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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Antalet människor som sjukskrivs i Sverige ökar. Den vanligaste anledningen till detta är på 

grund av psykisk ohälsa där stress är den vanligaste orsaken. Bland unga är stress ett växande 

problem. Många uppger höga krav och låg självkänsla vilket kan leda till psykosomatiska 

besvär och olika stressymtom. Därför är det angeläget att undersöka vad som har en 

skyddande effekt. Att öka medkänslan med oss själva i svåra situationer har visat sig kunna 

påverka det psykologiska välbefinnandet.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka metoder som har utvärderats med fokus på att öka 

självmedkänsla och förbättra det psykiska välbefinnandet. 

 

Metod 

Systematisk litteraturstudie som baseras på nio kvantitativa artiklar. 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie visade på goda resultat på att självmedkänsla kan tränas upp med hjälp 

av olika interventioner. Den visade att självmedkänsla har betydelse för den psykiska hälsan 

och att självmedkänsla kan ha en skyddande effekt mot stress och depression. Större studier 

med utvärderade långtidseffekter saknas i denna studie, ändå visar resultatet att även korta 

interventioner har en positiv effekt. 

 

Slutsats 

Resultatet talar för att interventioner för att öka självmedkänsla kan användas för att öka det 

psykiska välbefinnandet i gruppen unga. Mer forskning om självmedkänsla med avseende på 

ungdomar och deras psykiska välbefinnande behövs. 

 

 

Nyckelord 

självmedkänsla, stress, unga vuxna, ungdomar 

 



 

ABSTRACT 

 

Background 

Sick leave in Sweden is increasing. The most common reason is because of mental illness and 

stress as the most frequent cause. Stress among adolescents is a growing problem. Many 

states that there are high demands and a feeling of low self-esteem which can lead to 

psychosomatic disorders and different stress symptoms. It is therefore urgent to examine what 

has a preventive and protective effect. Increasing compassion with ourselves in difficult 

situations has shown effects on the mental well-being.  

 

Purpose 

The aim of the study is to investigate methods that have been evaluated with the focus on 

increasing self-compassion and improving mental well-being. 

 

Method 

Systematic literature study based on nine quantitative articles. 

 

Results 

The study showed good results that self-compassion can be trained up with the usage of 

different interventions The literature study showed that self-compassion has signification for 

the mental health and that it can have a protective effect against stress and depression. Larger 

studies with evaluated long-term effects are lacking in this study, yet the results are showing 

that short-term interventions have a positive effect.  

 

Conclusion 

The results suggest that the interventions to increase self-compassion can be used to increase 

the mental well-being among adolescents. More research about self-compassion with respect 

to adolescents and their mental well-being is needed.  
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BAKGRUND 

 
Sjukskrivningarna i Sverige ökar och enligt uppgift från Försäkringskassan (2015) är den 

vanligaste anledningen till detta på grund av psykisk ohälsa och av dagens sjukskrivningstal 

är det 41 % som beror på denna orsak (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk ohälsa är en 

övergripande term som används för att täcka både psykiska besvär som nedstämdhet, oro, 

ångest, sömnsvårigheter och stress samt till de kroppsliga symtom som kan relateras till detta 

och psykisk sjukdom med symtom som kvalificerar till en diagnos. De psykiska besvären kan 

påverka funktionsförmågan i olika grad beroende av typ och omfattning. Dessa symtom är 

ofta normala reaktioner på en jobbig livssituation (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor [mucf], 2015 & Uppdrag Psykisk Hälsa, 2016).   Förebyggande och 

tidiga insatser är därför viktiga vilket även står högt på regeringens dagordning 

(Regeringskansliet, 2015). Regeringen har avsatt 845 miljoner kronor till en 

överenskommelse för 2016 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting SKL som har 

fått namnet Uppdrag Psykisk Hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016). 

Människor i alla åldersgrupper drabbas men det är framförallt unga i gruppen 16 till 29 år som 

anger att deras upplevda psykiska hälsa inte är bra (Folkhälsomyndigheten, 2015).                                                                                                               

Psykosomatiska besvär som ont i magen, huvudvärk och svårt att somna har ökat i gruppen 

unga i åldern 16 till 29 år sedan mätningar 2003 och 2007. Av kvinnorna i denna grupp var 

det 49 % som uppgav regelbundna psykosomatiska besvär och bland männen var 

motsvarande siffra 34 % vid den senaste mätningen 2013. Upplevd låg självkänsla är också 

vanlig bland unga kvinnor med psykosomatiska besvär vilket angavs av 45 % i denna grupp 

(mucf, 2015). Bland unga är stress ett växande problem som är känt sedan länge. I 

åldersgruppen 16 till 29 år uppger 4 av 10 att de upplever stress i vardagen och särskilt bland 

kvinnor där andelen är 51 % i denna grupp (mucf, 2015). 

Stress  

Den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa beror på stress (Försäkringskassan, 2015).                                                          

Stress definieras som en obalans mellan de belastningar organismen utsätts för och de resurser 

som finns för att hantera dessa (Socialstyrelsen, 2003). Men stress är inte ett 

sjukdomstillstånd eller enskild diagnos, utan en psykologisk, fysiologisk och beteendemässig 

beredskap som en reaktion på hot och yttre påfrestningar (Jonsdottir & Ursin, 2008).  
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Stressforskaren Lennart Levi (2001) menar att det genetiska arvet gör att människan reagerar 

med stress vid hot och fara vilket är en biologisk konstruktion som många gånger inte svarar 

mot de krav som ställs i nutid miljö.  Dagens stress framkallas av något som han beskriver 

som en bristande passform till exempel mellan individens förmåga och behov och vad miljön 

kräver och kan erbjuda, vilket kan leda till upplevd brist på egenkontroll och egenmakt, 

känslan av att inte själv kunna styra sitt liv. 

Det är vid brist på återhämtning, när stressen blir kronisk, som problem kan uppstå med 

psykiska och somatiska hälsoproblem. Men även tillfälliga stressfyllda situationer kan 

påverka människor med symtom som ökad irritation, trötthet uppgivenhet och med kroppsliga 

symtom (Socialstyrelsen, 2009). Att inte alla människor drabbas av symtom till följd av 

långvarig exponering av stress tros bero på viktiga faktorer som personlighetsdrag, förmåga 

att klara av en given situation, socialt stöd, känsla av sammanhang och vissa levnadsvanor 

(Jonsdottir & Lindegård, 2015).  

En studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet 2010 visade att 30 % av 

16-åringar hade allvarliga stressymptom och att kronisk stress är fem gånger vanligare hos 

unga kvinnor än män (Schrml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011).  Studien visar att 

de största orsakerna till stressen bland ungdomar är höga krav, låg grad av socialt stöd samt 

låg självkänsla.  Kvinnor angav en lägre självkänsla och högre prestationsbaserad självkänsla 

än män. Författarna hänvisar till studier som visar att en låg självkänsla tros kunna bidra till 

stress och psykosomatiska besvär genom att kompensera för detta med att prestera, vilket kan 

resultera i att utveckla kronisk stress. De föreslår därför fortsatta longitudinella studier med 

fokus på att utvärdera praktiska åtgärder som är avsedda att hjälpa till att öka ungdomars 

självkänsla, då en hög självkänsla med en tro på sitt värde oberoende av yttre omständigheter 

och händelser anses vara ett skydd mot stress. (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 

2003). 

Självkänsla  

 

Självkänsla beskrivs som en persons värdering och acceptans av sina egenskaper och som 

leder till positiva eller negativa föreställningar om sig själv, vilket skapas genom samspel med 

omgivningen (Rosenberg, Schooler, & Schoenbach, 1989). Johnsson och Forsman (1995) 

skiljer på den grundläggande bassjälvkänslan som etableras under barndomen genom 

ovillkorlig kärlek från föräldrar och som leder till individens egen självaktning och den som 

kallas villkorlig självkänsla som är en kompensation för en bristfällig bassjälvkänsla. 
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Självkänsla mäts vanligtvis inom forskningen med hjälp av olika självskattningsskalor och 

instrument där en av de vanligaste är Rosenberg Self-esteem scale (Rosenberg, 1965).  

Det har publicerats stora mängder av studier om självkänsla och merparten av dessa har 

fokuserat på nivån av självkänsla, förutom hög eller låg självkänsla är även graden av 

stabiliteten på självkänsla viktig (Crocker & Park, 2004). Crocker och Park (2004) belyser i 

sin studie betydelsen av att det inte endast är viktigt huruvida självkänslan är hög eller låg 

utan vad människor gör för att få en högre självkänsla eller undvika en nedsatt självkänsla. En 

person med låg självkänsla kan höja denna genom att prestera inom något område, så kallad 

villkorad självkänsla. Det kan vara tex vara i form av arbets-, studie-, idrottsprestationer. 

Strävan efter självkänsla är kopplad till motivation och mål och handlingarna styrs då av de 

föreställningar av vad personen behöver göra eller vara för att ha ett värde (Crocker & Park, 

2004). Det finns en sårbarhet med villkorad självkänsla då en person baserar sitt värde med att 

prestera. Detta utgör en instabil självkänsla vilket är starkt förknippad med ohälsa (Blom, 

2012). Att undvika misstag och misslyckanden skapar ett beteendemönster där självkritik, 

perfektionism och ett starkt kontrollbehov ingår, detta beteende ökar sårbarheten för stress. 

Samtidigt som dessa personer har en önskan om att bli uppskattade för sina prestationer 

upplever de en känsla av att inte vara tillräckligt kapabla, vilket är en sårbarhet då 

självkänslan stiger eller faller beroende på framgång (Blom, 2012; Johnsson & Blom, 2007). 

Människor som strävar efter att höja eller bevara självkänslan är känsliga för stress eftersom 

misslyckanden, misstag, kritik och negativ återkoppling upplevs som ett hot mot det egna 

jaget. Framgång innebär inte bara att ha lyckats utan också att vara lyckad och värdefull. Ett 

misslyckande betyder då inte endast att ha misslyckats utan också att vara misslyckad och 

värdelös.  Självkänslan beror på upplevd framgång eller misslyckande inom de områden som 

självkänslan är villkorad och generaliseras till värdet av hela människan (Crocker & Park, 

2004).  

