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KLIENTERS	SJÄLVBILD	OCH	DESS	SAMBAND	MED	ALLIANS	OCH	

BEHANDLINGSUTFALL	I	UTBILDNINGSPSYKOTERAPI	

Madeleine	Svanlund	

	

Syftet	 med	 föreliggande	 studie	 var	 att	 i	 utbildningsterapi	 undersöka	 klientskattad	 självbild	 vid	

terapistart	och	dess	samband	med	allians	och	behandlingsutfall,	där	behandlingsutfall	definierades	

som	 förändring	 i	 utfallsvariablerna	 mellan	 terapistart	 och	 terapislut.	 Nittioåtta	 klienter	 som	

genomgick	terapi	på	Psykologmottagningen	vid	Umeå	Universitet	deltog	i	studien.	Självbild	mättes	

med	Structural	Analysis	of	Social	Behavior	(SASB),	allians	med	Working	Alliance	Inventory	(WAI)	

och	behandlingsutfall	med	Symptoms	Checklist	 (SCL-90)	och	Outcome	Questionnaire	(OQ-45).	En	

korrelationsanalys visade att	högre	nivåer	av	självkritik	och	av	negativ	självbild	hade	ett	samband	
med	 lägre	 allians	 vid	 terapistart.	 Det	 fanns	 vidare	 ett	 samband	 mellan	 högre	 nivåer	 av	

självskyddande	 och	 av	 positiv	 självbild	 hos	 klienterna,	 och	 mindre	 förändring	 i	 allians	 mellan	

terapistart	och	terapislut.	Slutligen	hade	högre	nivåer	av	negativ	självbild	ett	samband	med	bättre	

behandlingsutfall,	 och	 högre	 nivåer	 av	 positiv	 självbild	 var	 kopplad	 till	 sämre	 behandlingsutfall.	

Resultaten	indikerar	att	klienters	självbild	kan	vara	relevant	för	terapeuter	att	undersöka,	och	att	

klienters	 självbild	 vid	 terapistart	 har	 mer	 koppling	 till	 behandlingsutfall	 än	 till	 allians.	 Mer	

forskning	behövs	på	området.	

	

This	study	investigated	initial	client	self-image	in	trainee-led	psychotherapy,	and	its	relationship	to	

alliance	and	therapy	outcome,	where	therapy	outcome	was	defined	as	change	in	outcome	measures	

between	beginning	and	end	of	therapy.	The	participants	were	98	clients	who	received	treatment	at	

a	training	clinic	at	Umeå	University,	Sweden.	Self-image	was	measured	with	Structural	Analysis	of	

Social	Behavior	(SASB),	alliance	with	Working	Alliance	Inventory	(WAI),	and	therapy	outcome	with	

Symptoms	 Checklist	 (SCL-90)	 and	 Outcome	 Questionnaire	 (OQ-45).	 A	 correlational	 analysis	

showed	 that	 higher	 levels	 of	 self-criticism	 and	 a	 negative	 self-image	were	 associated	with	 lower	

levels	of	alliance	at	the	beginning	of	therapy,	and	higher	levels	of	client	self-protect	and	a	positive	

self-image	were	associated	with	a	smaller	change	in	alliance	between	beginning	and	end	of	therapy.	

Higher	 levels	 of	 a	 negative	 self-image	were	 associated	with	 better	 therapy	 outcome,	 and	 higher	

levels	of	a	positive	self-image	were	associated	with	poorer	 therapy	outcome.	The	results	 indicate	

that	 client	 self-image	 can	 be	 a	 relevant	 factor	 for	 therapists	 to	 assess,	 and	 that	 initial	 client	 self-

image	 is	 more	 associated	 with	 therapy	 outcome	 than	 alliance.	 More	 research	 addressing	 these	

topics	is	needed.	

