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Sammanfattning/abstract 
!

Studiens syfte var att analysera effekten av psykodynamiskt inriktad psykoterapi på 

självbilden för patienter vid S:t Lukas tre mottagningar i Stockholm. De frågor som 

undersöktes var om självbilden förändrades, hur sådana förändringar samvarierade med 

bakgrundsfaktorer, om behandlingsländen påverkade utfallet, samt i vilken utsträckning 

eventuella förändringar hade samband med förändringar i patienternas symtom och med 

psykoterapeuternas bedömning av besvär.   

 

Metoden som användes var kvantitativ och det empiriska underlaget för analys/ 

bearbetning av självbilden utgjordes av SASB självskattningsmaterial samt SCL-90 (GSI).   

 

Resultatet av självskattningssvaren visade att patienternas självbild i genomsnitt hade 

förbättrats i önskvärd riktning för att mer motsvara en normal självbild. De faktorer som 

kunde predicera förändring i självbild var ålder, civilstånd, boende och barn. Det var de 

yngre, ensamstående, med eget boende, utan barn som mest förändrade sin självbild i 

positiv riktning. De samband som konstaterades mellan självbild och symtom pekade på en 

minskning av symtom med en mer positiv självbild som resultat vid avslutad terapi. Inga 

signifikanta samband mellan behandlingslängd och självbild hittades När det gäller 

psykoterapeuternas bedömning av besvär och patienternas skattning av sin självbild var 

sambanden svaga 
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1. Inledning 
Denna studie handlar om människors självbild och dess eventuella förändring under en 

psykoterapiprocess. Den är en del av ett projekt, benämnt LUKAP, vid S:t Lukas tre 

mottagningar i Stockholm. 

Självbilden är en del av självet, vilket kan definieras som vår innersta kärna för integration, 

meningsskapande och organisation (Stern, 1991). Självets centrala betydelse för vår psykiska 

hälsa har lyfts fram av olika psykodynamiskt inriktade teoretiker som t.ex. Kohut (1977), 

Stern (1991), Winnicott (1993) och Bowlby (1994). Denna inre upplevelse av en 

sammanhängande, från andra åtskild enhet, utvecklas under hela livet, enligt interpersonell 

teori, genom kommunikation och ömsesidigt samspel med andra, både medvetet och 

omedvetet. I det mentala klimat som här uppstår formas självbilden på gott och ont (Henry, 

Schacht & Strupp, 1990).  

I självbilden ingår också begreppet självkänsla. Med självkänsla menas i denna studie en 

persons medvetenhet om sitt eget värde (National Encyklopedin, 2011).  

Problem med självkänslan och dolda negativa självbilder ligger ofta, som en närvarande 

skugga, bakom de olika skäl som får människor att söka sig till psykoterapi, skriver Cullberg 

Weston (2007), utifrån sina kliniska erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete. 

För självbilden gäller, i enlighet med den interpersonella teorins definition av begreppet, 

en innebörd med större omfattning av fler komponenter. Förutom självkänsla och 

självförtroende ingår komponenter som har att göra med strategier för att reglera affekter 

(Claesson, Birgegård & Sohlberg, 2008). Självbild handlar alltså inte bara om hur man 

värderar och beskriver sig själv, utan även om hur man hanterar sig själv.    

Sambandet mellan självbild och mental hälsa bekräftas av empiriska studier (Benjamin 

1974; Kiesler 1983). Benjamin (1993) och Erickson och Pincus (2005) framhåller att självbild 

och interpersonellt beteende utgör ett viktigt komplement för att förstå, bedöma och 

behandla psykiatriska symtom.          

 

Interpersone l l  t eor i  

Synen på självbilden som framvuxen ur det mellanmänskliga samspelet har sin grund i 

interpersonella teorier med rötter i Harry Stack Sullivans (1953) beskrivning av ett självsystem 

vars främsta mål är att etablera interpersonell trygghet och undvika ångest. Utgångspunkten 

här är att självbild och interpersonellt beteende formas genom en ömsesidig påverkan i 

interaktionen mellan människor. I denna betraktas en individs beteende både som orsak till 

och reaktion på den andras beteende (Kiesler, 1996). Personlighetens kärna, självet, bibehålls 



! "!

och utvecklas så livet igenom i samspelet med andra, i syfte att få självbilden bekräftad 

(Kiesler, 1996). Om den inte bekräftas, tenderar vi att förvränga situationen i relationen, så 

att den stämmer överens med den gällande självbilden (Armelius & Armelius, 2005). Så 

strävar alltså individen efter att få sin självbild bekräftad, oavsett om den är positiv eller 

negativ, vilket gör att den tenderar att bli självuppfyllande och stabil (Henry, 1994).  

Samtidigt understryker t.ex. Evans (1996), att ett ändrat och inflytelserikt samspel senare i 

livet kan förändra självbilden. Även senare teoretiker som Wachtel (2009), som bedyrar de 

tidiga relationernas betydelse, menar att tendensen till den upprepning av gamla relationella 

mönstren som sker, är möjlig att bryta, genom upplevelser av nya känslomässigt meningsfulla 

relationer, t.ex. i den terapeutiska situationen. 

 

Interpersone l la c irkeln  

Inom den interpersonella teorin finns ett centralt antagande om att beteendet kan 

organiseras i två dimensioner: en dimension som avser närmande/anknytning, och en annan 

dimension som handlar om kontroll. Varje interpersonellt beteende kan ses som en 

kombination av dessa.   Denna modell har fått ett starkt empiriskt stöd (Berzinz, 1977;  

Carson, 1991; Wiggins, 1982). Flera personlighetsteoretiker och forskare menar också att 

interpersonella aspekter av människans personlighet är möjliga att operationalisera, utifrån 

detta antagande, genom en s.k. cirkumplex modell (Alden, Wiggins & Pincus, 1990; Kiesler, 

1996; Leary, 1957). Begreppet ”cirkumplex” innebär en cirkulär representation av individens 

sätt att relatera till andra människor. Den tvådimensionella interpersonella cirkeln (IPC) 

publicerades först i en rapport av Freedman, Leary, Ossorio och Coffey (1951). Men det var 

Learys (1957) Interpersonal Diagnosis of Personality som i sitt utvecklande av modellen tog fasta 

på Sullivans (1953) syn på interpersonellt beteende och dess betydelse för personligheten. 

När Leary avvek från huvudfåran inom psykologin, fortsatte många andra att vidareutveckla 

hans arbete, framför allt Benjamin (1974, 1994), Carson (1969), Kiesler (1983, 1996), Lorr 

(Lorr & McNair, 1967) och Wiggins (1982). 

 

Den ursprungliga modellens utformning har en cirkulär yta med en horisontell och en 

vertikal axel som korsar varandra, där den vertikala representerar kontroll som ett kontinuum 

från dominans till undergivenhet, och den horisontella står för anknytning som ett 

kontinuum från vänlighet till fientlighet. Axlarna bildar tillsammans en tvådimensionell 

kategoriseringsgrund för interpersonellt beteende (Nevell & Solberg, 1999).   
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Dominant 
                                           Tävlingsinriktad                              Säker 
                                           Misstänksam                                      Exhibitionistisk 
                                                     Kall                                            Sällskaplig 
                                                Fientlig                                            Vänlig 
                                           Reserverad                                           Varm 
                                               Hämmad                                        Tillitsfull 
                                                     Osäker                                   Undfallande 

Undergiven 
 

                      Figur 1. Den interpersonella cirkeln (IPC) (Nevell & Sohlberg, 1999) 

                                                 
Structural  Analys is  o f  Soc ial  Behavior (SASB)  
Den interpersonella cirkeln har beskrivits på olika sätt av olika teoretiker, och de flesta har 

försökt inlemma det interpersonella beteendet i en enda cirkel. Ett undantag är Lorna Smith 

Benjamin (1974) som utarbetat en modell, ”Structural Analysis of Social Behavior”, SASB, 

som är ett tankeredskap, omsatt också i ett observations- och självskattningsinstrument för 

bedömning av interaktion och självbild (Armelius & Armelius, 2005).    

Bland interpersonella teoretiker och forskare avvek Benjamin mest radikalt från Leary´s 

ursprungliga uppfattning och begrepp (Lorr & Strack, 1999). Enligt henne var den 

interpersonella cirkeln inte tillräcklig för att fånga upp det som ryms i beteendet av olika 

perspektiv på interaktionen. Benjamins SASB-modell innehåller därför tre cirkulära 

uppställningar av socialt beteende, i stället för en. Hon kallar dem för tre ytor med olika 

fokus. Två av cirklarna tar upp interpersonella interaktioner, medan den tredje betecknar 

internaliserade intrapsykiska erfarenheter av sådana interaktioner. Den första cirkeln (agens) 

har sitt fokus på ”den andre”. I självskattning uppger den som svarar hur han eller hon 

brukar bete sig mot en annan. Den andra cirkeln (reagens) har sitt fokus på ”självet” och 

handlar om reaktioner på en annans beteende, som t.ex. underkastelse eller tillbakadragenhet. 