Det är vanligt att unga tror att deras erfarenheter är unika och inte möjliga att förstå för andra, 

något som också kan bidra till självkritik och till känslor av isolering och överidentifikation 

med känslor (Neff, 2003a). På grund av detta finns som tidigare nämns, rådet med insatser 

som syftar till att höja självkänslan hos unga (Schrml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 

2011).  Neff (2003a) hänvisar till studier som visar att detta istället kan förstärka tendenser till 

att utvärdera sig själv, om ungdomarna inte lyckas med att utvärdera sig positivt kan resultatet 

istället bli en ökning av negativa omdömen om sig själv. Att istället uppmuntra ungdomar till 

att vara mer förstående och vänliga mot sig själva, få dem att inse att de flesta tonåringar går 
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igenom likartade problem genom att försöka upprätthålla en mer balanserad medvetenhet om 

deras emotionella upplevelser är ett mer effektivt och användbart alternativ som metoden 

självmedkänsla erbjuder (Neff, 2003a). 

Självmedkänsla 

Begreppet självmedkänsla har existerat inom den österländska filosofin under århundranden, 

men det är relativt nytt här i västvärlden. I västerländsk kultur avses vanligen medkänsla 

något människor känner med andra medan det i den buddistiska traditionen anses vara lika 

viktigt att känna medkänsla med sig själv (Neff, 2003a). Medkänsla definieras som känslan 

som uppstår när någon annans lidande bevittnas och som motiverar en efterföljande önskan 

om att lindra lidandet (Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010). 

Kristin Neff, psykologiprofessor, som startade forskningen om självmedkänsla år 2003 menar 

att medkänsla också handlar om att erbjuda andra vänlighet, tålamod och ha en icke dömande 

förståelse, erkänna att alla människor är ofullkomliga och kan göra misstag. (Neff, 2003a) 

Självmedkänsla beskrivs av henne som att vara öppen och berörd av sitt eget lidande, att 

uppleva känslor av vänlighet och omsorg mot sig själv med en icke dömande inställning till 

sina brister och misslyckanden och att förstå att ens egen erfarenhet är en del av den 

gemensamma mänskliga erfarenheten (Neff, 2003a). 

Kristin Neff´s definition av begreppet självmedkänsla består av tre komponenter.                                        

1) ) sinnesnärvaro (mindfulness) vs överidentifikation (overidentification): att vara medveten 

om och ha en acceptans för sina svåra tankar och känslor istället för att undvika, älta eller 

överidentifiera sig med dem                                                                                                                      

2) självmedkänsla (self-kindness) vs självfördömande (self-judgment): förståelse och 

vänlighet mot sig själv i svåra situationer istället för självkritisk och dömande.                        

3) medmänsklighet (common-humanity) vs isolering (isolation): att se sina egna upplevelser 

som en del av allmän mänsklighet istället för onormala och isolerade fenomen (Neff, 2009).                                           

Självmedkänsla skiljer sig från självömkan då en person tycker synd om sig och upplever att 

svårigheter är något som endast drabbar en själv och glömmer att alla människor har liknande 

problem. Självömkan kan också tendera att överdriva omfattningen av det personliga 

lidandets, det är denna process som kan benämnas som överidentifikation. 

Mindfulnesskomponenten i självmedkänsla innebär att bli medveten om sina tankar och 

känslor och anta ett metakognitivt förhållningssätt. Detta möjliggör att kunna bryta 
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självupptagenhet och överidentifikation så att de personliga erfarenheterna ses ur ett mer 

objektivt perspektiv. (Neff, 2003b). 

Mindfulness 

Under de senaste decennierna har det skett en ökning av österländska traditioner inom 

västerländsk psykologi med nya terapi-metoder och behandlingsprogram innehållande 

zenbuddistiska strategier. Särskilt när det gäller mindfulness och dess positiva effekter på den 

psykiska hälsan (Neff, 2009). Ett exempel på en metod som används inom hälso-och 

sjukvården är Mindfulnessbaserad stressreduktion MBSR, ett 8-veckors program (Kabat-Zinn, 

2013). 

Det senaste bidraget som innehåller mindfulnesskomponenten som har börjat användas inom 

psykoterapibehandlingar och i kursformat till allmänheten är självmedkänsla i form av 

Mindful Self-Compassion MSC, Compassion Focused Therapy CFT och Compassion 

Cultivation Training CCT.   Mindfulnesskomponenten är grundläggande i självmedkänsla. 

Det går inte att förneka eller ignorera det som är smärtsamt och samtidigt känna medkänsla. 

Det behöver finnas en medvetenhet om en smärta som exempelvis tankar med självkritiskt 

innehåll, medan medkänsla ger den känslomässiga säkerhet som behövs för att helt känna och 

vara öppna för en smärta (Neff & Dahm, 2014).  

Mindful Self-Compassion MSC                                                                                                              

Det har visat sig att mindfulnessbaserade interventioner kan öka självmedkänsla, dock lärs 

inga tekniker i självmedkänsla ut i MBSR programmet, vilket är en av anledningarna till att 

Kristin Neff tillsammans med psykologen Christopher Germer har utformat Mindful Self-

Compassion MSC (Neff & Davidsson, 2016). 

MSC är en terapiform som både används i klinisk verksamhet men också riktas till 

allmänheten i form av ett 8-veckorsprogram. Deltagarna träffas under 2,5 timme per vecka 

och varje session innehåller olika teman. Mindfulness, acceptans och medkänsla med sig själv 

och andra, att omvandla utmanande relationer och hantera svåra känslor är exempel på dessa 

teman. Olika kärleksfulla vänlighets meditationer ingår s.k. Loving kindness meditationer 

(LKM) vilka även skall utföras som hemuppgift tillsammans med andra övningar mellan 

sammankomster (Germer & Neff, 2013). 

Compassion Focused Therapy CFT                                                                                                             

En annan pionjär inom forskningen om medkänsla är Paul Gilbert professor i psykologi som 

skapade Compassion Focused Therapy CFT och Compassion Mind Training CMT som är 
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metoden för att få självmedkänsla att utvecklas i terapin. CFT utvecklades för människor som 

lider av höga nivåer av självkritik och skam och som har svårt att generera känslor av värme 

och vänlighet och upplevd trygghet (Gilbert, 2010). 

Compassionfokuserad terapi CFT har utvecklats ur kognitiv beteende terapi KBT men 

använder teorier, metoder och tekniker från andra skolor såsom buddistisk tradition och 

psykodynamisk terapi. Enligt CFT finns det tre känslomässiga regleringssystem som 

människan pendlar mellan och som påverkar känslor, tankar beteenden och kroppsliga 

förnimmelser. Dessa beskrivs som; hotsystemet, utforskande- och prestationssystemet samt 

trygghets- och omvårdnadsystemet (Gilbert, 2014). Det är vid obalans mellan dessa system 

som problem uppstår, en ökad aktivitet och känslighet i hotsystemet är ett vanligt problem 

bland personer med hög grad av självkritik och skam (Gilbert, 2009).  

Compassion Cultivation Program CCT                                                                                                     

Ett strukturerat evidensbaserat utbildningsprogram med namnet Compassion Cultivation 

Program CCT har utvecklats av ett team med forskare och kliniska psykologer vid center för 

forskning och utbildning om medkänsla och medmänsklighet vid Stanford University. 

(Jazaieri et al., 2013). 

Forskning om självmedkänsla 

 Sedan forskningen om självmedkänsla startade med två studier av Neff år 2003 har 

uppmärksamheten och forskningen ökat med exceptionell hastighet (Neff, 2015). För att mäta 

graden av självmedkänsla används Self-Compassion Scale SCS vilket är ett instrument som 

utformats av Neff (2003b). Detta självskattningsformulär innehåller 26 frågor och finns även i 

ett kort format med 12 frågor SCS-SF. Majoriteten av den forskning som är gjord på 

självmedkänsla har använt detta instrument för att kunna mäta samband mellan 

självmedkänsla och psykologiskt välbefinnande liksom samband mellan självmedkänsla och 

psykopatologi. Forskning med SCS visade i en studie av Neff, Kirkpatrick och Rude, (2007) 

att människor som är mer självmedkännande har ett skydd mot känslor av ångest efter att ha 

exponerats för olika stressorer och att självmedkänsla har ett negativt samband med ältande.  

En annan studie visade att människor som fått höga poäng vid skattning med SCS skattade 

lägre vid mätning av depression och högre på livstillfredställelse och subjektivt välmående 

(Leary et al., 2007 & Neely, Schallert, Mohammed, Roberts, & Chen, 2009). Ett av de mest 

överensstämmande fynden är sambandet mellan självmedkänsla och psykologiskt 

välbefinnande. Neff (2015) refererar bl. a. till en meta-analys av Zessin et al. (2015) samt till 

en meta-analys om sambandet mellan självmedkänsla och psykopatologi av McBeth och 
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Gumley (2012), där 20 studier undersöktes som visade en stor effektstorlek när sambandet 

mellan stress, ångest och självmedkänsla undersöktes.                                                              

Det största hindret för att träna självmedkänsla är tron att det ska minska motivation. En del 

människor med självkritiska tendenser uttrycker att självkritiken gör dem ansvariga för sitt 

beteende för att uppnå sina mål och att för mycket medkänsla med sig själva skulle kunna 

leda till att minska den drivkraften (Neff & Davidsson, 2016). Men det finns forskning som 

stöder teorin om att självmedkänsla tvärtemot ökar motivation. Neff och Davidsson (2016) 

hänvisar till en studie av Breines och Chen (2012) samt till olika korrelationsstudier som är 

gjorda. Två andra studier som Neff och Davidson (2016) hänvisar till visade att studenter med 

hög självmedkänsla ägnar sig mindre åt strategier som prokrastination (Sirios, 2014). Och att 

självmedkännande personer upplever en mindre rädsla att misslyckas och en ökad villighet att 

försöka igen efter att ha misslyckats (Neely, Schallert, Mohammed, Roberts & Chen, 2009).                              