	
	
Självbild	 hos	 klienter	 förefaller	 vara	 en	 relevant	 faktor	 för	 behandlingsutfall	 i	

terapi	 (Björk,	Clinton,	 Sohlberg,	&	Norring,	2007;	Dennhag,	Ybrandt,	&	Armelius,	

2011;	Halvorsen	&	Monsen,	2007;	Ryum,	Vogel,	Walderhaug,	&	Stiles,	 2015)	och	

för	den	terapeutiska	relationen	(Henry,	1996;	Ybrandt,	2016).	 	Området	självbild	

och	dess	koppling	till	terapirelationen	och	till	behandlingsutfall	är	dock	än	så	länge	

relativt	 outforskat	 i	 en	 utbildningsterapikontext.	 I	 denna	 studie	 avsågs	 att	 i	

utbildningsterapi	 undersöka	 klientskattad	 självbild	 vid	 terapistart	 och	 dess	

samband	 med	 allians	 vid	 terapistart	 och	 terapislut,	 förändring	 i	 allians	 mellan	

terapistart	och	terapislut	samt	behandlingsutfall.	
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Begreppet	 självbild	 återfinns	 inom	 en	 mängd	 terapiinriktningar,	 under	 skilda	

teoretiska	ramverk	(Ryum	et	al.,	2015).	Inom	interpersonell	teori	(Sullivan,	1953)	

förstås	begreppet	självbild	utifrån	att	människor	lär	sig	att	behandla	sig	själva	som	

andra	 behandlat	 dem.	 Utifrån	 hur	 vi	 behandlas	 skapas	 en	 inre	 repertoar	 som	

speglar	den	behandling	som	getts	av	signifikanta	andra	(Henry,	Schacht,	&	Strupp,	

1990).	 En	 modell	 för	 att	 beskriva	 detta	 samspel	 mellan	 själv	 och	 andra	 är	

Structural	Analysis	of	Social	Behavior	(SASB;	Benjamin	1974).	Modellen	beskriver	

intrapsykiska	och	interpersonella	faktorer	utifrån	två	axlar.	Den	horisontella	axeln	

handlar	om	anknytning	och	 löper	från	polerna	kärlek	till	hat.	Den	vertikala	axeln	

handlar	 om	 autonomi	 och	 löper	 från	 polerna	 insnärjdhet	 (enmeshment)	 till	

differentiering/frigörelse.	 Modellen	 består	 av	 tre	 lager;	 Agera,	 Reagera	 och	
Introjekt.	Agera	har	ett	transitivt	fokus,	det	vill	säga	fångar	en	persons	handlingar	
som	riktar	sig	mot	andra.	Reagera	har	ett	intransitivt	fokus,	det	vill	säga	fångar	en	

persons	 reaktioner	 på	 andras	 beteende.	 Introjekt	 fångar	 en	 persons	 handlingar	

mot	sig	själv.	Utifrån	de	 två	axlarna	utkristalliseras	 för	varje	 lager	en	cirkumplex	

modell	 med	 åtta	 kluster	 som	 innehåller	 olika	 kombinationer	 av	 autonomi	 och	

anknytning.	 För	 lagret	 Introjekt	 är	dessa	1)	 Spontan	och	 impulsiv,	 2)	Accepterar	

och	 utforskar	 sig	 själv	 3)	 Älskar	 och	 tycker	 om	 sig	 själv	 4)	 Tar	 hand	 om	 och	

utvecklar	 sig	 själv	 5)	 Kontrollerar	 och	 behärskar	 sig	 själv	 6)	 Förtrycker	 och	

anklagar	 sig	 själv	 7)	 Förstör	 och	 förkastar	 sig	 själv,	 samt	 8)	 Dagdrömmer	 och	

försummar	sig	själv,	där	kluster	2,	4,	6	och	8	består	av	kombinationer	av	autonomi	

och	 anknytning	 (se	 Figur	 1)	 (Benjamin,	 1996a;	 Erickson	 &	 Pincus,	 2005;	

Hjälmdahl,	 Claesson,	Werbart,	 &	 Levander,	 2001;	 Ybrandt,	 2004).	 De	 handlingar	

som	beskrivs	i	lagret	Introjekt	kan	sägas	konstituera	en	persons	självbild.		

	

Benjamin	(1996b)	betonar	vikten	av	anknytning	för	utveckling	(Benjamin,	1996b)	

och	 anknytningsrelaterade	 beteenden	 varierar	 runt	 den	 horisontella	 axeln	 i	

modellen	 (Erickson	 &	 Pincus,	 2005).	 Beteenden	 som	 relateras	 till	 en	 god	

anknytning	kallas	 för	Attachment	group	(AG)	och	beteenden	som	relateras	till	en	

mindre	 god	 anknytning	 kallas	 för	 Disrupted	 Attachment	 group	 (DAG).	 I	 lagret	

Introjekt	tillhör	kluster	2,	3	och	4	AG	och	6,	7	och	8	DAG	(Erickson	&	Pincus,	2005,	

se	 Figur	 1).	 Framförallt	 anknytningsdimensionen	 har	 i	 forskning	 visat	 sig	 ha	

samband	med	psykopatologi	(Ryum	et	al,	2015)	där	negativ	självbild	(dimensioner	

av	 självbilden	 som	 innefattas	 i	 DAG)	 enligt	 Dennhag	 et	 al.	 (2011)	 kopplats	 till	

psykisk	ohälsa.	
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Figur	1.	SASB-	modell	för	lagret	Introjekt.	
	