Den tredje cirkeln (introject/självbild), innebär att vända sig inåt och reflektera över hur man 

har blivit behandlad av signifikanta andra. Benjamin definierar det som ”intrapsychic events 

resulting from actions turned inward upon the self ” (Benjamin, Foster, Roberto & Estroff, 

1986, s 396). Hon tar här fasta på ett grundläggande antagande i Sullivans (1953) teori om att 

en människas självbild och sätt att behandla sig själv i hög grad bestäms av hur hon blivit 

behandlad av signifikanta andra som barn. Denna tredje yta, som så beskriver hur man 

behandlar sig själv, är enligt introjektionsprincipen logiskt sammanlänkad med de 

interpersonella beteenden som återfinns i de övriga två fokus.  

De två huvuddimensionerna som i Benjamins modell definierar det cirkulära rummet är 

anknytning (affiliation), som varierar mellan polerna hat och kärlek, samt grad av 
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differentiering (interdependence), som varierar mellan polerna kontroll/sammansmältning och 

autonomi/differentiering (Benjamin, 2003). Hon har här tagit intryck av Bowlbys teori om 

anknytning och hans betoning av barnets två grundläggande behov av bonding/attachment 

och utforskande av omgivningen/separation (Bowlby, 1977), för den innebörd hon ger 

skeendet i den interpersonella cirkeln.”Understanding this and appreciating the meaning of 

Bowlby’s ’dance’ between dependence and independence, can be very helpful to both the 

clinician and the patient” (Benjamin, 2003, s 65). Förutom att särskilja sig från andra 

interpersonella inriktningar genom användandet av tre olika fokus, influerar alltså denna 

”dans” också till ett annat förhållningssätt till den vertikala kontrollaxeln i modellen, där 

autonomi hålls fram som motsatsen till kontroll, till skillnad från undergivenhet, som Leary 

(1957) föreslog. Ytterligare en skillnad är att de flesta interpersonella förhållningssätt handlar 

om dyadiska relationer bland normala deltagare, medan Benjamins schema riktar sig både till 

inbördes relationer och till beteendet hos en överordnad (som förälder, ledare eller 

handledare) mot en underordnad och vice versa. Hennes modell utvecklades för att omfatta 

såväl friska som störda interpersonella transaktioner hos både normala deltagare och 

patienter (Lorr & Strack, 1999). 

Den mest användarvänliga versionen av SASB som analysinstrument är klustermodellen, 

där var och en av de tre ytorna (agerar, reagerar och självbild) omfattar åtta beteendekluster i 

cirkeln runt de båda dimensionerna, som möjliggör beskrivning utifrån grad av anknytning 

och beroende/oberoende (Armelius & Armelius, 2005).     

1. 
Uppmuntrar autonomi 

Självständig 
      Fri och autonom 

                                                  8.                                                     2. 
                              Försummar/ignorerar                         Bekräftar/förstår 
                                     Drar sig undan                                             Öppen 
                                  Försummar sig själv                             Accepterar sig själv 
                            7.                                                                                                  3. 
                   Attackerar                                                                             Älskar/tycker om 
                        Hatar                                                                                        Tycker om 
                  Förstör sig själv                                                                       Tycker om sig själv 
                                                  6.                                                     4. 
                                 Anklagar/kritiserar                           Tar hand om/hjälper 
                                        Kränkt/sur                                             Litar på 
                                     Anklagar sig själv                             Tar hand om sig själv 

5. 
Kontrollerar 

Ger efter 
Kontrollerar sig själv 

 
Figur 2. Klusterversionen av SASB-modellen. Fet stil=fokus agerar, kursiv stil=fokus 
reagerar, understruket=självbild. (Armelius, 2005 s. 5; Benjamin et al., 2006 s. 86). 



! "!

Normala/sunda interpersonella interaktioner och en normal/sund självbild kännetecknas i 

huvudsak av höga värden av positiva beteenden (kluster 2, 3, 4), låga värden av negativa 

beteenden (kluster 6, 7, 8) och av måttliga värden i kluster 1 och 5 (Benjamin, 2003). För en 

sund självbild anses det viktigt att kunna anpassa sitt beteende efter situationen, där en hög 

grad av kärlek i närhetsdimensionen kan kombineras med flexibilitet i kontrolldimensionen. 

Ett strikt vidmakthållande av beteenden på den positiva sidan av cirkumplexmodellen i alla 

situationer betraktas som oflexibelt och därför psykopatologiskt (Henry, 1994).    

Negativa interpersonella interaktioner och en negativ självbild har omvänt låga värden i 

positiva kluster och höga värden i negativa. Skadade interpersonella interaktioner och en 

skadad självbild kännetecknas av höga skattningar i både negativa och positiva kluster. 

SASB mätmetod har fördelen av att vara både empiriskt välgrundad (Pincus, Newes, 

Dickinson & Ruiz, 1998; Ruiz, Pincus & Bedics, 1999) och kliniskt användbar inom ramen 

för olika former av psykoterapi, där den visat sig vara känslig för förändringar i uppfattningar 

om sig själv och relationer med andra i psykoterapi ((Henry, 1996; Henry, Schacht & Strupp, 

1990; Hilliard, Henry & Strupp, 2000). Empirisk forskning har visat att patienters 

uppfattningar om sin självbild är valida och viktiga indikatorer på psykoterapiprocessen 

(Quintana et al., 1990)   

 

1.1. Tidigare forskning på självbild med SASB  

Att det, som inledningsvis antyddes, föreligger ett samband mellan självbild och mental 

hälsa, som förtjänar att uppmärksammas i det psykoterapeutiska arbetet, bekräftas av 

psykologisk och psykiatrisk forskning där SASB använts som mätinstrument. Flera forskare 

(Granberg, Armelius, Armelius, 2001; Henry, Schacht & Strupp, 1990) anser att självbild är 

ett mått på psykisk hälsa, och att en negativ självbild korrelerar positivt med sämre 

fungerande. Studier har bl.a. påvisat att psykologiskt välmående individer är 

självaccepterande och välvilliga mot sig själva, medan individer med psykiska problem 

tenderar att ha en fientlig och självkritisk självbild (Henry, Schacht & Strupp, 1990). Att 

självbilden är viktig för välbefinnandet också hos ”friska” personer, tydliggörs av Jeanneau 

och Armelius (2000) då de i en studie av psykiatrisk personal finner att de med en mer 

negativ självbild har en tendens till utbrändhet i större utsträckning. 

När det gäller självbildens påverkan av psykoterapi visar forskning av bl.a. Benjamin 

(2003) och Philips, Wennberg, Werbart och Schubert (2006), att självbilden normalt 

förändras i positiv riktning.  Annars är forskningen, med specifik inriktning på detta, inte så 

omfattande. Däremot finns en hel del forskning om hur självbilden påverkar utfallet av 
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psykoterapi, och forskningsresultaten skiljer sig här åt. Med en störd självbild finns det risk 

för att interaktionerna i terapin kommer att störas. Vid behandling av patienter är detta en 

viktig fråga att beakta, eftersom det kan leda till sämre resultat för patienter med en sämre 

självbild. Detta bekräftas i studier av bl. a. Henry, Schacht och Strupp (1990) som fann att en 

negativ självbild satte igång en mer negativ terapeutisk process, som ledde till ett sämre utfall. 

Samtidigt har andra, som t.ex. Granberg, Armelius och Armelius (2001), visat på ett positivt 

samband mellan negativ självbild hos patienter som börjar i psykoterapi och ett subjektivt 

bättre utfall av denna, där bl.a. en negativ självbild tycks fungera som en motiverande faktor, 

genom att skapa stress, som ökar behovet av förändring och därmed förbättrar utfallet. I en 

annan studie med fokusering på självbildens betydelse i psykoterapi, ingick data från 233 

terapier med ett urval av öppenvårdspatienter från nio platser på totalt 15 psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar inom det norska Folkhälsoinstitutet (Monsen et al., 2007). Även 

här konstaterades att patienter med en negativ självbild vid behandlingsstart, uppvisade den 

största förändringen i symtomreducering efter avslutad psykoterapi, jämfört med de som 

före terapin haft en positiv självbild. Däremot tycks en högre grad av störning hos patienten 

ha verkat hindrande för den terapeutiska processen med sämre utfall, enligt studier av bl.a. 