Problemformulering 

Psykisk ohälsa drabbar människor i alla åldersgrupper, men det är framförallt i gruppen unga 

som uppger en ökad psykisk ohälsa. De upplever krav att prestera och lyckas inom många 

områden. De mår dåligt psykiskt vid svårigheter och upplever en låg självkänsla. Det kan leda 

till olika psykosomatiska besvär och till olika stressymtom. En hög självkänsla anses ha en 

skyddande effekt mot stress men det är av betydelse hur personen skaffar sig en hög 

självkänsla. Det finns en risk för att en låg självkänsla kompenseras genom att prestera inom 

något område, det som kallas villkorad eller prestationsbaserad självkänsla. Människor som 

strävar efter att höja eller bevara sin självkänsla är känsliga för stress då de baserar sitt värde 

med att prestera. Misslyckanden, misstag, kritik upplevs då som ett hot mot det egna jaget. 

Att istället öka självmedkänslan föreslås som ett alternativ till att höja självkänslan då studier 

visat på samband mellan självmedkänsla och psykologiskt välbefinnande. Det angeläget att 

undersöka metoder som kan ha en skyddande effekt mot stressrelaterad psykisk ohälsa för att 

kunna möta behovet av att öka det psykiska välbefinnandet i denna grupp. 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka metoder som har utvärderats med fokus på att öka 

självmedkänsla och förbättra det psykiska välbefinnandet. 
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METOD 
 

En systematisk litteraturstudie valdes då det svarade mot syftet att få svar på vilken forskning 

som är gjord med behandlingsmetoden självmedkänsla och med vilket resultat. En 

systematisk litteraturstudie innebär att söka och välja studier utifrån frågeställningen ur olika 

databaser utifrån sökord. De studier som är relevanta väljs ut för att analyseras, 

kvalitetsgranskas och sammanställas inom valt område (Forsberg och Wengström, 2008). 

Sökstrategi och urval 

Sökningen gjordes i databaserna PubMed, PsycINFO samt Scopus under perioden april och 

juni 2016. Initialt gjordes sökning i olika databaser tillsammans med personal på biblioteket 

för att få råd i syfte att optimera utfallet med den fortsatta sökningen på egen hand. Sökorden 

var fritext termer, self-compassion endast samt tillsammans i olika kombinationer med orden 

shame, self-criticism, body-image, burnout, body dissatisfaction. Samt compassion-training 

och compassion focused therapy. De artiklar som inkluderades var artiklar i fulltext som var 

tillgängliga via Uppsala Universitets databas. De skulle vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, svara på studiens syfte, vara publicerade från 2010 och i original på engelska. 

Artiklar där deltagarna har en klinisk diagnos samt artiklar med äldre deltagare exkluderades. 

Resultatet redovisas i tabell 1.  

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Ett första urval av artiklar med relevanta titlar gjordes som överensstämde med studiens syfte. 

Artiklarnas abstract lästes och av dessa, vilka var intressanta utifrån syfte och frågeställning 

lästes artiklar i sin helhet. Artiklar som undersökte interventioner med självmedkänsla valdes 

att läsas grundligt och kvalitetsgranskas. Vid granskning har studiens syfte och 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning av resultat innefattats.  

Dessa kriterier bör ingå vid en kritisk granskning av kvantitativ forskning enligt Forsberg-

Wengström (2008).  Som stöd för bedömning och hur väl dessa artiklar svarade mot 

litteraturstudiens syfte har Röda korsets mall för granskning av vetenskapliga artiklar använts 

(Röda Korsets Högskola, 2005). För bedömning av artiklarnas kvalitet användes kriterier för 

kvalitetsvärdering enligt Forsberg-Wengström (2008). Artiklarnas kvalitet har graderats enligt 

egen tolkning med dessa mallar som hög=1 och medel=2. 
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Kriterier för kvalitetsvärdering enligt Forsberg-Wengström (2008). 

Hög kvalitet                                                                                                            Låg kvalitet  

1                                                                      2                                                                       3 

Randomiserad kontrollerad studie                                                             

Större, väl genomförd multicenterstudie 

med tydlig beskrivning av studieprotokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Patientmaterialet är 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen.                                             

Randomiserad kontrollerad studie                                              

Randomiserad studie med för få patienter 

och eller för många interventioner, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfällig 

materialbeskrivning, stort bortfall av 

patienter. 

Kvasi-experimentell studie                                                                  

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

stort patientmaterial och adekvata statistiska 

metoder, reliabilitets- och validitetstestade 

instrument. 

Kvasi-experimentell studie                                                                                   

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 

validitets testade instrument. Tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke-experimentell studie                                                                                
Stort konsekutivt patientmaterial som är väl 

beskrivet. Lång uppföljning. 

Icke-experimentell studie                                                                                       

Begränsat patientmaterial, otillräckligt 

beskrivet och analyserat med tveksamma 

statistiska metoder. 

 

Resultatanalys 

Resultatet baseras på granskning av nio kvantitativa artiklar som har undersökt interventioner 

med mindfulness och självmedkänsla med avseende på att förbättra psykiskt välbefinnande 

och förmåga att öka graden av självmedkänsla hos deltagarna. Av de artiklar som granskades 

bedömdes tre vara av hög kvalitet och sex av medel kvalitet. En sammanställning av resultatet 

presenteras i tabell 2 och i text i fyra teman utifrån de huvudfynd som gjordes.  

Etiska överväganden 

I studierna som ingår ska det ha redovisats att deltagandet var frivilligt och att ett informerat 

samtycke har lämnats eller att studien fått ett godkännande av etisk kommitté (WMA 2014). 
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RESULTAT 
 

Endast tre studier där deltagarna är ungdomar hittades mot bakgrund till att Neff, (2003a) 

menar att det troligen är under tonåren som självmedkänslan är som lägst och 

problemformuleringen att det framförallt är i gruppen unga som uppger att den psykiska 

ohälsan ökar (Folkhälsomyndigheten, 2015). Av dessa tre studier med ungdomar har två 

samma huvudförfattare Bluth et al. (2015) och (2016). Programmen som undersöktes var 

modifierade för att passa ungdomar men följde för övrigt de program som används för vuxna.   

Samtliga nio studier påvisade att självmedkänslan hos deltagarna ökade med hjälp av olika 

interventioner. 

Av studierna är det sex av dessa som har en kontrollgrupp. Två studier innehåller även 

kvalitativa data. I samtliga nio studier användes Neff´s Self-Compassion Scale SCS (Neff 

2003) för att mäta självmedkänsla och olika självskattningsformulär som mäter psykiskt 

välbefinnande, varav de vanligaste variablerna som undersöktes är depression, stress, och 

livtillfredställelse. Totalt har 17 variabler undersökts, övriga är; mindfulness, självkänsla, 

samhörighet, skam och skuld, grubblande, lycka, positiva- och negativa affekter, självvärde 

baserat på utseende, kroppsvärdering, skam och missnöje med kropp, optimism, själv-

förmåga, ångest och oro. Sex av studierna är från USA och de andra tre är från 

Nederländerna, Kanada samt Japan. De granskade studierna är publicerade mellan år 2013 

och 2016.  

Gruppbaserade program med självmedkänsla 

 

I de studier som har undersökt effekter av gruppbaserade program är det utöver åtta veckors 

MSC program av Neff och Germer (2013) tre studier som utgår från detta program i 

modifierad form (Bluth et al., 2016; Smeets et al., 2014; Aritmitsu, 2016). Programmen har 

teman för varje session med fokus på undervisning och övningar i självmedkänsla och 

mindfulness, att tillämpa självmedkänsla i olika situationer i livet och att utveckla en inre 

medkännande röst. Att lära sig leva med värderingar, hur utmanande relationer kan hanteras, 

att relatera till positiva aspekter av sig själv och sitt liv med uppskattning. Deltagarna fick 

hemövningar som att skriva medkännande till sig själv, medveten andning, kroppscanning, 

mindfulnessövningar och olika medkännande meditationer med hjälp av guidade meditationer 

från en websida att göra mellan gruppsammankomsterna. För att ge en ökad förståelse om 

hjärnans olika system utvecklas i olika takt under tonåren så har författarna i studien av Bluth 
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et al. (2016) lagt till undervisning om detta, även rollspel och att titta på video ingick i 

undervisningen.  

Det primära syftet i studien av Aritmitsu (2016) var att se om ett sju veckors program kunde 

öka självmedkänsla hos deltagarna som skattat lågt på SCS. Det var ett ökat fokus på att 

minska självkritik i studien där deltagarna fick identifiera och föra dagbok över självkritiska 

tankar och öva på självmedkännande tankar i syfte att aktivera sitt omsorgssystem.  

Informella självmedkännande övningar ur Neff och Germer´s åtta veckors MSC-program 

innehöll det tre-veckorsprogram som undersöktes i studien av Smeets et al. (2014) där 

deltagarna träffades 1,5 timme vid två tillfällen samt 45 min vid det avslutande sessionen. I 

studien av Bluth et al. (2015) var programmet ett modifierat åtta-veckors MBSR-program 

med fokus på mindfulnessövningar.                                                 

En intensivmeditationsretreat under 5 dagar i studien av Galla (2016) hade fokus på att öka 

mindfulness och självmedkänsla främst med hjälp av olika meditations- och yogaövningar 

under 4–5 timmar per dag i tystnad uppdelat på kortare sessioner. Även guidade aktiviteter 

och gruppövningar med mindfulness och självmedkänsla ingick. 

Interventioner med självmedkänsla som tränats individuellt 

 

Tre studier undersökte effekter med självmedkännande interventioner där deltagarna endast 

tränade individuellt.  I studien av Albertson et al. (2015) var författarna främst intresserade av 

om detta kortare program under tre veckor var användbart och effektivt. Interventionerna var i 

form av medkännande kroppsscanning, medkännande andningsövning och en variant av 

lovingkindness-meditation som deltagarna lyssnade på i podcast när det passade dem själva. 

Deltagarna lyssnade i genomsnitt 3,6 dagar per vecka.  