Självbilden	 (lagret	 Introjekt)	 i	 SASB-modellen	 kan	 enligt	 Björck	 et	 al.	 (2007)	 ses	

som	 en	 hörnsten	 i	 en	 persons	 samspel	med	 andra	 och	 därmed	 användas	 för	 att	

förstå	 de	 interpersonella	 interaktioner	 som	 uppstår	 (Björck	 et	 al.,	 2007)	 vilket	

även	 kan	 innefatta	 samspelet	 i	 terapirummet.	 Enligt	 Henry	 et	 al.	 (1990)	 kan	

självbilden	 vara	 föremål	 för	 förändring	 under	 hela	 livet,	 även	 om	 tidiga	

erfarenheter	 ses	 som	 viktiga	 (Henry	 et	 al.,	 1990).	 Om	 individen	 får	 nya	

erfarenheter	 i	 samspel	 kan	 dessa	 erfarenheter	 introjiceras	 och	 de	 inre	

representationerna	därigenom	förändras.	I	praktiken	tenderar	dock	självbilden	att	

vara	 relativt	 stabil,	 då	 den	 hos	 individen	 skapar	 förväntningar	 på	 omgivningen,	

vilka	 i	 sin	 tur	 kommer	 forma	 individens	 handlingar	 och	 i	 förlängningen	 det	

interpersonella	 samspelet	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 det	 bekräftar	 individens	

förväntningar	 (Henry,	 1996).	 Självbilden	 kan	 således	 bli	 självförstärkande	 där	

exempelvis	 inre	 självkritik	 kan	 leda	 till	 ett	 defensivt	 beteende	 i	 interpersonellt	

samspel,	vilket	i	sin	tur	kan	framkalla	reaktioner	hos	omgivningen	som	ytterligare	

förstärker	 den	 kritiska	 självbilden	 (Henry	 et	 al.,	 1990).	 I	 en	 studie	 av	 Conroy	

(2003)	 fanns	 deltagarnas	 uppfattning	 av	 hur	 de	 behandlades	 av	 andra	 vara	 i	

överensstämmelse	 med	 huruvida	 de	 hade	 en	 positiv	 eller	 negativ	 självbild	

(Conroy,	 2003).	 Utifrån	 mekanismerna	 som	 beskrivs	 i	 SASB-modellen	 är	 det	

rimligt	 att	 anta	 att	 klientens	 självbild	 kan	 inverka	på	 det	 samspel	 som	uppstår	 i	

terapirummet.	 Detta	 samspel	 kan	 antingen	 bekräfta	 och	 förstärka	 klientens	
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tidigare	 mönster,	 eller	 erbjuda	 möjlighet	 att	 introjicera	 nya	 erfarenheter	 av	

samspel	(Henry,	1996).	

	

Intresset	 för	 den	 terapeutiska	 relationen,	 eller	 allians	 som	 det	 också	 brukar	

benämnas,	har	under	de	senaste	decennierna	varit	stort.	Det	saknas	en	vedertagen	

definition	 av	 allians	 vilket	 gör	 fältet	 något	 svårt	 att	 överblicka	 (Horvath,	 Del	 Re,	

Flückiger,	 &	 Symonds,	 2011).	 Bordin	 (1979)	 myntade	 begreppet	 arbetsallians,	

vilket	 betonar	 samarbetet	 och	 ömsesidigheten	 i	 den	 terapeutiska	 relationen,	 till	

skillnad	 från	 tidigare	 fokus	 på	 antingen	 klientens	 eller	 terapeutens	 bidrag	