Granberg, Armelius och Armelius (2001). 
Studier avseende dimensionen kontroll och psykisk hälsa visar att mer självkontroll är 

positivt kopplat till psykisk hälsa hos vissa patientgrupper, t.ex de som har 

borderlinestörning och depression (Benjamin & Wonderlich, 1994). Henry, Schacht, och 

Strupp (1990) visar också att bättre utfall efter psykoterapi inte bara har med en mer positiv 

självbild att göra, utan också med mer självkontroll. En negativ självbild och mindre själv-

kontroll tycks alltså vara relaterat till olika typer av psykopatologi och till mindre välmående.  

Det är inte bara patienternas utan även psykoterapeuternas självbild som, inbegripen i 

behandlingsprocessen, påverkar resultatet. Studier av psykoterapier har bl.a. visat att 

terapeuter med inslag av negativ självbild tenderar att dras in i negativa interaktioner med 

patienter som också har negativ självbild och att detta leder till sämre resultat av terapin 

(Henry, Schacht & Strupp, 1986). Vid utebliven effekt av behandling har man kunnat påvisa 

en fientlig eller kontrollerande komplementaritet mellan psykoterapeut och patient. (Björck, 

2006). 

Inom psykopatologi har den praktiska nyttan av SASB demonstrerats i flera studier, som 

också konstaterat att den negativa självbilden korrelerar positivt med symtom (Benjamin, 

1993; Benjamin & Wonderlich, 1994, Humphrey, Apple, och Kirschenbaum, 1986). Bl.a. har 

omfattande studier gjorts av ätstörningsproblematik. Med utgångspunkt ifrån självbild enligt 
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SASB, har det t.ex. bekräftats att den negativa självbilden, för denna typ av psykiska 

störningar, överlag är dominerande, och att ett samband råder mellan negativ självbild och 

fler symtom/sämre funktion (Birgegård et al., 2009; Friedman, Wifley & Kunce, 1997). Så 

har även Mestel och Voltsmeir (1997) konstaterat att en minskning av symtom på 

motsvarande sätt är kopplad till en positiv förändring i självbild hos patienter med 

ätstörning. Andra diagnosgrupper där negativ självbild påvisats som en del av anamnesen är 

hos personer med dissociativa störningar (Alpher, 1996 ), alkoholism (Ichiyama  et al., 1996) 

och borderline personlighetsstörningar (Armelius & Granberg, 2000).   Detta kan jämföras 

med studier av svårt störda, psykotiska, schizofrena patienter, där det visat sig att dessa 

oväntat hade en positiv självbild både före och efter behandling med värden som kan 

beskrivas nästan som normala. En förklaring till detta kan vara att den positiva självbilden är 

resultatet av ett försvar (Öhman, 1992). 

Med beaktande av det dokumenterade samband som alltså föreligger mellan självbild och 

psykisk hälsa/ohälsa betonar många interpersonella teoretiker att interpersonellt beteende 

och självbild borde utgöra ett viktigt komplement i behandling och bedömning av 

psykiatriska diagnoser. Erickson och Pincus  (2005) hävdar t.ex. i en studie att aktuell 

symtombaserad diagnostik, om än betydelsefull, saknar en teoretisk underbyggnad som kan 

ge mening åt psykiatriska symtom. De menar att SASB fyller detta tomrum genom att på ett 

operationellt sätt använda interpersonell teori för att undersöka relationella aspekter av 

psykopatologi. Som exempel på hur SASB kan utnyttjas för det här ändamålet beskriver de 

en undersökning där deltagare med, respektive utan okontrollerbar ångest, fick svara på 

SASB frågeformulär, för att utforska självuppfattning och samspel med andra. Hypotesen, 

som innebar att föreställningar om sig själv och andra skulle motsvaras av störd eller normal 

anknytning, bekräftades. Så förespråkar Erickson och Pincus att man använder SASBs 

mångsidiga och känsliga instrument för självbildsskattning redan vid ett första möte, som ett 

informativt tillägg för bedömning av den psykiska statusen. Även Benjamin (1993) 

understryker vikten av att studera förhållandet mellan beskrivningen i DSM-IV och 

interpersonellt beteende. Hon lyfter fram sin flerdimensionella interpersonella och 

intrapsykiska modell, som hon anser kan användas, med fördel, vid personlighetsstörningar 

för bedömning av hur patienter, deras familjer och terapeuter interagerar och influerar 

varandra. Hon har också hypoteser om att man i de grundläggande interpersonella relationer 

som utvecklats kan finna förklaring till patienters aktuella beteende och symtom. 
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Till dem som vill lyfta fram sambandet mellan självbild och mental hälsa hör Nevell och 

Sohlberg (1999), då de konstaterar att det sannolikt är en förbättring av självbilden som utgör 

en viktig del av ett lyckat utfall.  

Så var också självbilden ett av de begrepp som man ville undersöka i en pilotstudie av den 

psykoterapeutiska verksamheten vid de tre S:t Lukas mottagningarna i Järfälla, Mälaröarna-

Bromma och Stockholm, vilket är utgångspunkten för denna studie. Projektet, som pågick 

under perioden jan. 2008 – jan. 2009, och vars syfte var att utvärdera verksamhetens kvalité, 

ägde rum inom ramen för projektet LUKAP, S:t Lukas Kvalitetssäkrings- och 

Forskningsprojekt, initierat av S:t Lukas Utbildningsinstitut och Förbundet S:t Lukas 

(Engstrand 2009).   

  

1.2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera om patienternas självbild, med utgångspunkt från 

detta projekt, förändrades under psykoterapin, och i vilken utsträckning eventuella 

förändringar hade samband med förändringar i patienternas symtom och psykoterapeuternas 

bedömning av besvär. Studien ville också undersöka om bakgrundsfaktorer och 

behandlingslängd påverkade utfallet. 

Studiens frågeställningar var: 

1. Har någon förändring av patienternas självbild skett efter avslutad behandling 

jämfört med vid behandlingsstart?  

2. I vilken utsträckning och på vilka sätt kan olika bakgrundsfaktorer hos patienterna 

predicera förändring i självbilden? 

3. Har eventuell förändring påverkats av psykoterapins längd, och i så fall hur? 

4. Finns det något samband mellan patienternas självbild och omfattning av uppvisade 

symtom?   

5. Finns det något samband mellan patienternas skattning av sin självbild och 

psykoterapeuternas bedömning av besvär?   

!
2. Metod 
De instrument man använt sig av i LUKAP-projektet har en kvantitativ inriktning med olika 

frågeformulär som patienter och psykoterapeuter fått svara på under behandlingen. 

Patienterna har här dels uppgivit bakgrundsfaktorer, dels besvarat formulär vars syfte varit 

att fånga in förväntningar och upplevelser av symtom, terapeutisk allians och självbild vid 
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olika tillfällen under terapin – före terapistart, i början, mitten, efter avslutad behandling och 

ett år efter avslutad behandling.  

De medverkande psykoterapeuterna har i sina enkätsvar bidragit med bedömning av 

patientens problemområden, innefattande bl.a. självkänsla, vid terapistart och avslutning, 

bedömning av inriktning på terapin, upplevelser av vad den kom att handla om och 

redovisning av vad man anser ha varit hjälpsamt.   

Denna studie omfattar patienternas svar på SASB självskattningsmaterial vid två 

mätningar, i början och efter avslutad psykoterapi samt en jämförelse av dessa med uppgivna 

bakgrundsfaktorer, psykoterapeuternas bedömning av problemområden och patienternas 

symtomskattning i enlighet med SCL-90.  Förändringar i det sistnämnda avseendet 

analyseras närmare i en parallell studie (Cederlund, 2011).   

 

 2.1. Deltagare 

Av 244 registrerade patienter vid de tre aktuella mottagningarna tillfrågades 93, fördelade på 

22 psykoterapeuter, om de ville delta i LUKAP projektet, sedan de bedömts uppfylla 

inklusionskriterierna, dvs. höra till dem som sökt psykodynamisk psykoterapi och som efter 

minst två orienterande samtal erbjudits psykoterapeutisk behandling.  

Bland de 151 patienter som inte tillfrågades, återfanns 79 som sökt annan typ av 

behandling som KBT, EMDR, par- gruppterapi, sömnterapi och stödsamtal, och som därför 

inte bedömdes uppfylla inklusionskriterierna. I den övriga skaran av 72 inte tillfrågade 

patienter fanns de som antingen hänvisats någon annanstans eller tidigt avbrutit påbörjad 

psykodynamisk terapi. Dessutom ingick här, enligt muntlig uppgift (Engstrand, 2011), de 

vars terapeuter glömt eller inte önskade delta i projektet. Engstrand (2009) framhåller också, 

i utvärderingen av pilotstudien, terapeutens betydelse för möjligheterna att påverka patienten 

att delta eller inte. Hon konstaterar där att det snarare var enskilda terapeuters ambivalens 

inför uppgiften än patienternas ovillighet att delta som bidrog till en del av bortfallet.     

