulle ge bättre förutsättningar för 

att aktivt validera och förändra skamkänslor till skillnad från mer otydliga tankar. En annan 

bidragande faktor till att effekten för skam är större än för självkritik kan vara att 
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träningsprogrammet har ett stort fokus på att känna en genuin värme för sig själv till skillnad 

från att endast resonera kring känslor och tankar. Självmedkänslan är något som i den aktuella 

studien visade sig öka för deltagarna. Kanske skyddar ökad självmedkänsla specifikt mot 

ökad skam och kanske bidrar det till att minska skamkänslorna. 

Då effekten på självmedkänsla var det tydligaste resultatet i den aktuella studien kan 

frågan huruvida effekten på övriga variabler är beroende av att självmedkänslan ökar ställas. 

Trygghetssystemet aktiveras av värme, medkänsla och upplevelse av trygghet (Gilbert, 2010b, 

2014). Den ökade självmedkänslan hos deltagarna kan därför ses som en faktor som hjälpt 

trygghetssystemet att bli mer lättaktiverat. Detta skulle i sin tur kunna bidra till ett mindre 

aktiverat hotsystem vilket resulterar i minskade skamkänslor och självkritiska tankar. En 

frågeställning för framtida studier skulle kunna handla om självmedkänslans roll i 

programmets övriga effekt och huruvida självmedkänsla medierar eller modererar effekten på 

de övriga variablerna. För detta ändamål är en studie med experimentell gruppdesign 

nödvändig.  

Ytterligare begränsningar och styrkor 

Författarna som utfört träningsprogrammet är psykologstudenter och relativt oerfarna att 

utföra terapi samt har inte arbetat med CFT tidigare. Detta kan utgöra en begränsning då 

verksamma komponenter i och förmågor för att genomföra en sådan behandling kan ha 

förbisetts eller ännu inte utvecklats av författarna. Å andra sidan finns forskning som pekar på 

att terapeuter under utbildning och handledning kan åstadkomma likvärdiga resultat som 

erfarna kliniker vad gäller ökat psykologiskt fungerande hos sina klienter (Nyman, Nafziger, 

& Smith, 2010). Författarna har dessutom under träningsprogrammets genomförande erhållit 

handledning av en erfaren CFT-kliniker. 

Träningsprogrammet har utgått från en manual samtidigt som en individuell 

anpassning i sessionerna gjorts till varje deltagare. Manualen säkerställde att deltagarna fått 
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samma information, övningar, hemuppgifter samt samma grund för diskussioner. Den 

individuella anpassningen kan ses som en styrka men den kan även innebära en risk då fokus 

inom sessionerna kan ha fördelats olika beroende på deltagarens behov och tränarens grad av 

flexibilitet. Inga åtgärder har gjorts för att undersöka detta då tiden och resurserna för studien 

varit knappa. Att noggrannare kontrollera terapeuternas följsamhet till manualen hade dock 

varit önskvärt och styrkt den inre validiteten. Då träningsprogrammet inte heller tidigare 

genomförts kan det tänkas finnas vissa komponenter som kunde ha förstärkts ytterligare eller 

tagits bort för optimerad effekt. Att vidare revidera programmet för att öka effekten är en 

uppgift för framtida studier.   

En sista begränsning är att de normgrupper som valts vid beräkning av RCI möjligtvis 

inte är representativa för den aktuella studiens population. Då den aktuella studiens deltagare 

är studenter har författarna medvetet prioriterat studentpopulationer som normgrupper framför 

exempelvis en svensk population som inte är studenter. Studierna normgrupperna har tagits 

ifrån kan ha haft egna brister eller andra demografiska egenskaper än denna studies 

population.  

Sammanfattningsvis är detta en pilotstudie som visar på lovande resultat och som 

utöver denna övergripande positiva inverkan besitter ytterligare specifika styrkor. 

Träningsprogrammets korta duration kan ses som en styrka då det kan öka dess attraktivitet. 

Att programmet är kort bidrar även till dess kostnadseffektivitet. Studenter som får hjälp kan 

få bättre förutsättningar för att slutföra sina studier och hantera andra aspekter av livet som 

kräver socialt fungerande. Att jobba preventivt mot ökad social ångest kan ge flera goda 

effekter. Det kan förebygga annan psykisk ohälsa eftersom social ångest vanligen samvarierar 

med många andra besvär såsom depression och substansmissbruk då ångesten ofta föregår 

övriga besvär (Merikangas et al., 1998; Ohayon & Schatzberg, 2010). För personer med andra 

syndrom skulle rimligtvis liknande program som syftar till ökad självmedkänsla kunna 
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minska de transdiagnostiska processerna skam och självkritik som är vanligt förekommande i 

flertalet andra syndrom.  