(Horvath	et	al.,	2011).	Bordin	(1979)	menar	att	arbetsalliansen	kan	delas	 in	 i	 tre	

delkomponenter,	nämligen	mål	(goal),	uppgift	(task)	och	band	(bond).	Mål	handlar	
om	att	klient	och	terapeut	har	samma	bild	av	vad	som	är	målet	för	terapin.	Uppgift	
handlar	om	att	klient	och	terapeut	är	överens	om	vilka	uppgifter	de	båda	har	att	

fullfölja	 i	sina	respektive	roller	 för	att	uppnå	terapimålen.	Band	handlar	slutligen	
om	 det	 band	 och	 kvalitéerna	 i	 den	 relation	 som	 utvecklas	 mellan	 klient	 och	

terapeut	 under	 terapin.	 Teorin	 kan	 appliceras	 på	 alla	 typer	 av	 terapi	 och	 de	 tre	

komponenterna	 kan	 se	 olika	 ut	 och	 ha	 en	 mer	 eller	 mindre	 framträdande	 roll	

beroende	 på	 terapiform	 (Bordin,	 1979).	 Allians	 är	 ofta	 föränderlig	 under	 en	

terapiprocess,	och	kan	både	öka	och	minska	under	terapins	gång.	 I	 forskning	har	

bland	annat	påvisats	stabila,	linjärt	ökande,	och	u-formade	alliansmönster	(Dinger,	

Strack,	Sachsse,	&	Schauenburg,	2009).	

	

Det	finns	i	dagsläget	få	studier	som	undersökt	självbildens	koppling	till	allians,	och	

ännu	 färre	 sådana	 som	 använt	 SASB	 som	mått	 på	 självbild.	 Självbild	 kan	 utifrån	

interpersonell	teori	anses	utgöra	en	del	av	det	som	brukar	betecknas	personlighet,	

och	 studier	 av	 andra	 personlighetsrelaterade	 klientvariabler	 har	 visat	 att	

exempelvis	 självutlämnande	 (disclosing;	 Wong	 &	 Pos,	 2014)	 extraversion,	

öppenhet,	 vänlighet	 och	 samvetsgrannhet,	 (Coleman,	 2006)	 samt	 hedonism	 och	

negativ	 affektivitet	 (Dennhag,	 Sundström,	&	 Ybrandt,	 2016)	 kan	 ha	 ett	 samband	

med	allians	i	terapin.	Vidare	är	självkritik	och	perfektionism	två	närapå	identiska	

begrepp	 (Whelton,	 Paulson,	 &	 Marusiak,	 2007)	 där	 personer	 med	 hög	 grad	 av	

självkritik	 karaktäriseras	 av	 en	 negativ	 bild	 av	 själv	 och	 andra	 och	 en	 konstant	

tendens	att	nedvärdera	och	kritiskt	granska	sig	själv	(van	der	Kaap-Deeder,	Smets,	

&	Boone,	 2016;	Whelton	 et	 al,	 2007).	 Begreppen	 verkar	 således	 nära	 besläktade	

med	en	negativ	 självbild,	 och	 särskilt	med	dimensionen	 ”förtrycker	och	anklagar	

sig	själv”	 (kluster	6)	 i	SASB-modellen.	Hög	grad	av	självkritik	eller	perfektionism	

hos	klienten	har	funnits	vara	förknippat	med	lägre	arbetsallians	 i	 terapi	(van	der	

Kaap-Deeder	et	al.,	2016;	Whelton	et	al.,	2007;	Zuroff	et	al.,	2000).	Whelton	et	al.	

(2007)	fann	i	sin	studie	av	169	öppenvårdsklienter	i	Canada,	ett	negativt	samband	

mellan	klienternas	självkritik	och	deras	självskattade	allians.	Detta	samband	fanns	

ända	från	studiens	första	mätpunkt	(session	3;	Whelton	et	al.,	2007).	När	det	gäller	
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självbildens	 koppling	 till	 förändring	 i	 allians,	 undersökte	 Zuroff	 et	 al.	 (2000)	

samband	 mellan	 klienters	 perfektionism	 och	 allians	 i	 en	 studie	 av	 149	

amerikanska	 öppenvårdsklienter.	 Allians	 mättes	 både	 genom	 klienternas	

skattningar	 av	 upplevd	 kvalitet	 på	 den	 terapeutiska	 relationen,	 och	 genom	

observatörers	 skattningar	 av	 klienternas	 respektive	 terapeuternas	 bidrag	 till	

alliansen.	Studien	visade	att	hos	klienter	som	skattat	högre	grad	av	perfektionism	

skedde	en	mindre	ökning	av	klienternas	bidrag	till	alliansen	under	terapins	gång,	

jämfört	 med	 klienter	 som	 skattat	 lägre	 grad	 av	 perfektionism.	 Denna	 skillnad	 i	

klienternas	bidrag	inträdde	under	den	senare	delen	av	terapin.	Det	skedde	även	en	

