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RCT studie hösten 2015  
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Compassionfokuserad terapi  

(CFT)  

 

 Integrativ terapiinriktning som baseras på:  

Evolutionsteori 

Socialpsykologi 

Affektteori 

Anknytningsteori 

Affektiv neurovetenskap 

Mindfulness 

Buddhistisk psykologi 
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- Ett förhållningssätt till livet!  

 
- En förmåga man kan träna upp 

 
- En metod för att träna sin hjärna i trygghet och lugn  
 
- Coping-strategi som innebär att rikta värme, vänlighet, 

förståelse och omsorg mot sig själv och andra vid svåra 
situationer 
 

 
 

 

Vad är compassion? 



Compassion 

 

 
”Att uppmärksamma att andra, eller du själv mår dåligt, har det svårt och 

aktivt vilja försöka minska lidandet och öka välmående” 
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Systematisk granskning av definitioner: 

5 komponenter som innefattar vad compassion är: 

 

1. Att ha förmåga att känna igen lidande 

2. Beröras av lidande 

3. Universell aspekt – se lidande som en del av livet 

4. Möta lidande med icke-dömande, acceptans och tillåtande 

attityd 

5. Kapacitet och intention att röra sig mot och göra något 

hjälpsamt för att minska lidandet 

 

Oxford (2015) 

2016 Christina Andersson 8 



Varför öva compassion? 

 Träna hjärnan som en muskel: Det man övar på blir man bättre på. 

  

 Forskning har visat att det minskar stress och ökar välmående. 

 

 Lär oss ett nytt sätt att hantera livets 

 svårigheter och motgångar. 
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Träna hjärnan i välmående 

”What fire together wire together” 
 

 

2016 Christina Andersson 10 

Det man övar 

på blir man 

bättre på! 



Compassion Mind Training (CMT) 

 

Övningar baserade på visualisering 

 

För att: 

aktivera en inre värme, vänlighet, förståelse och omsorg 

mot sig själv och andra 



 
 

Ett förhållningssätt - att vid svårigheter, motgångar och när 
livet känns jobbigt bemöta sig själv med: 
 
Förståelse 
Acceptans 
Värme 
Vänlighet 
Omsorg 
 
Self-compassion and self-protection strategies: The impact of self-compassion on the use of self-handicapping 

and sandbagging. 2014 (L-E, Petersen)  

 
 

 

 
 

Själv-compassion som copingstrategi 
 



Tre sätt att utveckla Compassion 

1. Ta emot compassion från andra 
2. Ge compassion till andra 
3. Att utveckla compassion i sig själv (självmedkänsla) 



Compassion – ett mentalt tillstånd 
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Vad påverkar vår förmåga till 

compassion och själv-compassion? 

 

 
1. Samhället vi lever i (hot och prestation) 
2. Vår gamla och nya hjärna 
3. Våra tidiga erfarenheter (anknytning)  
 



 
 
• Modell över våra inbyggda motivationssystem 

 
• Beskriver varför vi agerar, tänker och känner som vi gör 

 
• Skapar grundförståelse för våra livsvillkor och kan användas i 

arbetet med förändring. 
 

 

 

Trecirkelmodellen 
-pedagogisk modell för att träna compassion 



Trecirkelmodellen:  

Förståelse för våra drivkrafter 
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Kroppens hotsystem 

 Ett neurologiskt system: Rädslosystem 

 Affektivt: Rädsla, ilska avsmak, avsky, ångest, skam, skuld, 

förakt 

 Kognitivt: Kognitiv bias ”better safe than sorry”, drar snabba 

slutsatser, begränsad, snäv uppmärksamhet på hot  

Fysiologi: Adrenalin, kortisol, noradrenalin 

 Beteenden: undvikande, aggressivitet, undergivenhet, 

dissociation, ältande 

 Effekt:spändhet i kroppen, hjärtklappning, kallsvettas 

 Självupplevelse: känna sig hotad, rädd för att bli 

      avvisad, negativ självupplevelse alt döma andra 
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Kroppens utforskandesystem 

 Ett neurologiskt system: prestationsystemet 

 Affektivt: Intresse, nyfikenhet, lust, entusiasm, förundran 

 Kognitivt: Begränsad målinriktad uppmärksamhet  

Tankar såsom: ”jag vill”, ”jag är superbra” 

 Fysiologiskt: dopamin 

Beteenden: Utforskande, närmande, aktiv, engagerad, driven, 

rastlös. uppvarvad 

 Effekt: wow, erövra, förväntanseffekt, drivkraft, kraftfullhet 

 Självupplevelse:  

     självfixerad och självuppfylld 
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Kroppens trygghetssystem 

 Ett neurologisk system: ”trygghetssystemet” 