Vidare forskning 

En genomgång av manualen och dess verksamma delar kan behövas och eventuellt revideras 

inför kommande studier. Veckodagboken behöver göras mer reliabel och valid, alternativt 

välja andra sätt att löpande mäta självmedkänsla, skam och självkritik. Förslag till kommande 

studier är att både förlänga baslinjen, interventionen samt spannet mellan eftermätningarna då 

CFT är en terapiform som kan kräva tid för att nå effekt. Tydligare utdelning av hemuppgifter 

är ytterligare en faktor för förbättring i vidare forskning. Att realisera dessa förändringar i en 

randomiserad kontrollerad studie skulle vara optimalt för att undersöka träningsprogrammets 

effekt ytterligare. Då social fobi ofta uppkommer i tonåren (American Psychiatric 

Association, 2000; Cox et al., 2004) kan implementering av träningsprogrammet till personer 

i lägre åldrar vara fördelaktigt för att motverka framtida besvär av social ångest.  

Den aktuella studien visar på blandade men övervägande positiva effekter för 

deltagarna. Anledningarna till detta kan vara många och det krävs mer forskning på ämnet för 

att ytterligare undersöka om effekten av träningsprogrammet kan vara verksamt för personer 

med social ångest. Sammantaget gav programmet god effekt på självmedkänsla, skam och 

social ångest för deltagarna. Självmedkänsla har tidigare kopplats ihop med ökat välmående 

(Neff et al., 2007), bättre självkänsla (Werner et al., 2012) och ökad förmåga att hantera 

motgångar (Neely et al., 2009). Detta ger anledning att överväga om detta träningsprogram, 

efter ytterligare studier och utveckling, skulle kunna implementeras i studienära sammanhang 

för att hjälpa studenter med sitt upplevda obehag i sociala situationer och att öka deras 

självmedkänsla. 
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Avslutande kommentar  

Den aktuella studien ger ett förslag på ett nytt mentalt träningsprogram som syftar till att 

minska självkritik, skam och social ångest genom att fokusera på ökad självmedkänsla. 

Forskning kring psykoterapi verkar gå mot att bredda fokuset från att endast syfta till att 

minska lidande till att även öka välmående och förmågor genom bland annat medkänsla, 

medveten närvaro, validering och acceptans (Bannick, 2013; Cullen, 2011; Gilbert, 2009a; 

Hamilton, Kitzman, & Guyotte, 2006; Hayes, 2004) vilket är i linje med det aktuella 

träningsprogrammet. Resultaten av den aktuella studien visade att träningsprogrammet kunde 

hjälpa flera studenter att minska sin skam och sociala ångest samt öka sin självmedkänsla. 

Många människor upplever ångest i sociala situationer och ett verksamt träningsprogram för 

att hantera detta kan tänkas hjälpa även andra personer än studenter att öka känslan av 

trygghet i dessa situationer. Sammantaget ger den aktuella studien en viss ökad kunskap kring 

effekten av att fokusera på självmedkänsla samt att denna intervention skulle kunna hjälpa 

studenter med social ångest att minska denna och öka sin självmedkänsla. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Nervös när du ska 

prata inför folk? 

Oroar du dig för vad andra tycker om dig? 

       Har du svårt att bli nöjd med dig  

                    själv i sociala sammanhang? 

 

 Skyller du ofta på dig själv om något går fel? 

     Har du lätt att ta åt dig av negativ kritik och               

fastnar i negativa tankebanor kring det?  

   Är du blyg och känner dig hindrad av det? 

               

Då kanske detta är något för dig! 
 

Vi söker dig som är student vid Örebro universitet och är intresserad av att delta i ett 

individuellt träningsprogram för att hantera blyghet. Träningsprogrammet, som går ut på 

att öka tryggheten hos dig själv, är en del av ett forskningsprojekt och examensuppsats vid 

psykologprogrammet vid Örebro universitet. Behandlingen kommer genomföras under 9 

veckor i vår. 

 

 

Låter det intressant? Hör av dig snarast till  

compassion.studie.orebro@gmail.com 

så får du mer information. 
 