ökning	i	klienternas	skattningar	av	upplevd	kvalitet	på	den	terapeutiska	relationen	

mellan	 terapistart	 och	 terapislut,	 men	 perfektionism	 fanns	 vara	 orelaterad	 till	

denna	 ökning.	 Zuroff	 et	 al.	 (2000)	 beskriver	 att	 de	 terapier	 som	 ingick	 i	 studien	

bedrevs	 av	 erfarna	 terapeuter,	 och	 att	 terapeuterna	 därmed	 inte	 var	 mindre	

kapabla	 att	 etablera	 och	 upprätthålla	 en	 arbetsallians	med	 patienter	med	 högre	

grad	 av	 perfektionism,	 även	 om	 dessa	 klienters	 eget	 bidrag	 till	 alliansen	 var	

mindre.	 Författarna	 argumenterar	 att	 det	 bör	 undersökas	 hur	 klienters	

perfektionism	 påverkar	 alliansen	 i	 terapier	 som	 bedrivs	 av	 mindre	 erfarna	

terapeuter,	samt	mätt	med	andra	mått	på	allians	(Zuroff	et	al.,	2000).		

	

I	 studier	 av	 självbildens	 koppling	 till	 behandlingsutfall,	 där	 självbilden	

konceptualiserats	 utifrån	 SASB,	 har	 resultaten	 varit	 varierande.	 En	 negativ	

självbild	 hos	 klienten	 innan	 terapistart	 har	 funnits	 ha	 en	 koppling	 till	 bättre	

(Dennhag	et	al.,	2011;	Halvorsen	&	Monsen,	2007)	men	även	till	sämre	(Björck	et	

al.,	 2007;	 Ryum	 et	 al.,	 2015)	 behandlingsutfall.	 En	 negativ	 självbild	 kan	 vara	

förknippad	 med	 bättre	 behandlingsutfall,	 genom	 att	 personer	 med	 negativ	

självbild	 tenderar	 att	 ha	 mer	 symptom	 initialt,	 vilket	 kan	 skapa	 både	 större	

motivation	(Dennhag	et	al.,	2011)	och	större	utrymme	till	förändring	(Halvorsen	&	

Monsen,	 2007).	 Samtidigt	 kan	 en	 negativ	 självbild	 skapa	 ett	 motstånd	 mot	

förändring	 i	 terapi,	 exempelvis	 genom	 att	 skapa	 negativa	 relationella	 cirklar	 i	

terapin	 och	 därmed	 hota	 alliansen	 (Dennhag	 et	 al.,	 2011;	 Halvorsen	 &	 Monsen,	

2007;	Ryum	et	al.,	2015).	Eftersom	det	finns	omfattande	evidens	för	att	allians	har	

en	 påverkan	 på	 behandlingsutfall	 (Flückiger,	 Del	 Re,	 Wampold,	 Symonds,	 &	

Horvath,	2012;	Horvath	et	al.,	2011;	Horvath	&	Symonds,	1991;	Martin,	Garske,	&	

Davis,	 2000),	 skulle	 det	 kunna	 förklara	 kopplingen	 mellan	 negativ	 självbild	 och	

sämre	 behandlingsutfall.	 Halvorsen	 och	 Monsen	 (2007)	 beskriver	 att	 personer	

med	 mer	 negativ	 självbild	 kan	 behöva	 längre	 terapier	 för	 att	 nå	 resultat,	 dels	

genom	att	alliansen	påverkas,	och	dels	utifrån	att	det	kan	krävas	fler	korrigerande	

erfarenheter	i	terapin	för	att	åstadkomma	förändring	(Halvorsen	&	Monsen,	2007).	