 

2.1.1Bortfall 

Av de 93 patienterna som uppfyllde inklusionskriterierna valde 17 att inte delta och/eller inte 

påbörja psykoterapi.  Återstod så 76 patienter i projektet som tackade ja och fyllde i 

bakgrundsformuläret. 

Vad gäller SASB-skattningen svarade 75 patienter av dessa på den första skattningen efter 

andra samtalet, och 42 patienter på den andra skattningen efter avslutad psykoterapi. 

Bortfallet, som inför den första självskattningen alltså utgjordes av 1 patient, och mellan 
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skattningarna av 33 patienter, bestod av de som hoppat av samt de som ej besvarat 

formulären eller gjort det ofullständigt.  Avhoppen skedde delvis till följd av förändrad 

livssituation, flyttning, förändrade studie-/arbetsvillkor (Engstrand, 2009).            

En summering av inklusionsprocessen ges i Tabell 1. 

 
  Tabell 1. Antal patienter + bortfall i studien 

 Antal Bortfall 

Uppfyllde inklusionskriterierna och 
tillfrågades (av 244 registrerade patienter) 

93  

Fyllde i bakgrundsformulär 
 

76 17 

Svarade på skattning I SASB  
- efter andra psykoterapisamtalet 

75   1 

Svarade på skattning II SASB 
- efter avslutad psykoterapi 

42 33 

!
 

2.1.2 Besvär vid terapistart  

En bedömning av olika besvär hos patienterna gjordes av psykoterapeuterna vid terapistart, 

enligt en tregradig skala uppdelat på svåra, måttliga och inga besvär. I Figur 3 nedan 

redovisas hur många patienter som ansågs ha svåra/måttliga besvär inom de olika 

besvärsområdena. Som framgår av figuren var ångest/stress, relationsproblem, problem med 

självkänslan, depression och stress/utmattning framträdande. 

 
Figur 3. Identifierade problem/besvärområden hos patienterna vid terapistart  

Not. Materialet omfattar 63 patienter av 76 

0 10 20 30 40 50 60 

       Ångest/stress 

        Relationsproblem!
            Problem med självkänslan!

     Depression!
        Stress/utmattning 

         Svårigheter i arbetslivet 

            Kroppsliga/fysiska problem 

         Aggressivt utagerande!
         Beroende/missbruk 

        Sexuellt utagerande!
     Ätstörningar!

        Självskadebeteende 

!

  Psykos 

Antal patienter med svåra eller måttliga besvär 

!
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2.1.3 Patienternas bakgrund  

Sjuttiosex patienter erbjöds att fylla i bakgrundsformuläret. De skulle komma att gå i 

psykoterapi under olika tidpunkter av undersökningsperioden vid någon av de tre 

mottagningarna i S:t Lukas regi. 

 

   Tabell 2. Beskrivning av samtliga patienter (n = 76) 

  n (%) Svarade ej   M (SD) 

Kön 
        Män 
        Kvinnor 
 
Ålder 
 
Civilstånd 
         Gift/Sambo/Partner 
         Ensamstående 
 
Barn 
         Inga barn 
         Har barn 
 
Boende 
         Bor ensam 
         Bor med någon 
 
Utbildning 
         Grundskola 
         Gymnasium 
         Universitet/Högskola 

 
Sysselsättning 
         Yrkesarbete 
         Studier 
         Yrkesarbete& studier 
Hemarbete/Sjukskrivning/Annat 
       
Tidigare behandling 
         Tidigare behandling 
         Ingen tidigare behandling 
 
Medicinering 
        Medicinering för närvarande 

Medicinerar inte 

 
14 (18) 
58 (76) 
 
 
 
 
40 (53) 
31 (41) 
 
 
36 (47) 
34 (45) 
 
 
27 (35) 
43 (57) 
 
 
  6 (8) 
10 (13) 
56 (74) 
 
 
40 (53) 
12 (16) 
  7 (9) 
13 (17) 
 
 
52 (68) 
19 (25) 
 
  
16 (21) 
54 (71) 

    4 
 
 
 
 
 
    5 
 
 
 
    6 
 
 
 
    6 
 
 
 
    4 
 
 
 
     

4 
 
 
 
 
     
    5 
 
 
 
    6 

 
 
 
 

  45 (14) 

 

Som framgår av Tabell 2 var de flesta, 76 %, kvinnor. Åldern varierade mellan 20 och 71 år,  
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med ett medelvärde på 45 år. Påfallande många hade högskoleutbildning, nästan 74%. Att 

notera är också att drygt hälften var yrkesarbetande. Anmärkningsvärd är redovisningen av 

tidigare psykoterapibehandling, där så många som två tredjedelar uppgav att de genomgått en 

sådan. Däremot var det bara ett fåtal som medicinerade.   

Vad gäller bakgrundsfaktorer fanns ingen nämnvärd skillnad efter bortfallet av patienter 

från de ursprungliga 76. Ungefär samma fördelning karaktäriserade även de reducerade 

populationerna. Undantaget är medelåldern, som vid mätningen efter avslutad psykoterapi 

var signifikant lägre, vilket pekar på att det var fler av de yngre som fullföljde studien. 

Jämfört med genomsnittsålder 45 år vid psykoterapistart var genomsnittet bland dem som 

besvarade SASB vid avslutningen 38 år 

 

2.1.4 Psykoterapeuter  

I undersökningen registrerades mottagningarnas alla 22 psykodynamiskt inriktade 

legitimerade psykoterapeuter som deltagare, vilka varit verksamma i yrket från 1 till 23 år, i 

medeltal nästan elva år. Av dessa var 13 kvinnliga och 9 manliga. Medelålder var 57 år. 

Deltagandet utmärktes av en stor variation, som innebar terapikontakter från ingen till tolv 

patienter per psykoterapeut (Engstrand, 2009), med ett medianvärde på två patienter 

(Konradsson, 2010). 

 

2.2 Behandling 

De individuella psykoterapier som ingick i projektet bedrevs alla utifrån en psykodynamisk 

grund. Korttidsterapi definierades som 10-15 samtal och långtidsterapi som mer än 15 samtal 

(Engstrand 2009).  Av 76 patienters terapier uppgavs 10 som korttidsterapier. Det 

sammanlagda noterade antalet samtal som patienterna hade i psykoterapi varierade mellan 4 

till 77 samtal under 1 till 35 månader, med ett medelvärde av 11 månader (median=9) och 29 

gånger (median=27). Frekvensen var huvudsakligen en gång i veckan.  

 

2.3. Instrument 

SASB 

För att utforska självbilden hos patienterna i undersökningen användes Benjamins (1974), 

SASB-modell och det självskattningsformulär, ”SASB Introjekt”, vars data tar sin 

utgångspunkt i introjektet, dvs. patienternas upplevelse och beskrivning av den egna 

självbilden, som utgör yta tre i modellen. Självbilden definieras som introjicerade relationer, 

eller vad jag gör mot mig själv. Här används den fullständiga versionen av frågeformuläret 
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”SASB Introject” (Benjamin, 1983), som består av 36 frågor, översatta till svenska av 

Armelius et al (1983). Formuläret är väl använt både i Sverige och utomlands i både 

diagnostik och utvärderingsstudier, och validiteten påstås vara god. För den svenska 

versionen finns reliabilitet beräknad, som Cronbachs alpha =.90 (Armelius & Armelius, 

2005). Reliabiliteten för både den svenska och amerikanska versionen av SASB har också 

visat sig vara god (test-retest r = .87). Faktoranalys har påvisat att den svenska 

översättningens struktur stämmer väl överens med originalets (Östgård-Ybrandt, 2004).       

De 36 frågorna delas in i 8 kluster, med fyra till fem påståenden per kluster, som 

representerar positiva respektive negativa aspekter av självbilden (Benjamin et al., 2006). (Se 

Appendix). I självskattningsformuläret får patienterna skatta hur väl vissa påståenden 

stämmer in på hur de beter sig mot sig själva, på en 11-gradig skala från 0 (stämmer inte alls) 

till 100 (stämmer helt) i skalsteg. Exempel på påståenden är ”Jag bryr mig inte om mig själv 

och strävar inte efter att utveckla mina egna möjligheter” och ”Jag unnar mig att känna mig 

lycklig och nöjd med mig själv, precis som jag är”. Deltagarna informeras om att inga svar är 

rätt eller fel och att det viktiga är vad de själva tycker. Klusterpoängen räknas fram genom att 

dividera poängsumman av de frågor som utgör klustret med antal frågor tillhörande 

respektive kluster. 