Vi ser fram emot ditt mail! 

/Elin Salomonsson & Ida Johansson 

Psykologstudenter (termin 9) 
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Bilaga 2 
 

Att övervinna blyghet och social ångest med träning som fokuserar på 

medkänsla 

Information och tillfrågan om möjlighet att medverka i forskningsprojekt 

 

Vi är två psykologstudenter vid Örebro Universitet som under våren 2014 kommer att skriva vår 

examensuppsats. Som en del av detta kommer vi genomföra en studie som testar en ny metod för att 

övervinna blyghet och söker nu deltagare som är intresserade av att vara med. 

 

Syfte med studien 

Syftet med studien är att undersöka om ett ökat mentalt fokus på medkänsla och värme mot sig själv 

kan hjälpa personer som besväras av blyghet och/eller social ångest. Metoden är utarbetad för att 

hjälpa personer att öka förmågan till omtanke om sig själv och andra, samt att minska skamkänslor 

och självkritik. Detta kan i sin tur tänkas öka Din känsla av trygghet i sociala sammanhang.  

 

Utredning  

Vid intresse för deltagande kommer Du få hem formulär i brevlådan att fylla i och skicka tillbaka till 

oss. Ett av de formulär som Du då får kommer att fyllas i en gång i veckan från och med denna 

tidpunkt. Svaren på formulären är en första bedömning för att se om Du passar som deltagare. Om Du 

bedöms passa kallas Du till ett bedömningssamtal på ca 2 timmar där vi noggrant går igenom Din 

problematik. Om träningsprogrammet sedan bedöms kunna vara till hjälp för Dig kommer Du att 

erbjudas en plats i studien. 

Träningsprogrammet 

Träningsprogrammet Du erbjuds syftar till att öka din medkänsla och värme mot dig själv och minska 

självkritiska tankar och skamfyllda känslor. Träningen kommer bland annat att innehålla information 

om hur känslor och tankar påverkar vårt mående samt övning i medveten närvaro. 

Träningsprogrammet bygger på en ny terapiform som kallas compassion-fokuserad terapi. Den har 

influenser från bland annat buddhistisk filosofi, kognitiv beteendeterapi, evolutionspsykologi och 

neurovetenskap. Du kommer att träffa en av undertecknade vid åtta tillfällen, ett samtal per vecka, 

under 8-9 veckor. Varje samtal är mellan 60-90 min och kommer äga rum på Örebro universitet. 

Träningsprogrammet är individuellt och kommer att genomföras av psykologstudenter som är i sista 

fasen av utbildningen och som handleds av legitimerad psykolog. Träningen är ett samarbete och Du 

kommer även har möjlighet till kontinuerlig kontakt med undertecknade via e-post. Du kommer att få 

skriftligt material om det vi tagit upp på samtalen som Du i lugn och ro kan läsa mellan gångerna samt 

hemuppgifter relaterade till detta. Formulären som Du fyllt i vid bedömningen skall fyllas i vid 

ytterligare ett tillfälle, efter avslutad behandling. Ett av formulären fylls i veckovis.  

 

Deltagande är kostnadsfritt för Dig och Du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta ditt 

deltagande. Dock kommer vi vid ett eventuellt avbrott att ta kontakt med Dig per telefon för att höra 

oss för om orsaken till avbrottet är att du upplever att dina problem har ökat. I så fall vill vi erbjuda 

förslag på vart Du kan vända Dig om Du skulle vilja ha annan hjälp. Projektet omfattas av 

sekretessbestämmelser i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. 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Verkar detta intressant för Dig så skicka oss snarast ett e-mail med Ditt namn, hemadress, 

telefonnummer samt personnummer (ÅÅMMDD) så skickar vi formulären hem till Dig med ett 

bifogat svarskuvert. 

 

Vi hoppas att snart höra av Dig!  

 

Med vänliga hälsningar  

Elin Salomonsson, Psykologstuderande, Örebro Universitet  

Ida Johansson, Psykologstuderande, Örebro Universitet  

e-post: compassion.studie.orebro@gmail.com  

 

Katja Boersma, Handledare, Universitetslektor, Örebro Universitet. Telefon: 019-301062 

e-post: katja.boersma@oru.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compassion.studie.orebro@gmail.com
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Bilaga 3 

Bakgrundsvariabler  

Ringa in det alternativ som stämmer in på dig. 