Det	 är	 också	 viktigt	 att	 terapeuterna	 är	uppmärksamma	på	och	 terapeutiskt	 kan	

hantera	uttryck	för	negativ	självbild	hos	klienterna	(Ryum	et	al.,	2015).	
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När	 det	 gäller	 utbildningsterapi	 i	 jämförelse	 med	 terapi	 bedriven	 av	 erfarna	

terapeuter,	 finns	 det	 enligt	 Goldberg	 et	 al.	 (2016)	 inga	 entydiga	 indikationer	 på	

huruvida	 terapi	 som	 bedrivs	 av	 erfarna	 terapeuter	 skiljer	 sig	 från	 terapi	 som	

bedrivs	 av	 terapeuter	 med	 mindre	 erfarenhet,	 och	 i	 sådana	 fall	 på	 vilket	 sätt	

(Goldberg	et	al.,	2016).	Terapeututbildningar	innehåller	oftast	moment	av	praktisk	

träning,	och	det	finns	generellt	ett	antagande	om	att	sådan	träning	är	bra.	För	att	

styrka	det	antagandet	krävs	dock	mer	evidens	(Hill	&	Knox,	2013).	I	forskning	på	

området	har	några	studier	funnit	att	erfarna	terapeuter	och	noviser	får	i	stort	sett	

liknande	 utfall	 (se	 Goldberg	 et	 al.,	 2016	 för	 översikt)	 medan	 andra	 funnit	 att	

erfarna	 terapeuter	 tenderar	 att	 ha	 något	 större	 effektstorlek	 och	 färre	 avhopp	 i	

sina	 terapier	 jämfört	 med	 noviser,	 samt	 något	 bättre	 behandlingsutfall	 vid	

uppföljning	 (Atkins	&	Christensen,	 2001;	Goldberg	 et	 al.,	 2016;	 Stein	&	Lambert,	

1995).	 Erfarenhetsnivå	 har	 visat	 sig	 svårt	 att	 definiera	 och	 mäta	 (Hill	 &	 Knox,	

2013),	och	definitionen	av	noviser	i	forskning	kan	variera	och	innefatta	terapeuter	

med	olika	mängd	 tidigare	 träning	 (Dennhag,	2012)	vilket	kan	göra	 fältet	 svårare	

att	överblicka.	Utifrån	det	nuvarande	forskningsläget	finns	det	skäl	att	anta	att	det	

inte	 rakt	 av	 går	 att	 likställa	 terapier	 som	bedrivs	 under	 utbildning	med	 terapier	

som	 bedrivs	 av	 erfarna	 terapeuter.	 Dennhag	 (2012)	 betonar	 vikten	 av	 att	

kontinuerligt	 utvärdera	 utbildningsterapier,	 för	 att	 bidra	 till	 den	 i	 nuläget	

begränsade	kunskapsbasen	(Dennhag,	2012).		

	

Inför	 denna	 studie	 har	 endast	 ett	 fåtal	 studier	 identifierats	 som	 undersökt	

självbild,	mätt	med	SASB,	och	dess	relation	till	allians	respektive	behandlingsutfall	

i	 en	 utbildningsterapikontext.	 Ybrandt	 (2016)	 undersökte	 klienters	 skattade	

självbild,	mätt	med	SASB,	och	allians	vid	fem	olika	tillfällen	under	terapiprocessen	

(session	 2,	 8,	 16,	 24,	 32).	 Resultatet	 visade	 att	 klienternas	 självbild	 förändrades	

under	terapin,	och	att	självbilden	inte	hade	ett	samband	med	deras	skattade	allians	

under	 den	 första	 delen	 av	 terapi,	 men	 var	 en	 relevant	 faktor	 för	 allians	 under	

senare	del	 av	 terapi.	Dennhag	 et	 al.	 (2011)	 fann	 i	 en	 studie	 av	235	klienter	 som	

genomgått	 utbildningsterapi	 vid	 Psykologmottagningen	 i	 Umeå	 att	 en	 negativ	

självbild	hos	klienterna	vid	 terapistart	gav	ett	bättre	behandlingsutfall,	definierat	

som	större	symptomreduktion.	Kontrasterande	fann	Ryum	et	al.	(2015)	i	en	studie	

av	 170	 klienter	 som	 genomgått	 terapi	 bedriven	 av	 psykologistudenter	 på	

Norwegian	University	of	Science	and	Technology	Psychological	Clinic,	 att	negativ	

självbild	 innan	 terapi	 predicerade	 sämre	 utfall	 där	 utfallsmåtten	 var	 symptom	

respektive	 interpersonella	 problem.	 Efter	 att	 det	 kontrollerats	 för	 initiala	