Även i studien av Johnson & O´ Brien (2013) undersöktes effekten av en kort intervention där 

deltagarna fick träna individuellt, deltagarna fick skriva medkännande till sig själva vid tre 

tillfällen under en vecka efter att ha tänkt på en skamfylld situation.   

I studien av Arch et al. (2014) fick deltagare lyssna på inspelade meditationer med fokus på 

självmedkänsla och acceptans 45 min under fem dagar inför ett stressprovokations test.  

Effekter på självmedkänslan  

 

I studien av Neff & Germer, (2013) ökade självmedkänslan med 43 % efter ett åtta-veckors 

gruppbaserat program. Mätning efter sex veckor visade på en minskad ökning vilket 
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författarna tolkade som att effekten blir stabil. Två studier undersökte interventioner under tre 

veckor. I studien av Albertson et al. (2015) fick deltagarna endast träna på egen hand och det 

fanns ingen möjlighet att kontrollera relationen mellan ökningen av självmedkänsla och hur 

mycket tid som deltagarna ägnat åt interventioner. Självmedkänslan ökade med 19 % hos 

deltagarna. Resultatet av ett tre-veckors gruppbaserat program visade att självmedkänslan 

ökade med 21 % (Smeets et al., 2014). I studien av Galla, (2016) ökade självmedkänslan med 

12 % efter fem dagars intensiv meditationsretreat. Att skriva medkännande till sig själv vid tre 

tillfällen under en vecka ökade självmedkänslan hos deltagarna med 4,8 % (Johnson & 

O´Brien, 2013). I studien av Bluth et al. (2016) fann författarna att självmedkänslan ökade 

hos deltagarna i ett sex-veckorsprogram under interventionsperioden oberoende av egen 

träning hemma. Författarna i studien Neff och Germer (2013) fann att ju mer deltagarna tränat 

ju större ökning av självmedkänsla. I studien av Aritmitsu (2016) visade resultatet en mycket 

stor skillnad mellan deltagarna i interventionsgruppen vid jämförelse med kontrollgrupp 

gällande självmedkänsla som ökade med 35 % bland deltagarna i interventionsgruppen. 

Författarna i studien Arch et al. (2014) fann att en ökad självmedkänsla kunde ge fördelar 

inför akuta stressituationer och menar att korta interventioner med självmedkänsla kan 

användas för att förbereda sig inför stressfyllda situationer. 

De tre studier där deltagarna är ungdomar, Bluth et al. (2015); Bluth et al. (2016) och Galla 

(2016) samt i studien av Smeets et al. (2014) har den kortare versionen SCS med 12 frågor 

används. 

Ungdomarna upplevde övningarna i självmedkänsla och mindfulness positivt med omdömen 

som att det var hjälpsamt att känna sin andning och att lägga händer över bröstet för att 

förankra sig i sin kropp, vilket upplevdes avslappnande och tröstande. Att de kunde påminna 

sig om att fler känner på samma sätt, att inte vara ensam om sina känslor och att andra också 

förstår hur det känns. Detta hjälpte vid tillfällen som upplevdes som svåra samt att övningarna 

bidrog till ökat fokus vid skolarbete (Bluth et al. 2016). I studien av Aritmitsu, (2016) där 

deltagarna hade skattat ett lågt värde på självmedkänsla för att få delta, framkom det 

framförallt omdömen som att de hade lärt sig att vara mindre kritiska och mer medkännande 

med sig själva och andra människor. Övriga omdömen var exempelvis att de fått en ökad 

medveten närvaro med förbättrad förmåga till att kunna välja vad som verkligen var viktigt, 

exempelvis vilka uppgifter som behövde göras och vilka som kunde vänta samt en ökad 

medvetenhet om kroppsliga förnimmelser och känslor. 
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Effekter av självmedkänsla på psykiskt välbefinnande 

 

Galla (2016) fann att ungdomar som skattat självmedkänsla högre vid pre-test också hade en 

lägre grad skattad upplevd stress före intervention och effekter av självmedkänsla på stress 

var högre hos flickor än pojkar. I studien av Bluth et al. (2015) fann författarna att ju mer 

självmedkännade attityd deltagarna hade före intervention ju mindre upplev stress uppgavs 

vid post-test oberoende av upplevd stress vid baslinje mätning, något som författarna menar 

stöds av andra studier som visar att självmedkänsla fungerar som en skyddande faktor vid 

psykosocial stress som i studien av Arch et al. (2014), där färdigheter i självmedkänsla vid 

psykosocial stress sänkte den biologiska stressresponsen.  

En minskning av depression av att träna självmedkänsla kunde ses i flera av studierna som 

undersökte effekter med gruppbaserade program (Galla, 2016; Aritmitsu, 2016; Neff & 

Germer, 2013; Bluth et al., 2016). Men även en kort självmedkännade intervention 

individuellt kunde visa på en minskning av depressiva symtom (Johnson & O´Brien, 2013). 

Resultatet i den studien tyder på att självmedkänsla kan fungera som en copingstrategi med 

mindre negativa affekter för personer som är skambenägna och att det styrker påståendet att 

effekten av självmedkänsla beror på att vårt eget trygghetssystem regleras enligt författarna. 

De studier som undersökte mindfulness och självmedkänsla visade att förändringar i 

självmedkänsla predicerade ett förbättrat emotionellt välbefinnande mer än förändringar i 

mindfulness hos deltagarna (Bluth et al., 2015; Galla, 2016; Neff & Germer, 2013).  

Övriga variabler på psykiskt välbefinnande som undersökts och effekter erhållits med en ökad 

självmedkänsla är minskad skam och missnöje över kropp och villkorad självkänsla baserad 

på utseende av kropp (Albertson et al., 2015).  En förbättrad självkänsla, minskning av 

negativa tankar, negativa affekter och skam med stora effektstorlekar erhölls i studien av 

Aritmitsu (2016). I studien av Smeets et al. (2014) fann författarna en ökad livtillfredställelse 

samt minskat grubblande hos deltagarna i interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp efter 

ett tre-veckorsprogram. Det är fyra av studierna som har undersökt hur självmedkänsla 

påverkar graden av stress, samtliga har använt Perceived Stress Scale med 10 frågor [PSS-10] 

där resultatet visade en korrelation mellan ökad självmedkänsla och minskad stress (Bluth et 

al., 2015; Bluth et al., 2016; Neff & Germer, 2013; Galla, 2016). 
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa studier som utvärderat interventioner 

med fokus på att öka självmedkänsla och som i sin tur kan förbättra det psykiska 

välbefinnandet. Forskningen inom detta område är relativt ny och den största ökningen har 

skett framförallt under de senaste åren.  

I de granskade artiklarna var det sex gruppbaserade program som har utvärderats (Smeets et 

al., 2014; Bluth et al., 2016; Bluth et al., 2015; Neff & Germer, 2013; Galla, 2016; Aritmitsu, 

2016). Denna litteraturgranskning visade att det går att träna och öka självmedkänslan. 

Resultatet visade också att självmedkänslan ökade i relation till hur länge deltagarna tränat 

(Neff & Germer, 2013; Aritmitsu, 2016; Albertson et al., 2015; Johnson & O´Brien, 2013; 

Smeet et al., 2014). Att träna individuellt var också effektivt (Alberson et al., 2015; Johnson 

& O´Brien, 2013; Arch, 2014). Att träna självmedkänsla förbättrade undersökta variabler på 

det psykiska välbefinnandet där livstillfredställelse, stress och depression är de vanligaste 

förekommande. Även kortare interventioner med självmedkänsla visade sig ha effekt (Arch, 

2014; Johnson & O´ Brien, 2013). 

Resultatdiskussion 

 

Gruppbaserade program 

 

Undervisning och interventioner genomfördes i klassrum efter skoltid i tre av studierna 

(Smeets et al., 2014; Bluth et al., 2015 & Bluth et al., 2016). Fördelar som brukar anges med 

interventioner i gruppformat är att deltagarna känner sig mindre ensamma om sina 

upplevelser och att det är fler människor som nås och får tillgång olika former av 

interventioner och undervisning. Skolmiljön kan därför vara en lämplig plats för den här 

sortens interventioner, men begränsningar med det här formatet finns då det fordrar lärare 

som både har kunskap och intresse i ämnet. I överenskommelsen mellan staten och SKL som 

fått namnet Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera projekt med fokus på elevhälsan vilken är en 

viktig aktör i arbetet inom psykisk hälsa (SKL, 2016). En väl utvecklad elevhälsa är en del i 

såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av och stöd till barn och ungdomar 

med tecken på psykisk ohälsa är ett av SKL:s ställningstagande rörande elevhälsan 

(Socialstyrelsen, 2016). Framförallt är det viktigt att öka kunskapen om psykisk ohälsa samt 

att informera om olika användbara metoder som skolungdomarna kan använda i förebyggande 

syfte.   
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I studien av Galla (2016) undersöktes interventioner under ett fem-dagars meditationsretreat 

och författaren menar att det finns begränsningar med skolmiljön som att övningarna inte 

praktiseras under så lång tid och beroende av vilka kunskaper som lärarna har vilket kan 

påverka kvalitén på interventionerna. Det var en hög kvalité på meditationslärarna i studien 

och författaren menade att det var en unik möjlighet att få studera unga när interventioner 

gavs intensivt och under flera timmar per dag utan att deltagarna stördes av telefoner eller tv. 

Dock förutsätter det att deltagarna har ett intresse för meditation för att delta på den här 

sortens meditationsretreat och av deltagarna uppgav mer än hälften att de hade tidigare 

erfarenhet av att ha mediterat. I studien av Neff och Germer (2013) var det en majoritet av 

deltagarna som uppgav att de hade tidigare erfarenhet av meditation vilket författarna också 

tar upp och diskuterar huruvida MSC-programmet fordrar tidigare erfarenheter för att vara 

effektivt. Men å andra sidan så menar författarna att deltagarna ökade det psykiska 

välbefinnandet trots tidigare erfarenheter och att programmet erbjuder fler fördelar än 

meditationsövningar endast.  

