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Vad är självmedkänsla?
definitioner



Att stå vid sin sida i nöd



(Self)compassion (Dalai Lama): 

a sensitivity to the suffering of self and others with a deep
commitment to try to relieve it



Neff, K (2003)

 Medveten närvaro

◦ Att uppleva och vara närvarande i smärtsamma känslor

 Vänlighet

◦ Att omfatta sin smärta med värme, vänlighet och vilja 

till omsorg

 Gemenskap

◦ Att se hur man delar sin smärta med andra, att den 

ingår i att vara människa och att man är en del i 

mänskligheten



Medveten närvaro

 Fråga: Vad behöver vi vara medvetna om?

 Svar: Våra känslotillstånd

 Fråga: varför det?

 Svar: Eftersom känslor är djuret människans primära 

informationssystem som berättar vad som händer 

oss, hur vi har det och vad vi behöver

 Fråga: Var hittar vi dem?

 Svar: I kroppen



Övning – var är kroppen?



Övningar – varför det?

Forskningen visar:

Det man övar på blir man bättre på.

”What fire together wire together”



Vänlighet

Välvillig attityd

Värme

Förståelse

Förlåtelse

Acceptans

Respekt

Vilja till omsorg



Övning - vänlighet



Gemenskap

 Evolutionens flod

 Min hjärna fungerar som alla andras

 Vi alla människor lider, har lidit och 

kommer att lida i våra liv



WHY 
ME?!

WHY 
NOT?



Övning - gemenskap



Nödvändiga förutsättningar för 
självmedkänsla – de positiva affekterna

 Glädje

 Intresse



intresse

 Jag är viktig

 Jag är uppmärksam 

på hur jag har det..

 ..och låter det spela 

roll för mig



Glädje/förnöjsamhet

 Jag är trygg

 Det är lugnt

 Det är ok

 Det räcker som 

det är

 Jag finns här för 
mig

 Det är ok att det 
inte är ok

 Jag lämnar mig inte



När är självmedkänsla 
särskilt viktigt?
(förutom alltid)



Svåra självbilder



Jag är oviktig

◦ Svårt att engagera sig i något som kan leda till 
positiv förändring

◦ Svårt att prata om sig själv

◦ Svårt att öh rikta uppmärksamhet mot sig själv

◦ Oklar över egna inre tillstånd/behov

◦ Flykt undan sig själv: missbruk

◦ Försummelse av sig själv: basomsorg, 
tillvaratagande av möjligheter

◦ Överdriven upptagenhet av andra

◦ Överdriven skuld i relation till andra



Jag är dålig

◦ Självattackerande tankar

◦ Självskada, direkt eller indirekt

◦ Krav på perfektion

◦ Överdriven omsorg om andra

◦ Överdriven skuld



Jag är otrygg

 Ensamhet svåruthärdligt
◦ Rastlöshet

◦ Tomhet

◦ Meningslöshet

 Sjukdom skrämmer
◦ Svårt att trösta sig

◦ Svårt att ge sig omsorg

◦ Svårt att vila

 Känslor skrämmer
◦ Svårt att lugna sig

◦ Obegripliga påslag



Svåra bilder av andra



Du är viktig

 Du är viktigare än jag

 Du är bättre än jag

 Dina behov är viktigare än mina

 Du förtjänar kärlek

 Du är ointresserad av mig

 Jag stör dig

 Jag är en börda för dig

 Du föraktar mig



Du är bra

 Du har framgång

 Du ser ner på mig

 Du dömer mig

 Du är mer lyckad än jag



Du är frånvarande eller farlig

 Du bryr dig inte om mig

 Mitt lidande påverkar inte dig

 När jag behöver dig finns du inte där

 Du vill mig illa

 Du låter alltid dina behov gå före mina



De medkännande bilderna



Medkännande självbild

 Det är viktigt hur jag har det
 Det är inte konstigt att det känns tungt och 

svårt
 Jag förstår varför jag gjorde som jag gjorde, 

även om det var dumt
 Jag är ledsen över att det är som det är
 Ibland är det inte ok och det är ok
 Det kommer att gå över
 Sådant här kan hända alla
 Jag ska ta det lite lugnt just nu



Medkännande annanbild

 Jag är som folk är mest

 Jag är fortfarande älskansvärd

 Mina människor kommer inte att överge 
mig

 Jag ska berätta om hur jag har det för ..

 ..hen kommer att förstå och känna 
respekt och värme för mig

 Det känns bra att söka stöd just nu



Det låter väl bra… varför är det då 
så svårt?



Våra möjligheter att aktivera trygghetssystemet i relation 

till oss själva bestäms av våra tidiga erfarenheter med 

anknytningspersoner och av våra medfödda förutsättningar.



tre neurologiska system

Ro och 
trygghet

”soothing”

Ho
Utforska
”drive”

Hot



Utforskarsystemet…

◦ Känslor: upphetsning, vrede, ”energi”, 
triumfatorisk glädje

◦ Beteenden: sträva, konkurrera, uppnå, 
kontrollera

◦ Tankar: förväntningar, begär

◦ Självupplevelse: självfixerad, självuppfylld



…är så övertygande och …



Hotsystemet…

◦ Känslor: ångest, skam, äckel

◦ Beteenden: freeze/flight, underkastelse

◦ Tankar: ”better safe than sorry”; snabba 
slutsatser 

◦ Självupplevelse: dålig, utstött, hotad, avvisad



…är så tvingande…



…att vi blir rädda för självmedkänsla

 Jag blir svag och sårbar

 Om jag inte är på min vakt kan andra göra 
mig illa

 Jag blir passiv

 Jag kommer ingen vart, jag blir misslyckad

 Det är slött

 Jag vill inte ömka mig själv

 Andra kan tro att jag gör mig märkvärdig

 Det gör så ont att längta



Det professionella uppdraget

 Närhet till lidande

 Yttre begränsningar

 Inre begränsningar

 Gamla sår



Hur har vi det 
– i vårt grumliga o/förmedvetna?

 Ditt uppdrag

◦ När anser du att du har gjort tillräckligt?

◦ Hur ska ett resultat se ut för att du ska vara nöjd 

med dig själv?

◦ Hur ska en dag/träff/samtal vara för att du ska vara 

nöjd med dig själv?

◦ Vem ska du vara för att vara nöjd med dig själv?



De orealistiska målen

 Lyckliga 

patienter/klienter/barn

 Framgångsrika 

patienter/klienter/barn

 Harmoniska 

patienter/klienter/barn

 Tacksamma 

patienter/klienter/barn



De orealistiska självbilderna

 God

 Klok

 Smart

 Snäll

 Kunnig

 Uppdaterad

 I balans



Den professionellas inre liv

Jag är ok, jag vill väl

Jag gör mitt bästa och det räcker

Det är ok att mitt bästa inte är så bra just nu

Skulle inte tro det!!!

• Jag är värdelös

• Borde välja ett annat jobb

• Det kommer aldrig att gå

• Alla andra skulle klara det här

• Alla andra lyckas bättre

• Jag är dålig, dålig, dålig



Den professionellas yttre liv

Jag är ok, jag vill väl

Jag gör mitt bästa och det räcker

Det är ok att mitt bästa inte är så bra just nu

Skulle inte tro det!!!

• Går en fortbildning till

• Tar ett glas vin till

• Sjukskriver mig

• Anklagar patienten/klienten/barnet 

/chefen/ vården /världen



Vi behöver självmedkänsla!



Tack för idag!