skattningar	på	utfallsmåtten,	fanns	fortfarande	SASB	kluster	8	(”dagdrömmer	och	

försummar	 sig	 själv”)	 predicera	 skattningar	 av	 symptom	 efter	 terapi,	 och	 SASB	

kluster	 6	 (”förtrycker	 och	 anklagar	 sig	 själv”)	 predicera	 skattningar	 av	

interpersonella	 problem	 efter	 terapi	 (Ryum	 et	 al.,	 2015).	 I	 studier	 utifrån	 SASB-

modellen	 i	 utbildningsterapikontext	 har	 anknytningsdimensionen	 (SASB-kluster	
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som	 innefattas	 i	 AG	 och	 DAG)	 visat	 sig	 vara	 mer	 relevant	 kopplat	 till	 allians	

(Ybrandt,	 2016)	 och	 uppvisat	 störst	 prediktionsvärde	 för	 förändring	 i	 symptom	

(Dennhag	et	al.,	2011).		

	

Syfte		

Syftet	med	 studien	var	 att	 i	 utbildningsterapi	undersöka	klienters	 självbild,	mätt	

med	 SASB,	 vid	 terapistart	 och	 dess	 samband	 med	 allians	 vid	 terapistart	 och	

terapislut,	 förändring	 i	 allians	 samt	 behandlingsutfall.	 Frågeställningar	 kopplade	

till	syftet	var:		

	

1. Finns	det	ett	samband	mellan	klienternas	självbild	vid	terapistart	och	deras	
skattningar	av	allians	vid	terapistart	och	vid	terapislut?	

2. Finns	 det	 ett	 samband	 mellan	 klienternas	 självbild	 vid	 terapistart	 och	
förändring	i	allians	mellan	terapistart	och	terapislut?		

3. Finns	 det	 ett	 samband	 mellan	 klienternas	 självbild	 vid	 terapistart	 och	
behandlingsutfall?	

	

Hypoteser	

Utifrån	 teori	 och	 tidigare	 forskning	 förväntades	 dimensioner	 i	 SASB	 som	mäter	

negativa	aspekter	av	självbild	(det	vill	säga	SASB	kluster	6,	7,	8	samt	DAG)	ha	ett	

negativt	 samband	med	 allians	 vid	 terapistart	 och	 terapislut.	Dimensioner	 i	 SASB	

som	mäter	positiva	aspekter	av	självbild	(det	vill	säga	SASB	kluster	2,	3,	4	samt	AG)	

förväntades	ha	ett	positivt	samband	med	allians	vid	terapistart	och	terapislut.	

	

Gällande	självbildens	koppling	till	förändring	i	allians	var	det,	utifrån	att	området	

är	 så	 lite	 beforskat	 sedan	 tidigare,	 samt	 att	 utveckling	 av	 allians	 kan	 följa	 olika	

mönster,	 svårt	 att	 ha	 en	 hypotes	 om	 förväntade	 resultat.	 Därför	 antogs	 en	

utforskande	ansats	med	syfte	att	undersöka	om	det	 fanns	något	samband	mellan	

faktorer	 av	 självbild	 och	 förändring	 i	 allians,	 såsom	 konstrukten	mättes	 i	 denna	

studie.	

	

Gällande	självbildens	koppling	till	behandlingsutfall	var	det,	utifrån	de	motstridiga	

resultaten	 i	 tidigare	 forskning,	 svårt	 att	 ha	 en	 hypotes	 om	 förväntade	 resultat.	

Därför	antogs	även	gällande	denna	frågeställning	en	utforskande	ansats,	med	syfte	

att	 undersöka	 om	 det	 fanns	 något	 samband	 mellan	 faktorer	 av	 självbild	 och	

behandlingsutfall.	
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Metod	

Design	

Denna	 studie	 gjordes	 inom	 ramen	 för	 forskningsprojektet	 ”Effekter	 i	

Utbildningsterapier”	 vid	 Psykologmottagningen,	 Umeå	 Universitet.	

Forskningsprojektets	 syfte	 var	 att	 undersöka	 effekt	 av	 klient-,	 handledar-	 och	

terapeutvariabler	 på	 utfall	 i	 utbildningspsykoterapi	 som	 bedrivs	 på	

Psykologmottagningen.	 Datainsamling	 pågick	 under	 perioden	 2008	 -	 2013.	