Interventioner med självmedkänsla som tränats individuellt  

 

I studien av Johnson och O´ Brien (2013) undersöktes effekten av en kort intervention där 

deltagarna fick träna individuellt genom att de fick skriva medkännande till sig själva. Det är 

också en av de övningar som ingår i MSC-programmet. Författarna menar att effekten av 

interventionen tyder på att det kan vara en fungerande självhjälpsbehandling som inte fordrar 

terapeut förutsatt att fortsatt forskning stöder fördelarna med självmedkänsla.  

Tillgång till dator och den tid som framförallt ungdomar spenderar till att använda internet 

kan ses som ett möjligt alternativ för webbaserade interventioner med självmedkänsla 

eftersom årliga undersökningar som genomförs i Sverige, visade att år 2015 hade 95 % i 

åldern 8–55 år tillgång till internet (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Interventioner i kortare 

och i lätt tillgängligt format som visade en positiv effekt undersöktes i studien av Albertson et 

al. (2015) som primärt var en förstudie för att undersöka om ett tre veckor långt program där 

deltagarna fick lyssna på själv-medkännande meditationer via en podcast när det passade dem 

själva var användbart och effektivt. Idag erbjuds mindfulnessövningar och MBSR-program 

som terapi och behandling inom hälso- och sjukvården och ges även i privat regi. Dessutom 

finns det övningar i form av program via internet som går att ladda ner för eget bruk. Även 

övningar i självmedkänsla i form av program via internet finns nu att tillgå för allmänheten. 

Med fortsatt forskning och spridning om självmedkänsla så kan även den metoden bli 

användbar för fler människor. 



20 
 

Effekter på självmedkänslan 

 

Denna studies resultat visade att graden av ökad självmedkänsla var associerad med 

tidslängden som deltagarna tränat (Neff & Germer, 2013; Aritmitsu, 2016; Albertson et al., 

2015; Johnson & O´Brien, 2013; Smeets et al., 2014). Den visar också att självmedkänslan 

ökade beroende av mängden träning. I studien av Neff och Germer (2013) som undersökte 

effekterna av MSC-programmet under åtta veckor ökade självmedkänslan mest. Författarna 

fann en succesiv ökning under programmets gång, men även att det fanns ett samband mellan 

ökningen av självmedkänsla och hur mycket deltagarna hade tränat. Detta bekräftas även i 

studien av Galla (2016) där deltagarna tränade många timmar varje dag men där tidslängden 

endast var fem dagar.  

Då gruppbaserade program fordrar utbildade lärare och tillgång till lokal med påföljande 

kostnader kan detta ses som försvårande att få tillgång till interventioner med självmedkänsla 

och därför är det intressant att resultaten inte skiljer mer mellan de två studier som undersökte 

interventioner under tre veckor. I studien av Albertson et al. (2015) fick deltagarna endast 

träna på egen hand. I studien av Smeets et al. (2014) träffades deltagarna i grupp och fick 

olika hemuppgifter. Resultatet visade att ökningen av självmedkänslan hos deltagarna i dessa 

två studier var nästan densamma, vilket tyder på att träning individuellt är effektivt i syfte att 

öka självmedkänsla.   

Sex av artiklarna är från USA där forskningen om självmedkänsla startade, endast en är från 

ett europeiskt land, Nederländerna, en är från Japan och en artikel är från Kanada. Därför går 

det inte att generalisera resultatet då det kan finnas kulturella skillnader. I den japanska 

studien av Aritmitsu (2016) hänvisar författaren till tidigare forskning som visat att det finns 

viss evidens för att japaner är mindre självmedkännande och att det råder en mer självkritisk 

kultur i Japan än i den västerländska delen av världen. Författaren menar att den stora 

ökningen av självmedkänsla i undersökningsgruppen jämfört med kontrollgrupp troligen 

beror på att deltagarna som ingick i studien skattade sin självmedkänsla lågt innan men tror 

att programmet har potential även i västvärlden.  

Psykiskt välbefinnande 

 

De variabler på psykiskt välbefinnande som undersöktes skiljer sig åt i de studier som 

granskats. I Sverige uppges stress vara den vanligaste orsaken till upplevd psykisk ohälsa 

enligt Försäkringskassan (2015). Av kvinnor i åldern 16–29 år rapporterar hälften av 

kvinnorna att de upplever stress i vardagen (mucf 2015). Det var endast en studie som hade i 
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syfte att undersöka förändringar gällande psykiskt välbefinnande hos ungdomar som upplevde 

sig vara stressade med träning i mindfulness- och självmedkännade meditationer (Galla, 

2016). Studien visade att självmedkänsla hade större effekt på stress än vad mindfulness hade 

och att effekten var större hos flickor än hos pojkar. Författaren föreslår fortsatt forskning för 

att undersöka vilken form av meditation som är mest verksamt för flickor respektive för 

pojkar. Vanliga känslomässiga symtom vid stress är ett sänkt stämningsläge, grubblande och 

ångest vilka var variabler som undersöktes i sju av studierna där resultatet visade på minskade 

symtom med ökad självmedkänsla (Bluth et al, 2015; Bluth et al., 2016; Neff & Germer, 

2013; Galla, 2016; Smeets et al., 2014; Aritmitsu, 2016; Johnson & O´Brien, 2013). 

Johnson & O´ Brien (2013) menar att resultatet i sin studie stöder påståendet att effekten av 

självmedkänsla på depression uppnås genom dess reglering av människans hotsystem. Även 

om författarna fokuserade på känslor av skam och skambenägenhet som de viktigaste 

markörerna för aktivitet i hotsystemet, så ansåg de även att ältande, skuld och låg självkänsla 

också var potentiella markörer. En låg självkänsla rapporteras i den grupp som uppger besvär 

med den psykiska hälsan i Sverige i undersökningar som mucf (2015) har genomfört. En låg 

självkänsla anges som en av de största orsakerna till upplevd stress hos unga i studien av 

Schrml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, (2011). Personer som har låg självkänsla är 

ofta angelägna om att undvika misstag och misslyckanden och till följd av det kan 

beteendemönster utvecklas i form av självkritik och perfektionism vilket är ett beteende som 

ökar sårbarheten för stress (Blom, 2012; Johnsson & Blom, 2007). I studien av Aritmitsu 

(2016) hade programmet som undersöktes fler komponenter av medkänsla som var inriktade 

mot högsjälvkritiska individer. Författaren hänvisar till den forskning som visar att självkritik 

är korrelerad till besvär som depression och ångest (Gilbert & Procter 2006; Longe et al., 

2010). Studien av Aritmitsu (2016) är den enda av de granskade artiklarna som har undersökt 

förändring av självkänslan av att träna självmedkänsla. Resultatet visade en förbättrad 

självkänsla hos deltagarna i interventionsgruppen efter avslutat program som kvarstod efter 

tre månaders uppföljning. 

Jondottir & Ursin (2008) beskriver stress som en psykologisk och beteendemässig beredskap 

som en reaktion på hot och yttre påfrestning. Det är framförallt när stress pågår under lång tid 

som det finns risk att utveckla en sämre psykisk hälsa i form av depression, oro, ångest och 

olika kroppsliga besvär. Men även tillfälliga situationer som upplevs stressfyllda kan påverka 

människor med olika symtom (Socialstyrelsen, 2009). För de flesta människor innehåller livet 

många situationer med upplevd stress inför möten, att tala inför människor och med olika 
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former av deadlines både i studiesammanhang och i arbetslivet. Resultatet i studien av Arch et 

al. (2014) visade att en ökad självmedkänsla kan ge fördelar inför plötsliga stressituationer. 

Författarna föreslår att korta interventioner med självmedkänsla kan användas för att 

förbereda sig inför stressfyllda situationer och att inte endast praktisera övningar under 

neutrala förhållanden. Hos de människor vars självkänsla är baserad på prestationer som vill 

undvika att misslyckas och att få kritik från omgivningen skulle en minskad negativ effekt av 

upplevd stress kunna erhållas genom att praktisera självmedkänsla då det visat sig att 

självmedkännande personer upplever en mindre rädsla att misslyckas (Neely, Schallert, 

Mohammed, Roberts & Chen, 2009).               

 

Metoddiskussion 

 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod för att undersöka den evidens som finns 

utifrån studiens syfte. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed, Scopus och PsycINFO.                                                   

Den senare med anledning av att metoder i syfte att öka självmedkänsla används i 

psykoterapisammanhang och för att artiklarna ofta är publicerade i olika vetenskapliga 

tidskrifter inom psykologi. I samband med provsökning användes flera ord i kombination, 

vilket resulterade i ett fåtal studier med relevanta titlar varför endast ”self-compassion” valdes 

att söka på initialt för att säkerställa att få med så många artiklar som möjligt. Det var många 

dubbletter vid sökning i de olika databaserna vilket talar för att en övervägande del av den 

forskning som är åtkomlig har hittats. Endast två artiklar med relevanta titlar har exkluderats 

för att de inte var tillgängliga i fulltext via Uppsala Universitets databas. Inga nya studier med 

relevant titel hittades via de aktuella artiklarnas referenslistor. Ett av inklusionskriterierna var 

att artiklarna inte skulle vara äldre än sex år tillbaka i tiden (Forsberg & Wengström, 2008) 

vilket verkar rimligt mot bakgrund till att det skett en väldigt stor ökning av forskning inom 

detta område under de senare åren. Antalet artiklar ökade med många titlar under den period 

som sökningen pågick vilket visar att det är ett stort intresse för detta forskningsområde. 

Målet var att i första hand att hitta artiklar där ungdomar och unga vuxna ingick som deltagare 

och som hade undersökt självmedkänsla med avseende på stress och psykiskt välbefinnande 

mot bakgrund till att det är i denna åldersgrupp som den psykiska ohälsan rapporteras öka 

mest i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015). Studier som undersökte självmedkänsla där 

deltagarna hade en klinisk diagnos valdes bort. Dock hittades inte många studier där 

interventioner genomförts och endast tre interventionsstudier med ungdomar som deltagare 

hittades. Två av dessa var av samma huvudförfattare och pilotstudier. I en av dessa är åldern 
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på deltagarna mellan 10–18 år. I Sverige räknas vanligtvis personer som ungdom från tonåren 

men studien valdes att inkluderas då den svarade mot syftet med denna litteraturstudie och på 

grund av de fåtal artiklar som hittades. Världshälsoorganisationen [WHO] definierar 

”adolescent” till 10–19 år (WHO, 2017).  