Affektivt: Glädje, tillfredsställelse, belåtenhet, välmående,  

förnöjsamhet 

Kognitivt: Reflekterande, icke-dömande, öppen 

uppmärksamhet,  

Tankar såsom: ”det är okej”, ”inget mer behövs nu” 

Fysiologi: Oxcytocin och endorfiner 

Beteenden: Närhetssökande, fysisk kontakt, vänlighet, 

prosocial, omsorgsfull, altruistisk, släpper fokus på sig själv, 

öppen och social, lekfull 

Effekt: Mjukhet, trygghet, ger lugn och ro,  
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Självkritik 
(skam & skuld) 

Prestera Lugn 



Hinder och rädsla för compassion 

 Att känna positiva känslor kan ge kontrollförlust 

 Jag blir svag och sårbar 

 Vill inte sänka garden (Om jag inte är på min vakt kan andra 

göra mig illa, utnyttja mig). 

 Jag blir passiv 

 Jag kommer ingen vart, jag blir misslyckad 

 Moral aspekt, det är slött 

 Jag vill inte ömka mig själv 

 Andra kan tro att jag gör mig märkvärdig 

 Känslor av längtan blir överväldigande 

 Sorg över det man aldrig fått 

 Unnar inte sig själv att må bra 
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Implicit & Explicit 
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Relationens betydelse 

 

Ögonkontakt 

Tonläge 

Beröring 

Hur det kan gå fel - grunden för skam och självkritik 



 

 

 

 

Du får mig att 

känna! 



Empati vs Compassion 
 

 

-Empati aktiverar negativa känslor om vi möter en person 
som lider vilket får oss att reagera utifrån stressreaktioner 

 

-Compassion aktiverar positiva känslor som får oss att vilja 
närma oss och vilja hjälpa, balanserar stressreaktioner.  

Klimecki et al (2013). Differential pattern of functional brain plasticity after 
 compassion and empathy training. Oxford University Press  

 

 



Compassion mind training:  

Kvalitéer som representerar compassion 
-     Vishet 

- Vänlighet 

-  Värme 

- Styrka  

- Stabilitet 

- Icke-dömande/ Acceptans  

- Självförlåtelse, självacceptans 
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Övning 

Compassion strömmar in 
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-App Compassion Lifestyle: 

 
-Avslappnad kropp 
-Andas i stressfylld situation 
- Compassionsjälv 
- Compassionideal 
- En trygg plats 
- Compassion strömmar ut 
- Compassion strömmar in 
-Självförlåtelse 
-Min trygghet 
-Att rikta sitt compassionsjälv till andra 
-Att använda sitt compassionsjälv vid ångest  
 



fMRI studier: 

 

 -ökad aktivering i insula. 

 -ökad aktivering i cingulate cortex 

 
Lutz A., Greischar, L. L., Perlman, M. D., Davidson, J. R. (2009) BOLD signal in insula is differentially related to cardiac 

function during compassion meditation in experts vs. novices. NeuroImage 47, 1038–1046.     

 

Lutz A., Brefczynski-Lewis J., Johnstone T., Davidson R J. (2008) Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by 

Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise. PLoS ONE 3(3). 

 

 

 aktivering i medial orbifrontala cortex, putamen, pallidum, VTA 

 
Klimecki, M. O., Leigberg, S., Lamm, C., & Singer, T. (2012). Functional Neural Plasticity and 

Associated Changes in Positive Affect After Compassion Training. Cerebral Cortex Advance  
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Compassionträning har effekt i form av: 

 Minskad depression, ångest, självkritik, skam, ökade positiva känslor, ökad 
självacceptans, ökad grad av positiva relationer med andra och bättre fysisk 
hälsa   
 
Fredrickson B. L., Cohn M. A., Coffey K. A., Pek J., Finkel S. M. (2008). Open hearts build lives: positive emotions, 
induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of personality and social 
psychology, 95, 1045-1062. 
 

Gilbert P. och Procter S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview 
and pilot studie of a group therapy approach. Clinical psychology and psychotherapy, 13,353-397. 
 

Leaviss. J. och Uttley. L. (2015) Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: an early systematic 
review J. Leaviss* and L. Uttley Psychological Medicine 45, 927–945.  Cambridge University Press  
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Compassionprocessen 
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Compassion fokus: 

 
Identifiera svår situation 

Vad gör mig trygg? 
Vad behöver jag nu för att känna mig lugn?  
Vad är hjälpsamt? 

Vad innebär självomhändertagande? 

I vilka situationer och med vilka kan jag vila? 

  



Compassion is the acknowledgement that not all pain can be “fixed”, 
or “solved” but all suffering is made more approachable in a 
landscape of compassion. Compassion is multi-textured response to 
pain, sorrow and anguish. The strands of courage, tolerance, 
equanimity are equally woven into the cloth of compassion. Above all, 
compassion is the capacity to open to the reality of suffering and to 
aspire to its healing.  

 
(Willem & Feldman, 2011) 
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