 

Kodnummer: ________________    Datum: _____________________ 

Födelseår: _______________ 

 

Civilstatus:    Singel  Särbo    Sambo   Gift        Annat _________ 

 

Barn:   Nej   Ja  Om ja, antal: _______ 

 

Sysselsättning:  Studerande, ange studietakt: ________   

(flera alternativ   Arbetar extra/deltid        Arbetar heltid 

kan ringas in)   Arbetssökande  

 

Vad är din högsta avslutade utbildning?     

Grundskola   Gymnasiet 

Folkhögskola  Högskola/universitet 

 

Om du för närvarande utbildar dig, hur många år har du läst? ______________ 

 

Äter du i nuläget någon psykofarmaka, exempelvis antidepressiv medicin? 

  Ja   Nej  

Om ja, vad? _______________ Hur länge har nuvarande dos varit stabil? _______________ 
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Deltar du i nuläget i någon slags psykologisk behandling/samtal, exempelvis kurator 

eller psykolog?  

    Ja   Nej 

Om ja, vilken slags psykologisk behandling? ______________________________ 

Sedan hur länge? ____________________________ 

 

Har du tidigare deltagit i någon slags psykologisk behandling/samtal? 

    Ja   Nej 

Om ja, vilken slags psykologisk behandling? ______________________________ 

När påbörjade samt avslutades den? ____________________________ 
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Bilaga 4 

 

 

 

Hej! 

 

 

Vad kul att Du har visat intresse för att vara med i vår studie kring huruvida träning som 

fokuserar på medkänsla för sig själv kan hjälpa blyga personer att bli mer trygga i sociala 

sammanhang!  

 

I detta brev medföljer ett antal formulär som syftar till att bedöma om träningen vi erbjuder 

kan tänkas hjälpa Dig. Vi vill att Du snarast fyller i formulären och skickar tillbaka dem till 

oss i det medföljande frankerade svarskuvertet.  

 

På alla formulär står det en siffra. Detta är Din personliga kod som måste finnas på alla 

formulär. Detta är istället för Ditt namn, så att anonymitet kan säkras för Dig som deltagare.  

 

När Du skickat in formulären kommer vi att göra en första bedömning om Du kan tänkas dra 

nytta av träningen. Om så är fallet kommer ett bedömningssamtal med Dig bokas in så fort 

som möjligt. Under samtalet kommer vi tillsammans fram till om träningen kan vara till hjälp 

för Dig. Träningsprogrammet är tänkt att starta vecka 9 (24-28 februari) och kommer bestå av 

sammanlagt 8 träningssessioner á 60-90 min, en gång i veckan.  

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Salomonsson, psykologstuderande, Örebro universitet 

Ida Johansson, psykologstuderande, Örebro universitet 

compassion.studie.orebro@gmail.com 

 

Katja Boersma, handledare, universitetslektor, Örebro universitet 

Telefon: 019-301062 e-post: katja.boersma@oru.se 

Alexander Håkansson, handledare, universitetsadjunkt, Örebro universitet 

Telefon: 019-303887; e-post: alexander.hakansson@oru.se  
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Bilaga 5 

 
Dagens datum:_______________   Anonymkod:

   

Dagbok om hur du ser på dig själv     
  

Följande frågor och påståenden rör olika tankar och känslor man kan ha om sig själv. Sätt ett kryss för det svar som bäst stämmer in på dina 

upplevelser under den senaste veckan. 

 

FRÅGOR OM DIN BLYGHET 

1. Hur ofta har du känt dig nervös eller upplevt obehag i samband med sociala situationer under den senaste veckan? (Sociala 

situationer är exempelvis att tala inför grupp, inleda ett samtal med någon jag inte känner väl, gå på fest, umgås med arbets-/studiekamrater 

under raster) 

□Aldrig      □Sällan        □Då och då   □Ofta           □Konstant 

 

2.  Vid de tillfällen du känt dig nervös eller upplevt obehag i enlighet med första frågan, hur intensiv eller svår var din 

nervositet/ ditt obehag då?  

□Lite eller inget               □Något          □Måttligt  □Mycket        □Extremt 

 

3.  Hur ofta under den senaste veckan har du undvikit sociala situationer?  

□Aldrig           □Vid enstaka tillfällen □Då och då  □Ofta □Hela tiden  

 

FRÅGOR OM DINA TANKEMÖNSTER 

4.  Hur ofta har du under den senaste veckan tänkt samma oönskade tankar om och om igen? Exempelvis om något har hänt 

och som du sedan inte kan sluta tänka på.  