Endast en studie har genomförts i ett europeiskt land, sex i USA, en i Kanada och en i Japan 

vilket kan ses som en svaghet med denna litteraturstudie då skillnader i levnadsätt mellan 

länder kan förväntas finnas. Det är en betydligt större andel kvinnor som undersökts, därför 

går det inte att säga om interventionerna i syfte att öka självmedkänslan och förbättringar av 

det psykiska välbefinnandet har samma effekt på män och kvinnor. En annan svaghet med 

denna litteraturstudie skulle kunna vara granskningen av artiklarna. En begränsad erfarenhet 

och kunskap i granskningsmetodik kan ha påverkat resultatet.  

 

SLUTSATS 

Resultatet av denna litteraturstudie visar på goda resultat för att självmedkänsla kan tränas 

upp med hjälp av olika interventioner som att skriva medkännande till sig själv, 

självmedkännade andningsövningar, kroppscanning, mindfulnessövningar och olika 

medkännande meditationer med hjälp av guidning av lärare och med webbaserade 

inspelningar. Studien visar att självmedkänsla har betydelse för den psykiska hälsan hos 

deltagarna som undersökts. Framförallt visar den att självmedkänsla kan ha en skyddande 

effekt mot stress och depression. Den visade också att en ökad självmedkänsla kan minska 

upplevd skam och missnöje med kropp och öka upplevd livskvalitet i gruppen kvinnor. 

Det finns behov av mer forskning om självmedkänsla med avseende på ungdomar och deras 

psykiska välbefinnande. För generalisering av resultat behövs fler studier från fler länder med 

större deltagarantal, jämnare fördelning mellan kön och studier som pågår under längre tid 

med uppföljning. 
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Tabell 1 

Databas Fritext/meSH Sökstrategi Antal 

träffar 

Utvalda artiklar, 

abstract  

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

granskningen 

Scoopus ”self compassion” 78 relevanta rubriker.                    

49 artiklar väljs. 

Limit: inga  

511 49 30 12 4 

PubMed ”self compassion” 48 relevanta rubriker. 44 

artiklar väljs, av dessa är 18 

dubbletter 

274 15 13 9 4 

PsycINFO  ”self compassion” 68 relevanta rubriker. 52 

artiklar väljs av dessa är 40 

dubbletter. 

564 12 10 3 0 

Scopus ”self compassion” 

”stress” 

15 relevanta rubriker, av dessa 

är 13 dubbletter. 

26 2 1 0 0 

PubMed ”self compassion” 

”stress” 

18 relevanta rubriker, av dessa 

är 17 dubbletter 

26 1 1 1 0 

Scopus ”self compassion” 

”stress” ”self- 

esteem” 

6 relevanta rubriker, samtliga 

var dubbletter. 

13 0 0 0 0 

Scopus ”compassion 

training” 

12 relevanta rubriker, av dessa 

var 7 dubbletter. 

26 5 5 3 1 

Scopus  ”compassion 

focused therapy” 

6 relevanta rubriker, samtliga 

dubbletter. 

13 0 0 0 0 
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Tabell 1 

PubMed ”compassion 

training” 

Ingen artikel väljs då relevanta 

rubriker är dubbletter. 

17 0 0 0 0 

PubMed ”compassion 

focused therapy” 

Ingen artikel väljs, ingen 

relevant rubrik. 

15 0 0 0 0 

PsycINFO ”compassion 

training” 

2 relevanta rubriker väljs. 33 2 2 1 0 

PsycINFO ”compassion 

focused therapy” 

Ingen artikel väljs, en relevant 

rubrik som är dubblett. 

62 0 0 0 0 

Scopus ”self compassion” 

”body 

dissatisfaction” 

Ingen artikel väljs då relevanta 

rubriker är dubbletter. 

4 0 0 0 0 

Scopus ”self compassion” 

”body image” 

Ingen artikel väljs då relevanta 

rubriker är dubbletter. 

22 0 0 0 0 

Scopus ”self compassion” 

”self criticism” 

Ingen artikel väljs då relevanta 

rubriker är dubbletter 

58 0 0 0 0 

Scopus ”self compassion” 

”shame” 

Ingen artikel väljs då relevanta 

rubriker är dubbletter. 

51 0 0 0 0 

Scopus ”self compassion” 

”burnout” 

Ingen artikel väljs då relevanta 

artiklar är dubbletter. 

34 0 0 0 0 
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Tabell 2 
Författare, år, 

land, titel 

Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Albertson. E. R et 

al., 2015                               

USA                                  

Self-Compassion 

and Body 

Dissatisfaction in 

Women: A 

Randomized 

Controlled Trial of a 

Brief Meditation 

Intervention 

Att undersöka om 

tre veckors program 

med självmedkänsla 

kan förbättra 

tillfredställelse med 

den egna kroppen. 

Primärt var studien 

en förstudie för att 

undersöka om ett tre 

veckor långt 

program med 

självmedkännande 

meditationer via 

podcast var effektivt 

och användbart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Intervention i form av ett 20 min långt 

självmedkännande program som 

deltagarna fick lyssna på i en podcast/mpr 

spelare dagligen i sitt hem. Första veckan: 

medkännande kropps scanning. Andra 

veckan: medkännande andnings övning. 

Tredje veckan: en variant av 

lovingkindness meditation.  Deltagarna 

var kvinnor över 18 år, som hade problem 

i form av missnöje med sin kropp, 

kroppsuppfattning och eller ätbeteende. 

Dessa rekryterades via olika webbplatser, 

terapeuter och snöbollsurval. Mätningar 

med självskattningsformulär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuxna kvinnor 

interventionsgrupp: 

98                 

Väntelistgrupp som                  

kontrollgrupp: 130                     

uppföljning efter 

tre månader. 

Självmedkänslan ökade signifikant 

med stor effektstorlek i interventions 

gruppen med 19 %. I väntelist-gruppen 

ökade självmedkänsla med 5 %. 

Signifikant reduktion av missnöje och 

skam över kroppen med medel effekt 

och signifikant förbättrat egenvärde 

och kroppsuppfattning med liten 

effektstorlek i interventionsgruppen vid 

jmf. med kontrollgruppen genom en 

minskning av negativa omdömen om 

sig själva. Vid mätning efter 3 månader 

återstod en signifikant skillnad vid jmf. 

med pre-test men ingen skillnad mot 

post-test. Resultatet tyder på att det 

finns korta effektiva sätt att få 

självmedkänsla att öka. 

Medel 

    2               
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Arch. J. J et al., 

2014                              

USA                                

Self-Compassion 

training modulates 

alpha amylase, 

heartrate variability 

and subjective 

responses to social 

evaluative threat in 

women. 

Undersöka om 

träning i 

självmedkänsla har 

förmåga att reglera 

ett urval av 

psykosociala 

responser på akuta 

sociala stressorer 

med hjälp av ett 

stressprovokations 

test. 

 

 

 

Randomiserad experimentell design.  

Deltagarna randomiserades till tre 

grupper. Grupp 1 och 2 fick intervention i 

form av att lyssna på en inspelning 45 min 

under fem dagar. Grupp 1 

självmedkännande innehåll. Grupp 2 fick 

placebointervention och lyssna på ett 

kapitel ur en psykologi bok om kognition 

med relevant innehåll. Grupp 3 

kontrollgrupp utan intervention. Därefter 

utsattes deltagarna för en psykosocial 

stressprovokationstest. I testet mäts 

hjärtfrekvens, kortisol, subjektiv 

upplevelse av ångest och alpha-amylas i 

saliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 kvinnor 

medelålder 19,5 år. 

Svaret på stress provokations testet i 

form av ångest var högt i samtliga 

grupper men mindre i grupp 1. Kortisol 

halten minskade inte. Deltagarna i 

grupp 1 hade en lägre grad av 

försvarsreaktion, ökat lugn och aktiv 

acceptans snarare än att utöva kontroll.  

Ökad uppmärksamhet och en mer 

adaptiv känsloreglering som svar på 

socialt hot, snabbare återhämtning i 

grupp 1, Lägre alpha-amylas i saliv i 

denna grupp vilket gav effekt på 

sympatikus med lägre aktivitet. Högre 

Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) vilket 

visar på ett mer adaptivt 

kardiovaskulärt parasympatikus 

aktivitet.   

Medel 

    2 
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Bluth. K et al.,  

2015                            

USA A pilot study 

of a mindfulness 

intervention for 

adolescents and the 

potential role of 

self-compassion in 

reducing stress 

Undersöka effekter 

av ett sex veckors 

mindfulness 

program för 

ungdomar särskilt 

gällande emotionellt 

välbefinnande och 

relationen mellan 

mindfulness och 

självmedkänsla.  

Undersöka om 

Mindfulness eller 

självmedkänsla vid 

baslinjemätning 

predicerar 

välbefinnande vid 

post mätning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-/post pilot interventionsstudie. 

Deltagarna var från två kohortstudier 

vilka deltagit i mindfulness klasser flera 

månader innan.  Programmet under 6 

veckor för ungdomar var ett modifierat 

Mindfulness baserat stressreduktion 

program MBSR för vuxna.  Lektionerna 

var 1,5 timme åt gången med teman på 

kroppen, känslor, tankar, lovingkindness 

meditationer, uppmärksamhet och 

hälsosamma vanor. Självmedkänsla, 

stress, livtillfredställelse mättes med 

självskattnings formulär före och efter 

programmet 

 

28 ungdomar i 

åldern 10–18 år. 

15 flickor                 

13 pojkar 

Deltagarna som deltog i detta 

mindfulness program erhöll positiva 

förändringar i upplevt välbefinnande 

med liten till måttlig storlek. 