Den aktuella studien har undersökt resultatet av två mätningar av självbilden som gjorts 

med hjälp av SASB Introjektformulär, efter samtal 2 och efter avslutad psykoterapi. En 

tredje mätning, ett år efter avslutad behandling, tas inte med p.g.a. för låg svarsfrekvens.  

 

SCL-90 

Patienterna skattade själva sina besvär med Symptom Check List-90 (SCL-90) (Derogathis & 

Cleary, 1977). Testet består av 90 frågor om olika besvär som man kan ha haft under de 

senaste sju dagarna. Man skattar hur man upplever varje besvär på en femgradig skala mellan 

0 = inte alls till 4 = väldigt mycket. Besvären grupperas i nio symptomdimensioner: 

somatiska symptom, tvångsmässiga symptom, interpersonell känslighet, depressiva symptom, 

ångest, aggressiva, fobiska och psykotiska symptom samt en tilläggskala med övriga 

symptom.  

Förutom de enskilda symptomdimensionerna används framför allt sammanfattningsmåttet 

General Symptom Index (GSI), som är genomsnittet av skattningarna på samtliga 90 frågor. 

I denna studie analyseras endast GSI. 
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Psykoterapeuternas skattning av pat ienternas besvär  

Psykoterapeuterna bedömde patienternas besvär i de 13 olika kategorier som redovisats i 

Figur 3. Skattningar gjordes vid två tillfällen, vid start och avslutning av psykoterapin. Varje 

besvärskategori bedömdes på en skala från 0 till 3 med inga, måttliga eller svåra besvär, och 

grupperades med hjälp av faktoranalys i fyra faktorer:  

1. Aggressivt utagerande, Sexuellt utagerande, Självskadebeteende, Psykos, (kallas 

fortsättningsvis Utagerande), 2. Ångest, Depression, Stress, Svårigheter i arbetet, 

Kroppsliga/fysiska problem, Beroende/Missbruk (kallas fortsättningsvis 

Depression/Ångest), 3. Ätstörning (Ätstörning), 4. Relationsproblem, Problem med 

självkänslan (kallas fortsättningsvis Relation). 

 

2.4. Normalgrupp 

Patientgruppen jämfördes med en normalgrupp som redovisats av Armelius (personlig 
kommunikation, 2011).      

 

2.5. Design och statistisk analys 

En inomgruppsjämförelse gjordes, där tidpunkt (före behandling kontra efter behandling) 

utgjorde den oberoende variabeln och självbild den beroende variabeln.  

Frågeställningarna handlade om hur patientens självbild såg ut efter behandling, i jämförelse 

med vid behandlingsstart. Dessutom studerades i vilken utsträckning självbilden, och 

förändringar i den, hade samband med bakgrundsfaktorer, och i vilken mån förändring 

korrelerade med psykoterapins längd. Slutligen jämfördes självbildsdata med patienternas 

självskattade symtom och med terapeuternas bedömningar av patienternas besvär. 

Stat is t i ska metoder  

För att undersöka om det fanns signifikanta, dvs. statistiskt säkerställda, skillnader mellan 

patienternas självbild före och efter behandling användes SPSS (version 19) rutin för att 

analysera upprepade mätningar enligt General Linear Model (GLM). Med statistiskt 

säkerställt resultat menas ett p-värde som är lika med eller mindre än 0.05. P-värden mellan 

0.10 och 0.05 betecknas i fortsättningen som ”tendenser”.  

Dessutom beräknades ES-värden (effektstorlek), i enlighet med Cohens d (1988), som 

skillnaden mellan värden före och efter psykoterapin dividerad med standardavvikelsen för 

före-värden. Enligt Cohen kan värdena tolkas så att ES lika med eller mindre än 0,20 är en 

liten förbättring, ES lika med omkring 0,50 förbättring av måttlig omfattning och ES lika 

med eller större än 0,80 en stor förbättring. 

Samband beräknades dels med produktmoment korrelation (r), dels med punktbiserial 
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korrelation (rpbis) då en av variablerna var binär, och slutligen med Eta squared (!2), den 

förklarade variansen, som är ett ytterligare mått på effektstorlek där 0,01=låg effekt; 

0,06=måttlig effekt; 0,14=hög effekt.  

 

2.6. Etiska överväganden 

Inför undersökningen, som skedde på frivillig basis, gavs både skriftlig och muntlig 

information där studiens syfte och uppläggning framgick, samt materialets konfidentialitet 

och användningsområde. Forskningsplanen godkändes av Etikprövningsnämnden i 

Stockholm 16 januari 2008. 

!
3. Resultat  

 

3.1. Förändring av självbild 
I Tabell 3 redovisas hur patienternas självbild förändrats efter avslutad behandling jämfört 
med vid behandlingsstart. 

       Tabell 3. Genomsnittlig förändring av självbild                     

Klus- 
ter 

Självbild N M 
Före 

SD M 
Efter 

SD ES 
d 

P 
    

   1 Autonom/fri 40 32,6 16,6 41,3 13,7 0,52 
  

0,00 

   2 Accepterar 
sig själv 

40 36,3 21,2 59,1 17,8 1,07 
  

0,00 

   3 Tycker om 
sig själv 

40 41,1 22,0 61,7 17,1 0,94 
  

0,00 

   4 Tar hand om 
sig själv 

40 44,4 20,6 57,1 7,7 0,62 
  

0,00 

   5 Kontrollerar 
sig själv 

40 50,1 21,0 51,6 15,1 0,07 
  

0,68 

   6 Anklagar/kritiserar 
sig själv 

40 38,5 22,4 28,0 19,7 - 0,47 
  

0,01 

   7 Förstör/hatar 
sig själv 

40 30,9 22,3 21,1 17,3 - 0,44 
   

0,01 

   8 Försummar 
sig själv 

40 28,3 18,1 19,6 4,6 - 0,48 
  

0,01 

                                                                                                          

Som framgår av tabellen skedde signifikanta förändringar i samtliga kluster förutom i kluster 

5/Kontroll. Förändringen i positiv riktning var större i de positiva klustren 2/Acceptans, 

3/Kärlek, 4/Omvårdnad, än i de negativa klustren 6/Kritik, 7/Hat, 8/Försummelse. En 

liten förändring kan noteras också i klustret 1/Autonomi, medan 5/Kontroll alltså inte 

påvisar någon säkerställd förändring.  
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Sammanfattningsvis innebar detta att patienternas självbild i stort hade förändrats i önskvärd 

riktning. Skillnaderna (ES) mellan initial självbild och självbild efter terapi var stor i klustren 

2/Acceptans och 3/Kärlek, medelstor i klustren 4/Omvårdnad och 1/Autonomi, och liten i 

klustren 6/Kritik, 7/Hat och 8/Försummelse. I kluster 5/Kontroll fanns ingen skillnad.  

Resultaten ovan kan åskådliggöras, i den för SASB-modellen typiska grafiska 

framställningen, enligt Figur 4. 

 
 
   Figur 4. Den genomsnittliga utvecklingen av patienternas medelvärden för självbild före  

 respektive efter psykoterapin, samt medelvärden för en normalgrupps självbild.   
 

Som synes har självbilden huvudsakligen förändrats genom att förskjutas mot de positiva 

polerna. Den har även förskjutits från de negativa polerna, om än i mindre omfattning. För 

jämförelse visas även en normalgrupps skattningar av sin självbild, där det belyses hur den 

genomsnittliga självbilden för patienterna i studien förändrats från en som återspeglar 

problem till en som är väl jämförbar med självbilden hos en normalgrupp. 

 

3.2 Självbildsutveckling i förhållande till bakgrundsfaktorer 

I studien testades ålder, kön, civilstånd, boende, utbildning, samt barn-ej barn, tidigare- ej 

tidigare behandling, medicinering-ej medicinering i förhållande till självbild och förändring av 

den. Storleken på skillnaderna uttrycktes som samband i enlighet med Etavärden, 

motsvarande en punktbiserial korrelation, som beskriver relationen mellan en binär variabel 

och en kontinuerlig. Undantaget är sambanden med ålder, som beräknades med 

produktmomentkorrelation, och samband med utbildning, som med sina flera 

indelningsklasser beräknades med Eta Squared, den förklarade variansen, dvs. den 

kvadrerade korrelationen. 
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Ålder 

Vid terapistart fanns tendenser till samband mellan ålder och Kritik, -0,22,p<.07. De yngre 

var mer självkritiska än de äldre. Vid avslutningen av terapin fanns ett signifikant samband 

mellan ålder och Kärlek, -031, p<0.5. Dvs., positiva förändringar hade skett för de yngre 

som kommit att tycka mer om sig själva. Det fanns också vid slutet av terapin tendenser till 

samband mellan ålder och Autonomi, Acceptans och Kontroll, -0,27,p<.10. I samtliga dessa 

kluster var det alltså de yngre som hade större positiva förändringar än de som var äldre. 