□Aldrig          □Vid enstaka tillfällen                  □Då och då        □Ofta                 □Hela tiden  

 

5. Hur jobbiga har tankarna varit? 

□Inte alls   □Lite      □Måttligt               □Mycket        □Extremt 

 

6. Hur svårt har det varit att sluta tänka dessa tankar? 

□Inte alls              □Lite                □Måttligt                       □Mycket            □Extremt 
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FRÅGOR OM DINA TANKAR OCH KÄNSLOR OM DIG SJÄLV 

7. Hur ofta har du under den senaste veckan skämts över något du har tänkt, gjort eller sagt? Ex. du har glömt bort ett inplanerat 

möte och tänker då "usch, vad respektlöst av mig, jag är en dålig vän"; du får underkänt på en uppsats känner dig dålig och tänker "det hade 

varit bättre om jag inte lämnat in den alls".  

□Aldrig     □Sällan        □Då och då         □Ofta          □Konstant  

 

8. Hur jobbiga har dessa skamkänslor varit? 

□Inte alls          □Lite              □Måttligt                    □Mycket           □Extremt  

 

9. Hur ofta har du under den senaste veckan känt dig misslyckad eller tänkt att du misslyckats? Ex. när jag inte levt upp till de 

krav jag har på mig själv. 

□Aldrig         □Vid enstaka tillfällen                 □Då och då    □Ofta                     □Hela tiden  

 

10.  Med utgångspunkt i föregående fråga: Hur ofta har du under den senaste veckan blivit arg/ frustrerad/ besviken på dig 

själv när du upplevt att du misslyckats med något eller inte lever upp till de krav du hade på mig själv? 

□Aldrig            □Vid enstaka tillfällen              □Då och då        □Ofta                    □Hela tiden  

 

11. Med utgångspunkt i föregående fråga: Hur jobbigt har det varit att bli arg/frustrerad/besviken på dig själv och ha dessa 

självkritiska tankar och känslor? 

□Inte alls            □Lite             □Måttligt                      □Mycket       □Extremt  

 

12. När jag under veckan som gått upplevt svårigheter har jag försökt visa värme inåt och trösta mig själv. Exempel på att trösta 

sig själv: att inte värdera dig själv utifrån det du gör, tänka att du är värdefull oavsett vad du gör/säger, att visa acceptans mot dig själv, 

tänka att du inte är ensam om att uppleva svårigheter, att svårigheter är något som hör till livet, att försöka ha en balanserad syn på 

smärtsamma situationer/upplevelser.  

□Aldrig           □Vid enstaka tillfällen               □Då och då  □Ofta    □Hela tiden  

 

13. Hur ofta har du under veckan som gått lyckats känna värme och medkänsla mot mig själv? 

□Aldrig            □Vid enstaka tillfällen                □Då och då  □Ofta    □Hela tiden  
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Bilaga 6 

 

 

Utvärdering av träningsprogrammet 

Nedan följer några frågor om träningsprogrammet du tagit del av. Var god markera det alternativ på 

varje fråga som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.  

 

Hur nöjd är du över träningsprogrammet? 

Mycket missnöjd                 Varken nöjd eller missnöjd              Mycket nöjd 

1  2 3 4  5 

 

Hur nöjd är du med kontakten med din tränare? 

Mycket missnöjd                 Varken nöjd eller missnöjd              Mycket nöjd 

1  2 3 4  5 

 

Hur upplever du att din medkänsla för dig själv har påverkats av träningsprogrammet? 

Inte alls förbättrad En del förbättrad  I hög grad förbättrad 

1  2 3 4  5 

 

Hur upplever du att ditt mående har påverkats av träningsprogrammet? 

Inte alls förbättrat En del förbättrat  I hög grad förbättrat 

1  2 3 4  5 

 

Upplever du att dina problem har minskat till följd av träningsprogrammet? 

Inte alls         En del            I hög grad 

1  2 3 4  5 

 

 



SJÄLVMEDKÄNSLA VID SOCIAL ÅNGEST   83 
 

Hur upplever du att din förmåga att hantera obehag i sociala situationer har påverkats av 

träningsprogrammet? 

Inte alls förbättrat En del förbättrat  I hög grad förbättrat 

1  2 3 4  5 

 

Hur mycket av det du lärt dig i träningsprogrammet har du använt dig av i ditt vardagsliv 

under programmets gång, utöver de planerade hemuppgifterna? 