Självmedkänsla hade den största effekt 

storleken och var det enda som visade 

på en statistisk signifikant skillnad 

mellan pre- och posttest. Mindfulness 

visade på förändringar i ökad 

livstillfredställelse mellan pre- och post 

test, självmedkänsla visade skillnader i 

livtillfredställelse och minskad stress. 

Ju mer självmedkännande attityd före 

intervention ju mindre upplev stress 

vid post test oberoende av upplevd 

stress vid baslinje mätning. 

Medel 

    2 
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Neff. K. D & 

Germer C.K         

2013 

USA                                              

A pilot study and 

randomized 

controlled trial of 

the mindful self-

compassion 

program.                           

 

Att utvärdera 

effekten av Mindful 

Self-Compassion 

MSC 8 veckors 

program.  

Hypotesen att 

variablerna skulle 

vara bättre i 

interventions 

gruppen vid jmf och 

även fortsatt, att 

självmedkänsla 

skulle ge deltagarna 

en förbättrad 

känslomässig 

stabilitet i stället för 

att undvika svåra 

tankar och känslor. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventioner med olika tema i Mindful Self-

Compassion program 2,5 timmar per vecka 

samt en halvdag i tyst retreat (se bakgrund). 

Deltagarna rekryterades via webbsajter, 

terapeuter, yoga lärare, meditationslärare i 

Boston området. En väntelistgrupp 

utgjorde kontrollgrupp. Kursen hölls i en 

yoga studie. Variabler som mäts med 

självskattningsformulär är mindfulness, 

social samhörighet, självmedkänsla, 

ångest, stress, depression, lycka, 

livstillfredställelse, medkänsla för andra. 

 

Vuxna, 

interventions 

grupp: 24 

Väntelistgrupp som  

kontrollgrupp: 27 

78 % kvinnor 

uppföljning efter 

sex månader och 

efter ett år. 

 

Deltagarna i interventionsgruppen 

erhöll en signifikant ökning av 

självmedkänsla, mindfulness och 

välbefinnande samt signifikant 

minskning av depression, stress och 

ångest vid jmf med kontrollgrupp. 

Högst signifikans nivå för självmedkänsla 

med stor effektstorlek, författarna menar 

att det framförallt är självmedkänsla 

som ökar och att mindfulness inte 

tränas med detta program. Tester före 

och under programmet efter 3 och 6 

veckor visade att ju mer deltagarna hade 

praktiserat ju mer självmedkänsla 

uppnåddes hos deltagarna. Effekterna 

ökade fram till v. 6 sedan sågs en 

minskad ökning av effekten, vilket 

visar på en förbättring som förblir 

stabil enligt författarna. Även i 

kontrollgruppen ökade självmedkänsla 

där 77 % uppgav att de tränat på egen 

hand. 

 

 

 

 

 Hög 

    1 
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 
Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Bluth. K et al.,  

2016                           

USA Making 

Friends With 

Yourself: A Mixed 

Methods Pilot Study 

of a Mindful Self 

Compassion 

Program for 

adolescent 

Att undersöka 

genomförbarhet och 

acceptans för 

programmet samt 

psykosociala utfall 

av detta 6 veckors 

program som är 

anpassat till 

tonåringar. 

Mixed design, kvalitativa data är 

inbyggd i en interventionsdesign. 

Cross-over. Ett modifierat program i 

mindful self-compassion som var 

anpassat till unga genomfördes under 6 

veckor under 1,5 timme per gång, vilka 

ägde rum i klassrum under ledning av 

erfarna lärare. Varje session hade 

liksom det ursprungliga 8-veckors 

programmet hade ett tema. Acceptans 

av programmet undersöktes i 

diskussioner och genom hemuppgifter 

och bestämdes genom kvalitativ analys.  

Mätningar av emotionellt 

välbefinnande, mindfulness och 

självmedkänsla gjordes med hjälp av 

självskattnings formulär. Deltagarna 

fick skatta sin psykiska hälsa innan, 

ingen fick vara djupt deprimerad, ha 

självskadebeteende eller vara suicidala, 

tre deltagare exkluderades av psykolog 

pga. svar. Deltagarna rekryterades via 

flyers och epost. 

 

34 ungdomar i 

åldern 14–17 år.   

58 % flickor              

42 % pojkar. Då en 

blandad 

socioekonomisk 

bakgrund 

eftersträvades blev 

fördelningen 

mellan kön olika. 

Interventionsgrupp: 

16                          

kontrollgrupp: 18 

86 % fullföljde 

programmet 

Kvalitativa analyser indikerade att 

programmet var allmänt omtyckt. 

Deltagarna upplevde att 

självmedkänsla och mindfulness var 

användbar i deras dagliga liv, de 

upplevde att de gynnades av att få delta 

på kursen och uppgav att de använde 

metoder under stunder av stress. De 

övningar som uppskattades mest av 

deltagarna var de som involverade 

direkta fysiska förnimmelser, såsom 

kroppscanning övningar. Dock 

uppskattades inte de guidade 

meditationer att göra hemma lika mycket. 

Graden av depression, stress och ångest 

minskade jmf. med kontrollgrupp. 

Graden av självmedkänsla och 

mindfulness ökade oberoende av egen 

träning hemma. Resultat från 

regressionsanalyser indikerade att en 

ökning i mindfulness kunde förutsäga 

minskningar i depression och ångest. 

Vidare kunde en ökad självmedkänsla 

förutsäga minskningar i upplevd 

stress, ångest och ökning av 

livstillfredsställelse 

Medel 

    2 
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 
Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Smeets. E et al., 

2014 

Nederländerna  

Meeting suffering 

with kindness: 

effects of a brief 

self-compassion 

intervention for 

female 

collegestudents 

Att undersöka om 

ett 3-veckors 

självmedkännande 

grupp program med 

namnet ”Bli din 

egen mentala coach” 

kan förbättra 

motståndskraft och 

höja upplevd 

livskvalitet, samt att 

kunna behandla sig 

själv med mer 

medkänsla i svåra 

situationer. 

Randomiserad experimentell design. 

Deltagarna som rekryterades via flyers 

med information randomiserades till två 

grupper, intervention eller ett 

tidsplaneringsprogram som kontroll. 

Interventioner i båda grupperna gavs både 

i form av undervisning i grupp och i form 

av hemuppgifter. Deltagarna i 

interventionsgruppen fick bl. a. föra 

dagbok med instruktioner om hur det går 

att arbeta med svåra upplevelser på ett 

självmedkännande sätt. Skriva ned fem 

saker som de uppskattar hos sig själva, 

upprepa ”lovingkindness” fraser innan 

sänggående som hemuppgift. Mätningar 

gjordes med hjälp av 

självskattningsformulär. 

Kvinnliga 

studenter 

medelålder 19,96 

år.                 

Interventionsgrupp: 

27                     

kontrollgrupp: 25 

Signifikant ökning av självmedkänsla, 

mindfulness, optimism, tilltro till egen 

förmåga, livtillfredställelse samt 

minskat grubblande i 

interventionsgruppen i jmf med 

kontrollgruppen. Ingen minskning av 

oro inför framtid eller förändring med 

avseende på känslomässiga affekter. I 

tidsplanerings gruppen ökade också 

optimism och livtillfredställelse 

signifikant mellan pre och post test.  

Interventionerna i detta program hade 

ingen effekt på humör/stämningsläge 

gällande positiv eller negativ affekt 

vilket författarna tror kan bero på den 

korta interventions tiden och att det 

inte innehöll några meditationer dock 

var det en signifikant skillnad vad 

gäller grubblande vilket har ett 

samband med ångest stress och 

depression, ingen skillnad gällande oro. 

Medel 

    2 
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Galla. B. M.        

2016 

USA                                     

Within-person 

changes in 

mindfulness and 

self-compassion 

predict enhanced 

emotional well-

being in healthy, but 

stressed adolescent 

Att undersöka det 

longitudinella 

sambandet mellan 

förändringar i 

mindfulness, 

självmedkänsla och 

förändringar i 

emotionellt 

välbefinnande hos 

friska men stressade 

ungdomar med hjälp 

meditations 

interventioner under 

fem intensiva dagar 

på retreat i stället för 

i skolmiljö. 

Multiple Case design                                                 

Detta fem-dagars meditationsretreat 

erbjöds genom en ideell organisation som 

arbetar för att förbättra livet för ungdomar 

genom mindfulnessträning. Dessa 

retreater leds av minst tre meditations 

lärare samt frivilliga. Utformningen 

påminner om de som anordnas för vuxna 

men ungdomarna tillåts att gå in och ur 

tystnad under dagen. 4–5 timmar per dag i 

tystnad i gående och sittande meditations 

övningar och yoga 20–30 min åt gången. 

Övriga interventioner i form av guidade 

aktiviteter och gruppövningar med 

mindfulness och självmedkänsla för att 

kunna hantera svåra känslor. Mätningar 

med hjälp av självskattnings formulär. 

Deltagarna var intresserade av meditation 

och valde frivillig att ta del i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

132 ungdomar, 

medelålder 16,7 år. 

61 % flickor.            

39 % pojkar.  

Uppföljning efter 

tre månader som 

83 % av deltagarna 

fullföljde. 

Utgångsdata visade att ungdomarna var 

stressade och 53 hade depressiva 

symtom vid mätning 1. De som hade 

högre poäng för mindfulness och 

förmåga att avstå att fastna i innehåll i 

tankar hade högre poäng på 

självmedkänsla dessa hade också lägre 

grad av stress symtom. 

Förändringar i självmedkänsla 

predicerade förbättrad emotionellt 

välbefinnande mer än förändringar i 

mindfulness hos deltagarna. Ökning av 

självmedkänsla gav effekt på minskat 

grubblande, minskad stress, minskade 

depressiva symtom, högre grad av 

positiva affekter och lägre grad av 

negativa affekter. Effekt på ökad 

självmedkänsla, ökad mindfulness, 

minskat grubblande och ökad 

livstillfredställelse bibehölls efter tre 

mån uppföljning, effekt på depressiva 

symtom höll inte i sig. Självmedkänsla 

hade en större effekt på stress hos 

flickor än hos pojkar.   