Kön 

Vid terapistart fanns det ett signifikant samband med Försummelse motsvarande 

punktbiserial korrelation (rpbis) 0,35, p<.00. Vad Autonomi beträffar, fanns det ett samband 

med kön 0,29, p<.01. Männen hade högre värden i båda dessa kluster. Inga samband kunde 

noteras mellan förändringar i självbilden och kön. 

Civilstånd/Boende 

Vid terapins början fanns inga samband mellan civilstånd och självbild. 

Med förändring av självbilden uppstod signifikanta samband mellan civilstånd och 

Acceptans motsvarande 0,31, p<.05, samt med Omvårdnad, 0,38, p<.05. Detta innebär att 

de ensamstående hade högre värden med en större förändring i acceptans och 

omhändertagande av sig själva, i jämförelse med gifta och sambos. 

Vid terapistart fanns heller inga signifikanta samband mellan boende och självbild. Efter 

terapi, däremot, kunde ett signifikant samband konstateras med förändringar i Omvårdnad, 

0,32, p<.05, med större förändring för de som bodde ensamma, jämfört med de som bodde 

med någon. 

Barn 

I början av terapin fanns en tendens till samband med Autonomi, 0,22, p<.07. Vid 

avslutning av terapin hade signifikanta samband uppstått med förändringar i Kärlek, 0,32, 

p<.05, Omvårdnad, 0,35, p<.05, och Kontroll, 0,35, p<.05. De barnlösa hade de högsta 

värdena och de största förändringarna i samtliga kluster. 

Utbildning 

Utbildningsvariabeln delades in i tre kategorier, grundskola, gymnasium och 

universitet/högskola, och det fanns signifikanta samband vid terapins början på flera kluster. 

Det starkaste sambandet visade sig i förhållandet mellan utbildning och Försummelse. De 

med grundskolebakgrund hade de högsta värdena här, tätt följda av gymnasium, dvs. de som 

gick/gått i dessa utbildningsformer försummade sig själva i högre grad än de med 

högskolebakgrund. Den förklarade variansen på sambandet var 0,14, p<0,01. Ytterligare, 



! "#!

dock inte lika starka, signifikanta samband stod att finna i förhållande till Kritik och Hat, 

med förklarad varians .08 respektive .10, p<.05. De som gick/gått i gymnasiet som stod för 

de högsta värdena här. Genomgående hade de med högskole-/universitetsbakgrund lägre 

värden. Förändringar i självbilden hade inget samband med utbildningsvariabeln. 

Tidigare behandling 

Vid början av terapin fanns inga signifikanta samband. Men vid avslutningen kunde samband 

konstateras med tidigare behandling och Autonomi, 0,40, p<.01. De som tidigare inte gått i 

någon behandling hade mycket större förändringar i ökad autonomi. Ett signifikant samband 

kunde också konstateras med Försummelse, 0,34, p<.05, med en minskning av försummelse 

för de som tidigare behandlats. Slutligen fanns en tendens till samband mellan behandling 

och Hat, 0,30, p<.10, som också visade på en minskning för de som behandlats tidigare. 

Medicinering 

Det fanns inga signifikanta samband mellan självbild och medicinering vare sig vid terapistart 

eller efter förändring vid avslut. 

 

3.3. Betydelsen av terapins längd för självbildsutvecklingen 

Den fråga som ställdes var i vilken utsträckning terapins längd (månader/sessioner) kunde 

predicera utfallet i förändring av självbilden. Det fanns en tendens till samband mellan antal 

sessioner och Omvårdnad med ett värde av 0,32, p <.10.  D.v.s., fler sessioner hade en 

tendens att ge en förändring av självbilden i riktning mot större omvårdnad. För övrigt 

hittades inga samband mellan vare sig antal månader eller antal sessioner och självbild. 

 

3.4. Samband mellan patienternas skattning av självbild och skattning av 
symtom 

Symtombelastning – självbild i början av terapin 

Då eventuella samband mellan SASB och patienternas symtomskattning, sammanfattat i 

värdet för generell psykisk besvärsnivå (GSI), prövades i början av terapin, uppdagades flera 

och starka samband. Starka negativa samband fanns mellan GSI och Acceptans, -0,46, och 

Kärlek, -0,49, p<.001. Positiva starka samband fanns med Kritik, 0,50, Självhat, 0,51 och 

Försummelse, 0,46, p<.001. Man kan även se en tendens till samband med Kontroll, 0,22, 

p<.10. Det som inledningsvis nämndes om samband mellan negativ självbild och 

symtombelastning verifieras här. De som hade fler symtom hade också en mer negativ 

självbild. 

Samband mellan förändringar i symtombelastning och i självbild efter avslutad terapi 

Vid undersökning av samband mellan förändringar i självbildsklustren och förändringar av  
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symtom i GSI, efter avslutad terapi, förekom två som var signifikanta, det ena hade med 

Kontroll att göra, - 0,43 och det andra med Självhat, - 0,39, <.05.  

Förändringen i symtombelastning speglade en minskad styrka i självhat samt i kontroll. 

 

3.5. Samband mellan patienternas skattning av självbild och  
psykoterapeuternas bedömning av besvär 

Vid undersökning av samband mellan psykoterapeuternas bedömning av patienternas besvär 

och patienternas egen skattning av sin självbild vid terapistart, fanns flera som i huvudsak 

hade med faktorn ”utagerande” att göra. Starkast i förhållande till Kontroll, ett negativt 

samband -0,39, p<.01. Andra negativa samband med fanns med Autonomi, -0,27, Kärlek, -

0,28 och Omvårdnad, -0,24, p<.05. 

Ett enda undantag från denna dominans av variabeln utagerande var faktorn ”relation”, som 

hade ett negativt samband med Acceptans, -0,26, p<.05.  

Samband mellan de förändringar som inträffade i patienternas självbildsskattning och 

förändringar i psykoterapeuternas bedömningar vid terapins avslut, var måttliga. De enda 

signifikanta samband som kunde påvisas var mellan relationsfaktorn och Acceptans 0,36 

samt Omvårdnad, 0,37, p<.05.   

 

4. Diskussion 
Syftet med studien var att studera om patienternas självbild förändrades efter genomförd 

behandling, och om behandlingslängd och bakgrundsfaktorer påverkade utfallet. Studien 

ville också undersöka om det fanns något samband mellan patienternas upplevelse av 

självbild och uppvisande av symtom samt även jämföra skattning av självbild med 

psykoterapeuternas bedömning av besvär. 

 

4.1. Resultatdiskussion 

Förändring av s jä lvbi ld  

Enligt Armelius (2005) kan tolkningen av självbilden bland annat utgå ifrån om den är 

positiv, negativ eller både-och/konfliktfylld, om balans föreligger i klustren 5/Kontroll och 

1/Autonomi, dvs. om de är ungefär lika höga, och hur dimensionen Kontroll-Autonomi ser 

ut i relation till Positiv-Negativ-dimensionen. 

Resultatet av studien visade att självbilden i genomsnitt förändrats i positiv riktning. 

Patienterna började tycka bättre om sig själva på de positiva klustren och ändrade sin 

negativa hållning, inte lika mycket, men ändå åt rätt håll. Förändringen innebar alltså att 

patienterna accepterade, tyckte om och tog hand om sig själva i högre grad och att de var 
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mindre kritiska, destruktiva och försumliga mot sig själva efter behandlingens avslut. De var 

även mer fria och autonoma. Deras initiala värden på autonomi var relativt låga. Efter 

genomförd behandling hade dessa värden ökat något, vilket kan tolkas som att patienterna 

hade blivit lite mer spontana.  Jämförelsen med normalgruppens värden underströk den 

förbättring som skett av patienternas självbild, genom att de närmat sig 

normalgruppsvärdena.      

 Den enda aspekt av självbilden som inte hade förändrats för patienterna efter avslutad 

behandling var självkontroll. Den var lika hög efter genomförd behandling som den var 

initialt. Självkontroll utgör den ena polen i en av huvuddimensionerna självkontroll-spontanitet. 