Inget  En del               Väldigt mycket 

1  2 3 4  5 

 

Kommer du att fortsätta använda dig av det du lärt dig under träningsprogrammet? 

Nej, absolut inte          Kanske             Ja, absolut 

1  2 3 4  5 

 

Skulle du rekommendera träningsprogrammet till någon annan med liknande besvär?  

Nej, absolut inte          Kanske             Ja, absolut 

1  2 3 4  5 

 

Hur hjälpsamma upplevde du de olika inslagen i terapin? Kommentera gärna under frågan om 

du tyckte något var speciellt hjälpsamt eller mindre bra i sessionernas innehåll. 

 

Session 1: Om blyghet, de tre känsloregleringssystemen och egen kartläggning av de tre 

systemen 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Session 2: Skam, självkritik, svårigheter med medkänsla samt kartläggning kring hotsystemet 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Session 3: Tankar, visualisering och identifiera självkritiska automatiska tankar 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Session 4: Medkännande alternativa tankar  

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Session 5: Säkerhetsbeteenden 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Session 6: Värderad riktning och VARM 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Session 7: Medkänsla i liv och handling och VARM 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Session 8: Sammanfattning och avslutning 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Relationen till terapeuten 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lugnande andning 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visualiseringsövningar (trygg plats, medkänsla från/för andra, samt för sig själv och andra) 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hemuppgifter (exempelvis identifiera självkritiska tankar, medkännande alternativ, VARM) 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Träningsprogrammet som helhet 

Inte alls hjälpsamt Ganska hjälpsamt                 Mycket hjälpsamt 

1  2 3 4  5 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Dela gärna med dig av andra tankar och åsikter som kan hjälpa oss att förstå din upplevelse av 

att arbeta med detta träningsprogram: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Tack för din tid! 
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Bilaga 7 

Samtycke till medverkan i ett träningsprogram för blyghet som är 

en del av ett examensarbete på psykologprogrammet 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i träningsprogrammet för att minska blyghet och 

social ångest genom att öka medkänsla till mig själv. Studiens syfte är att testa ett 

träningsprogram som baseras på Compassion-fokuserad terapi. Träningsprogrammet kommer 

att pågår under åtta veckor och bestå av 8 sessioner. Det kommer att ledas av två 

psykologstudenter som befinner sig i sista fasen av utbildningen och är en del av en 

examensuppsats och ett forskningsprojekt. Projektet omfattas av sekretessbestämmelser i 

enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. 

Att delta i studien ger mig som deltagare möjlighet att prova en ny slags mental träning som 

kan minska de besvär jag upplever. Som deltagare samtycker jag till att information angående 

mig kommer att samlas in och behandlas före, under och efter träningsprogrammets slut. 

Denna information kommer att användas för att utvärdera och rapportera om träningens 

effekt. Detta kommer att ske genom att jag som deltagare regelbundet får fylla i olika 

skattningsformulär. Mina svar på dessa skattningsformulär är avidentifierade. Detta 

träningsprogram är en del i ett större forskningsprojekt och därför kommer de avidentifierade 

formulären att sparas för att säkerställa kvalitet och korrekthet i forskningen och kan även 

komma att användas i framtida forskning. Resultaten kommer inte att kunna kopplas till mig 

som deltagare och all personlig information om mig kommer att förstöras efter att denna 

studie är klar. 

 

Jag har både muntligen och skriftligen tagit del 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. Dock kommer min 

tränare vid ett eventuellt avbrott att ta kontakt med mig per telefon för att höra om orsaken till 

avbrottet är att jag upplever att mina problem har ökat. I så fall kommer jag att erbjudas 

förslag på vart jag kan vända mig om jag skulle vilja ha annan hjälp. 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:_____________________________________________ 
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Kontaktpersoner: 

 

Elin Salomonsson, Psykologstuderande, Örebro universitet 

e-post: compassion.studie.orebro.elin@gmail.com 

Ida Johansson, Psykologstuderande, Örebro universitet 

e-post: compassion.studie.orebro.ida@gmail.com 

 

Katja Boersma, Handledare, Universitetslektor, Örebro universitet.  

Telefon: 019-301062; e-post: katja.boersma@oru.se   

Alexander Håkansson, Handledare, Universitetsadjunkt, Örebro universitet 

Telefon: 019-303887; e-post: alexander.hakansson@oru.se  
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