 

  Hög 

    1 
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Tabell 2 

Författare, år, 

land, titel 
Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Johnson. E. & 

O´Brien. K.                           

2013                         

Canada                             

Self-Compassion 

soothes the savage 

ego-treat system: 

effects on negative 

affect, shame, 

rumination and 

depressive symtom                         

Studie 1: undersöka 

skam som orsak till 

depression.       

Studie 2: undersöka 

om självmedkänsla 

reducerar aktivering 

i hotsystemet och 

andra depressiva 

symtom.   

Författarna hänvisar 

till tidigare 

forskning om 

självkritik och skam 

som orsaker till 

depression och 

effekter av 

självmedkänsla i 

form av minskad 

aktivitet i 

hypotalamus-

hypofys-axeln. 

Människor som är 

skambenägna har ett 

mer aktivt system 

och författarna vill 

undersöka om själv-

medkänsla kan bryta 

den tendensen och 

därmed minska 

depression. 

Korrelationsstudie och Randomiserad 

experimentell design.                                         

Denna studie består av två inbördes 

relaterade studier, den första är en 

korrelationsstudie för att undersöka 

naturligt förekommande 

självmedkännande attityder och grad av 

depression. Variabler som undersöks är 

självmedkänsla, rumination, självkänsla, 

depression och skam. 

I den andra studien randomiseras 90 

personer från studie 1 som hade höga 

poäng på självskattad skam till tre grupper 

med 30 deltagare i varje.  Grupp 1 skulle 

med hjälp av instruktioner skriva 

självmedkännande till sig själv vid tre 

tillfällen under en veckas period efter att ha 

fått tänka på en skamfylld situation.  

Grupp 2 fick istället skriva om sina djupaste 

känslor, i övrigt som ovan. Och grupp 3 var 

utan intervention.  Efter två veckor 

upprepades informationsinsamling med 

samma självskattnings formulär som i studie 

1.  Deltagarna rekryterades från ett 

universitet.         

Unga och vuxna i 

åldern 17–37 

medelålder 19,2 år.  

I studie 1 ingick 

335 personer varav 

252 var kvinnor, i 

studie 2 ingick 90 

personer varav 75 

var kvinnor. Två 

interventions 

grupper och en 

kontrollgrupp med 

30 personer i varje.   

Studie 1. Huvudsakliga resultatet var 

att skam förmedlar effekter av 

självmedkänsla på depressiva symtom, 

rollen var oberoende av skuld, ältande 

och självkänsla 

Studie 2. Signifikant minskning av 

depression med självmedkänsla. 

Självmedkänsla skattades 4,8 % högre 

två veckor efter intervention. Ingen 

signifikant förändring i de andra 

grupperna av undersökta variabler. 

Studie 2 visar att självmedkänsla som 

copingstrategi fungerar vid situationer 

som kan upplevas besvärliga hos skam 

benägna personer med mindre negativa 

affekter och reducera depressiva 

symtom. Det var ingen skillnad mellan 

kön. Fynden styrker påståendet att 

effekten av självmedkänsla beror på att 

vårt eget trygghets system regleras 

enligt författarna. 

  Hög 

    1 
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Tabell 2 

 

Författare, år, 

land, titel 
Syfte Metod/design Deltagare Huvudsakligt resultat Kvalitet 

Arimitsu. K.               

2016                                      

Japan                                  

The effects of a 

program to enhance 

self-compassion in 

Japanese 

individuals: A 

randomized 

controlled pilot 

study 
 
 
 
 

Att undersöka om 

ett program under 7 

veckor i kunde öka 

självmedkänsla hos 

en grupp personer 

vilka skattat under 

17,35 p på self-

compassion scale 

(Neff 2003) och 

sekundärt att 

undersöka om 

programmet var 

effektivt för att öka 

självkänsla, positiva 

känslor och minska 

negativa tankar och 

känslor, ångest och 

depression. 
 

Randomiserad kontrollerad pilotstudie. 

Deltagarna var japanska individer med låg 

självmedkänsla vilka rekryterades via 

psykologi klasser på ett universitet, 

genom en webbplats, och genom annonser 

placeras i kliniker. I programmet ingick 

kärleksfull vänlighet, lovingkindness-

meditationer (LKM), mindfulnessträning, 

övningar i syfte att öka medkänsla med 

hjälp av bilder, medkännande brev, tre-

stol arbete och medkännande beteenden. 

Programmet genomfördes av terapeuter 

i gruppformat 1,5 timme per tillfälle. 

Datainsamling via enkät och intervju, 3 

frågor om programmet. 10 slumpmässigt 

utvalda deltagare intervjuades med öppna 

frågor vilka spelades in. Kvalitativ 

innehållsanalys där 5 kategorier skapades. 

 

Interventionsgrupp: 

20 deltagare med 

medelålder 23 år 

85 % kvinnor 

Kontrollgrupp: 20 

deltagare 

medelålder 19 år 

65 % kvinnor. 

Uppföljning efter 

tre månader. 

Majoriteten av 

deltagarna var 

studerande på 

universitet. 

Resultatet visade stora effektstorlekar 

på flera utfall, fem delkomponenter på 

självmedkänsla; självvänlighet, 

självanklagande, gemenskap, 

överidentifiering och isolering var 

dramatiskt annorlunda vid jmf. med 

kontrollgrupp vilka höll i sig efter tre 

månader. Stora effektstorlekar erhölls 

också för självkänsla, negativa tankar, 

negativa känslor, ångest, depression 

och skam. Medelstor effekt för skuld. 

Konklusionen är att programmet verkar 

vara effektivt för personer med låg 

grad av självmedkänsla och hög grad 

av självkritik. Enligt författaren är 

japaner mindre självmedkännande än 

västvärldens befolkning vilket kan vara 

en förklaring till behandlingsresultatet 

då deltagarna hade en väldigt lågt 

skattad självmedkänsla innan samt att 

självkritiska personer kan vara mer 

negativa till medkänsla och känna 

rädsla för det. Kulturella skillnader och 

normalpopulation går det inte säga 

något om gällande detta program 

varför mer studier behövs 

Medel 

    2 
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Bilaga 1 

 

To Whom it May Concern:  

  

Please feel free to use the Self-Compassion Scale in your research. Masters and dissertation 

students also have my permission to use and publish the Self-Compassion Scale in their 

theses. The appropriate reference is listed below.  

  

Best,  

  

Kristin Neff, Ph. D.  

Associate Professor  

Educational Psychology Dept.  

University of Texas at Austin  

  

e-mail: kneff@austin.utexas.edu  

  

  

Reference:  

Neff, K. D. (2003).  Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self 

and Identity, 2, 223-250.   

  

Coding Key:  

Self-Kindness Items:  5, 12, 19, 23, 26  

Self-Judgment Items: 1, 8, 11, 16, 21  

Common Humanity Items: 3, 7, 10, 15  

Isolation Items: 4, 13, 18, 25  

Mindfulness Items: 9, 14, 17, 22  

Over-identified Items: 2, 6, 20, 24  

  

Subscale scores are computed by calculating the mean of subscale item responses. To 

compute a total self-compassion score, reverse score the negative subscale items before 

calculating subscale means - self-judgment, isolation, and over-identification (i.e., 1 = 5, 2 = 

4, 3 = 3. 4 = 2, 5 = 1) - then compute a grand mean of all six subscale means. Researchers can 

choose to analyze their data either by using individual sub-scale sores or by using a total 

score.  

  

(This method of calculating the total score is slightly different than that used in the article 

referenced above, in which each subscale was added together.  However, I find it is easier to 

interpret the total score if a mean is used.)  
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HOW I TYPICALLY ACT TOWARDS MYSELF IN DIFFICULT TIMES  

  

Please read each statement carefully before answering. To the left of each item, indicate how 

often you behave in the stated manner, using the following scale:  

 

Almost                                                                                              Almost                                       

never                                                                                                 always                                

1                         2                         3                         4                         5 

  

  

_____ 1.  I’m disapproving and judgmental about my own flaws and inadequacies.  

_____ 2.  When I’m feeling down I tend to obsess and fixate on everything that’s wrong.  

_____ 3.  When things are going badly for me, I see the difficulties as part of life that 

everyone goes through.  

_____ 4.  When I think about my inadequacies, it tends to make me feel more separate and cut 

off from the rest of the world.  

_____ 5.  I try to be loving towards myself when I’m feeling emotional pain.  

_____ 6.  When I fail at something important to me I become consumed by feelings of 

inadequacy.  

_____ 7. When I'm down and out, I remind myself that there are lots of other people in the 

world feeling like I am.  

_____ 8.  When times are really difficult, I tend to be tough on myself.  

_____ 9.  When something upsets me I try to keep my emotions in balance.    

_____ 10. When I feel inadequate in some way, I try to remind myself that feelings of 

inadequacy are shared by most people.  

_____ 11. I’m intolerant and impatient towards those aspects of my personality I don't like.  

_____ 12. When I’m going through a very hard time, I give myself the caring and tenderness I 

need.  

_____ 13. When I’m feeling down, I tend to feel like most other people are probably happier 

than I am.  

_____ 14. When something painful happens I try to take a balanced view of the situation.  

_____ 15. I try to see my failings as part of the human condition.  

_____ 16. When I see aspects of myself that I don’t like, I get down on myself.  

_____ 17. When I fail at something important to me I try to keep things in perspective.  

_____ 18. When I’m really struggling, I tend to feel like other people must be having an easier 

time of it.  
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_____ 19. I’m kind to myself when I’m experiencing suffering.  

_____ 20. When something upsets me I get carried away with my feelings.  

_____ 21. I can be a bit cold-hearted towards myself when I'm experiencing suffering.  

_____ 22. When I'm feeling down I try to approach my feelings with curiosity and openness.  

_____ 23. I’m tolerant of my own flaws and inadequacies.  

_____ 24. When something painful happens I tend to blow the incident out of proportion.  

_____ 25. When I fail at something that's important to me, I tend to feel alone in my failure.  

_____ 26. I try to be understanding and patient towards those aspects of my personality I don't 

like.  

 

 