Den har därför inte någon direkt koppling till grad av positiv självbild, som ligger i den andra 

huvuddimensionen självkärlek-självhat , utan snarare till en balanserande funktion av olika 

kluster för att upprätthålla större flexibilitet i olika sammanhang, i strävan efter en sund 

självbild. En bibehållen kontroll i studien kanske behövdes för att balansera den något 

försiktiga förändringen av de negativa klustren? Som tidigare redovisats under 

forskningsavsnittet har också studier visat att ett bättre utfall vid psykoterapi inte bara har 

med en mer positiv självbild att göra, utan också med mer självkontroll (Henry, Schacht, & 

Strupp, 1990). 

Att uttala sig generellt om huruvida det är bra eller dåligt med mer eller mindre 

kontroll/autonomi är förknippat med vissa svårigheter, då det måste bero på var någonstans 

på skalan man börjar: För en hämmad och självkritisk person kan det vara positivt med lite 

mindre kontroll, medan en alltför utagerande skulle behöva mer kontroll.          

Förändringen av självbilden i positiv riktning i nästan alla kluster är intressant med tanke 

på att självbilden, enligt interpersonell teori, är relativt stabil och därför kan vara svår att 

förändra (Henry, 1994). Å andra sidan bekräftas här tidigare studiers konstaterande av den 

negativa självbilden som en motiverande faktor för förändring i terapi (Benjamin, 2003). 

Självbildsutvecklingen rymmer alltså motsägelsefulla drag, och skall inte tas för given.  Man 

skulle t.ex. kunna tänka sig att en förändring till förbättring på den positiva sidan av 

självbilden får till följd att det öppnar för mer kontakt med den negativa sidan, och 

därigenom till ökning av besvär, som ger det Armelius (2005) kallar en självbild som är både-

och/konfliktfylld. Eller att vissa förbättringar i en del av självbildssystemet kan leda till 

försämringar i andra, för att upprätthålla balansen, med bekräftelse och stabilitet för 

självbilden.         
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Förändring av s jä lvbi lden i  förhål lande t i l l  bakgrundsfaktorer  

Det var de yngre, ensamstående, med eget boende, utan barn som mest förändrade sin 

självbild i positiv riktning. Varför var det så? Två tänkbara tolkningar dyker upp. Den ena går 

ut på att unga, ensamstående människor inte är lika etablerade i fasta mönster som de äldre, 

gifta, med barn och därför är mer öppna inför att förändras. Den andra möjliga förklaringen 

skulle kunna vara att behovet av förändring hos de yngre är större p.g.a. att det hos dem, av 

samma anledning, finns större brister i livskvalitet i form av närhet och gemenskap. Båda 

dessa faktorer kan ha bidragit till ökad motivation hos de unga att tillgodogöra sig terapin.  

 

Samband s jä lvbi ld – behandl ings längd 

Terapins längd hade ingen betydelse för utfallet. En förklaring till att man inte såg några 

signifikanta samband här kan vara att patienterna, oavsett längd, fick så mycket de behövde. 

 

Samband s jä lvbi ld – pat ienternas skattning av symtom 

Det som inledningsvis nämndes i studien om samband mellan negativ självbild och 

symtombelastning verifierades av resultatet. Vid terapistart hade de som hade fler symtom en 

mer negativ självbild. På motsvarande sätt hade omfattningen av symtomen avtagit vid en 

förändrad och mer positiv självbild vid avslutning av terapin. Vad som även förtjänar att 

påpekas är att symtombelastningen i huvudsak hade med självhat och kontroll att göra, liksom 

att förändringen i symtombelastningen speglade en minskad styrka av självhat samt av 

kontroll. Vid tolkningen av samband innebar alltså en större förändring för GSI i positiv 

riktning, en värdeminskning för dessa kluster. Dessutom gällde att ju högre värdena för 

självhat och kontroll var vid terapistart, desto större blev förändringarna i positiv riktning för 

GSI. 

 

Samband s jä lvbi ld -   psykoterapeuternas bedömning av besvärsområden  

Det visade sig att det inte förelåg något starkt samband mellan psykoterapeuternas 

beskrivning av patienternas problem med självkänslan vid terapistart och patienternas 

självskattningar. Det enda kluster som det korrelerade med var Acceptans, som visade att ju 

mer relationsproblem som fanns, desto mindre var acceptansen hos patienterna.   Att notera 

är att psykoterapeuternas skattning av problem med självkänslan inte korrelerade med de 

negativa klustren. Däremot fanns tydliga negativa samband mellan psykoterapeuternas 

beskrivning av utagerande och patientens självbild i de positiva klustren. Det kan man 

kanske tolka som att psykoterapeuterna kan ha uppmärksammat frånvaro av självkänsla, men 
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däremot inte närvaro av självhat, utifrån att de sett positiv och negativ självkänsla som två 

olika dimensioner.       

Sammantaget kan man alltså säga att sambanden mellan psykoterapeuternas skattningar 

och SASB på det hela taget var svaga, förutom på faktorn Utagerande. Kanske är det lite 

anmärkningsvärt att det inte var relationerna så mycket som utagerandet, som korrelerade 

med patienternas egen skattning vid terapistart. Vad är det som gör att det just är utagerande 

i första hand som korrelerade med klustren? Kan det ha att göra med, att man som 

psykoterapeut är extra känslig för stökiga och utagerande patienter, och låter sig påverkas av 

det vid bedömningen? Att det kan vara lättare att bedöma utagerande än några av de andra 

faktorerna? Det bör samtidigt noteras att det under förändringen av patienternas självbild 

och psykoterapeuternas besvärsbedömningar utvecklades ett samband, som vid den 

avslutande skattningen kunde påvisa en ökning av patienternas acceptans och omvårdnad, 

fenomen som ju är starkt förknippade med självkänsla.  

 

4.2. Metoddiskussion 

Deltagare 

Flera faktorer som inte går att kontrollera kan ha påverkat vilka patienter som deltog och 

vilka som föll bort under vägen inför och i den här studien. Det Engstrand (2009) tar upp 

om terapeutens betydelse för möjligheterna att påverka patienten att delta eller inte kan ha 

varit en sådan påverkande faktor.  Hon menar bl.a. att ambivalensen hos enskilda terapeuter 

inför uppgiften kan ha inverkat menligt på värvandet av deltagare. En fråga som dyker upp i 

detta sammanhang är om en sådan ambivalens kan ha att göra med en ovana hos 

psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter att delta i denna typ av evaluerande 

projektsammanhang, som något självklart givet. T.ex. kan etiska spörsmål väckas om det 

riktiga och behandlingsmässigt gynnsamma för patienterna att medverka. En omsorgsfull 

förberedelse med aktuella psykoterapeuter framstår då som ett första viktigt steg i 

kvalitetssäkringsprojekt av detta slag, där inventering av vars och ens etiska och praktiska 

ståndpunkter får möjlighet att ventileras och klargöras. Utifrån det kan deltagandet sedan 

fastställas. Med en mer samlad, medveten, riktad ”trupp”, kanske bortfall som har sin grund i 

frånvaro av engagemang eller ambivalens hos psykoterapeuten, blir mindre omfattande.  

Pga. det stora frånfället av potentiella deltagare i projektet, begränsas slutsatserna av 

denna studie till att endast gälla utfallet hos de förhållandevis få som deltog. Det går inte att 

säga något om verksamheten i stort och den kvalitetssäkring som var en del av projektets 

målsättning.          
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Instrument  

Användningen av självskattningsformulär för att mäta självbild är inte helt oproblematiskt. 

Flera faktorer kan ha påverkat hur patienterna skattade. Förändringen av självbilden kan ha 

berott på en ”hello‐goodbye effect” snarare än en verklig förändring. Det innebär att 

patienterna skulle ha kunnat skatta den initiala självbilden som överdrivet negativ i hopp om 

att få stöd och hjälp av psykoterapeuterna. Vidare kan de ha skattat självbilden efter 

genomförd behandling som mer positiv för att psykoterapeuterna skulle glädjas över deras 

självbildsförbättring. I sådant fall skulle en överdrivet negativ skattning av självbilden i 

början och en överdrivet positiv skattning av självbilden i slutet ha varit tillräcklig för att visa 

på en självbildsförändring. Ytterligare en faktor som kan ha haft betydelse är social 

önskvärdhet. Det betyder att patienterna kan ha skattat sin självbild efter genomförd 

behandling som mer positiv för att de ville framställa sig själva på ett visst sätt inför andra.   

Terapeuternas skattningar av patienternas besvär visar också att de förbättrats i önskvärd 

riktning.  Samtidigt behöver inte terapeuternas bedömningar vara giltiga eftersom det finns 

många skäl till att de skulle vilja se en positiv förändring hos patienterna. Det som dock talar 

emot att terapeuterna har gjort en alltför fördelaktig bedömning är att de ansåg att en stor 

andel av patienterna fortfarande hade problem efter psykoterapin (problem med självkänsla 

och relationer anses många fortfarande ha vid den avslutande bedömningen). 

För att mäta självbilden användes den fullständiga versionen av SASB Introject. 

Fördelen med den är att varje kluster mäts genom flera frågor, vilket ökar den 

innehållsmässiga validiteten. Ytterligare en fördel med SASB mätinstrument för introject är 

att det, utifrån den interpersonella teorin, fångar något av det mångdimensionella som vår 

relation är (känslor och föreställningar om vår relation, innebörden av den). För är inte detta 

själva navet i det psykoterapeutiska arbetet, som inte låter sig beskrivas så lätt, eftersom 

relationen, som är en representation av interaktionen, försiggår i det inre? 

Ett annat viktigt skäl till att fokusera på tredje ytan med självbilden har med klinisk 

användbarhet att göra. En patologisk självbild kan närmas psykoterapeutiskt genom att 

använda såväl interpersonella, psykodynamiska som kognitiva former av psykoterapi. Ökad 

förståelse för självbild i diagnosbilden skulle kunna göra det lättare att konfrontera och i 

slutändan ändra patologiska mönster i interpersonellt beteende genom att använda en mängd 

olika psykoterapeutiska orienteringar.  

En tanke som också väcks, utifrån kopplingar till anknytningsteorin, är om SASB 

instrumentet skulle kunna användas för att underlätta klassificering av 

anknytningsbeteenden. I SASB-modellen organiseras ju det interpersonella beteendet bl.a. 
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enligt graden av affiliation, som motsvarar Bowlbys (1994) teoretiska begrepp anknytning. 

Relevanta anknytningsbeteenden kan därför placeras in under den horisontella 

affiliationsaxeln på de tre olika ytorna. Individer med en trygg anknytning positionerar sig då 

på den högra hemisfären, motsvarande de positiva klustren, medan de med otrygg 

anknytning hamnar på den vänstra sidan, motsvarande de negativa klustren. (Ericson & 

Pincus, 2005). 

Bland psykoterapeuternas bedömningsalternativ av besvärsområden hos patienterna 

fanns bl.a. ”problem med självkänslan” som jämfördes med patienternas skattning av sin 

självbild. Dock utmärks begreppen, som tidigare påpekats, av en viss skillnad enligt den 

interpersonella teorins definition. Medan självkänslan begränsas till hur man värderar sig 

själv och sin egen förmåga, har självbilden en bredare innebörd som förutom att värdera och 

beskriva, även omfattar hanteringen av sig själv. (Claesson et al., 2008). Så, vad bedömde 

psykoterapeuterna egentligen? Självkänsla eller det större begreppet självbild, där även 

hanterande som acceptans och utagerande ingår? Ett klargörande av detta innan projektstart 

hade varit en fördel. Att jämföra begreppen rakt av, som nu, kan bli missvisande, och en 

fråga som reser sig är om det haft betydelse för utfallet i studien.    

 

Design  

För att få ett säkrare resultat i studien hade man behövt använda kontrollgrupp. Det hade 

underlättat uteslutandet av andra faktorer bakom självbildsförändringen. Utifrån den aktuella 

uppläggningen går det inte att påvisa att det verkligen var behandlingen som påverkade 

denna förändring i positiv riktning. Logiskt sätt skulle det lika gärna ha kunnat vara någon 

annan variabel som t.ex. händelser i omvärlden, utanför behandlingssituationen.  

 

4.3. Slutsatser 

Självbilden hos patienterna i studien förändrades i positiv riktning i samtliga avseenden förutom 

när det gäller självkontroll. Även om självbildsförändringen sammanföll tidsmässigt med 

behandlingen går det som sagt inte att veta om det var behandlingen som påverkade självbilden. 

Det är ändå positivt att kunna konstatera att patienternas självbild vid uppföljningstillfället hade 

förbättrats i jämförelse med första mättillfället. Det skulle kunna innebära att det är möjligt för 

patienter, med en inte alltför svår störning, att förändra sin självbild på relativt kort tid.  

Eftersom en negativ självbild orsakar ett stort lidande hos patienter, kan ett 

uppmärksammande av detta med tydligare kartläggning, underlätta en bearbetning av 

problematiken i behandlingen och därmed leda till ökad hälsa och livskvalitet. 
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Appendix 

Påståendena från SASB-formuläret som definierar respektive kluster 

Kluster 1. (Spontanitet) – Påståenden: 
  4. Jag låter viktiga ställningstaganden, tankar, handlingar och valmöjligheter gå mig förbi utan att bry mig   
      särskilt mycket om det.  
26. Jag tar dagen som den kommer och är nöjd med att leva för dagen. 
28. Jag låter mig styras av situationen – jag har ingen särskild ”inre styrning” – inga fasta principer.  
30. Det fungerar bra för mig att tillåta mig själv att agera helt naturligt. 
32. Jag känner mig fri att låta min egentliga natur utveckla sig som den vill. 
 
Kluster 2. (Accepterar) – Påståenden: 
  5. Eftersom jag känner till både mina starka och svaga sidor låter jag mig själv helt enkelt vara den jag är  
  6. Jag unnar mig att känna mig lycklig och nöjd med mig själv, precis som jag är. 
21. Jag förstår och accepterar mig själv och låter mitt inre jag styra.  
31. Jag mår bra med mig själv. Jag är avspänd, stabil och helt okay som jag är. 
 
Kluster 3. (Tycker om) – Påståenden: 
 9. Jag älskar, är mån om och mår bra med mig själv – t o m känner mig sexig.   
10. Jag tar självklart hand om mig själv och sköter om mig själv då så behövs. 
13. Jag tycker väldigt mycket om mig själv och välkomnar möjligheter att vara med mig själv.  
18. Ömt och varsamt ger jag mig själv en ”klapp på axeln” just därför att jag mår så bra med mig själv 
34. Jag är alltid öppen för och ställer upp på saker som är roliga och som jag mår bra av. 
 
Kluster 4. ( Tar hand om) – Påståenden: 
  2. Jag iakttar och analyserar mig själv förnuftigt, noggrant och realistiskt.  
  8. Jag övar och arbetar med att utveckla värdefulla färdigheter och sätt att vara.  
27. Jag skyddar mig själv och tar vara på mina egna intressen.  
29. Jag ägnar mycken möda åt att förutse och hitta alla mina behov. 
       
Kluster 5. (Kontrollerar) – Påståenden: 
14. Jag är mycket mån om att lägga band på mig.  
15. Jag kontrollerar och styr mig själv enligt de mål jag satt upp för mig.  
19. Jag håller ett öga på mig själv för att försäkra mig om att jag gör det jag borde.  
20. Jag anstränger mig för att jag skall bli så bra som möjligt. 
23. Jag satsar mycket energi på att se till att jag anpassar mig till gällande normer – jag är korrekt. 
 
Kluster 6. (Anklagar) – Påståenden: 
  7. Jag anklagar och beskyller mig själv – ser till att jag mår dåligt, känner mig skyldig, skamsen och  
      ovärdig.  
24. Jag straffar mig själv strängt – jag låter allt gå ut över mig själv. 
25. Jag tvingar mig själv att göra saker och vara något som jag vet egentligen inte är det rätta för mig. Jag  
      lurar mig själv.  
35. Jag är mycket osäker på mig själv eftersom jag tycker att jag gör saker och ting helt fel. Jag tycker att  
      andra kan bättre. 
 
Kluster 7. (Hatar) – Påståenden: 
11. Jag underkänner mig själv – förkastar mig själv som värdelös.  
16. Jag plågar, dödar och förintar mig själv därför att jag i grunden är så dålig.  
17. Jag verkligen överbelastar, förtär och förbrukar mig själv. 
22. Jag sköter inte om mina sjukdomar och skador även när detta innebär stor skada för mig själv.  
36. Jag betraktar mig själv negativt och destruktivt – jag är egentligen själv min egen värsta fiende. 
 
Kluster 8. (Försummar) – Påståenden: 
  1. Jag bryr mig inte om mig själv och strävar inte efter att utveckla mina egna möjligheter.  
  3. Jag dagdrömmer och fantiserar istället för att verkligen göra det som skulle vara bra för mig.  
12. Jag ifrågasätter inte idéer som jag har om mig själv – jag bryr mig inte om att lära känna mig själv.  
33. Jag är slapp, omdömeslös och hamnar i situationer som är destruktiva för mig själv. 
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