Projektet	hade	en	naturalistisk	design	där	mätningar	gjordes	 i	början,	under	och	

efter	avslutad	terapi	samt	vid	en	uppföljning	en	tid	efter	avslutad	terapi.	Designen	

medförde	att	det	inte	fanns	någon	kontrollgrupp.		

	
Klienter	

Klienterna	 som	 deltog	 i	 forskningsprojektet	 gick	 i	 psykoterapi	 vid	

Psykologmottagningen,	 Umeå	 Universitet.	 De	 ansökte	 till	 mottagningen	 via	

internet,	 och	 genomgick	 en	 urvalsprocess	 där	 de	 intervjuades	 av	 erfarna	

psykologer	 anställda	 vid	 mottagningen.	 De	 vanligaste	 sökorsakerna	 var	 ångest,	

depression	och	interpersonell	problematik.	Efter	intervjuer	exkluderades	klienter	

med	 en	 grad	 av	 problematik	 som	 bedömdes	 för	 svår	 för	 terapeuter	 under	

utbildning,	 exempelvis	 svår	 ätstörningsproblematik,	 svår	 depression,	

komorbiditet,	 svårt	 självskadande	 beteende	 eller	 suicidrisk,	 och	 hänvisades	 till	

mer	 lämpliga	 behandlingsalternativ.	 Klienter	 som	 bedömdes	 lämpade	 att	 gå	 i	

terapi	 på	 mottagningen	 placerades	 på	 väntelista	 för	 behandling	 och	 erbjöds	 i	

turordning	 att	 påbörja	 terapi.	Av	de	249	 klienter	 som	deltagit	 i	 datainsamlingen	
inkluderades	i	denna	studie	de	klienter	(n=98)	som	fyllt	i	samtliga	av	de	för	denna	

studie	 aktuella	 skattningsformulären	 vid	 terapistart	 samt	 terapislut.	 Orsaker	 till	

bortfall	var	att	administrering	av	skattningsformulär	 i	vissa	 fall	missats,	 samt	att	

klienter	avböjt	medverkan.	Undersökningsdeltagarna	var	i	åldern	20	-	63	år	(M	=	

28.60,	 SD	 =	 7.78),	 83	 %	 av	 deltagarna	 var	 kvinnor	 och	 17	 %	 män.	 Gällande	

terapiinriktning	hade	42	%	av	klienterna	KBT-inriktning	och	58	%	PDT–inriktning.	

Samtliga	 av	 undersökningsdeltagarna	 genomgick	 två	 terminer	 terapi	 vid	

mottagningen.	Utifrån	cutoff-värde	för	OQ-45	totalskala	tillhörde	53	%	(n	=	52)	av	

deltagarna	 vid	 terapistart	 en	 klinisk	 grupp,	 och	 47	 %	 (n	 =	 46)	 en	 icke-klinisk	

grupp.	 En	 bortfallsanalys	 genomfördes	 där	 undersökningsdeltagarna	 jämfördes	

med	den	 grupp	 som	 ej	 uppfyllt	 inklusionskriterierna	 för	 denna	 studie	 (n	 =	 151)	

med	hjälp	av	oberoende	t-test	för	variabler	på	intervallskalenivå	och	Chi-2-test	för	

variabler	på	nominal-	eller	ordinalskalenivå.	Det	fanns	inga	signifikanta	skillnader	

mellan	de	två	grupperna	vid	terapistart	med	avseende	på	ålder,	t(244)	=	-0.15,	p	=	
.88,	 SASB	 AG,	 t(210)	 =	 -0.58,	 p	 =	 .57,	 SASB	 DAG,	 t(204)	 =	 -0.76,	 p	 =	 .45,	 WAI	
totalskala,	t(208)	=	0.52,	p	=	 .60,	GSI,	t(233)	=	-0.27,	p=.79	eller	OQ-45	totalskala,	
t(215)	=	0.86,	p	=	.39.	Det	fanns	heller	ingen	signifikant	skillnad	mellan	grupperna	
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med	 avseende	 på	 kön,	 χ2(1,	 N	 =	 249)	 =	 0.63,	 p	 =	 .43.	 Det	 fanns	 däremot	 en	
signifikant	 skillnad	mellan	 grupperna	 gällande	 terapiinriktning,	 χ2(1,	N	=	 245)	 =	
7.09,	 p	 =	 .008,	 där	 bortfallsgruppen	 hade	 en	 större	 andel	 patienter	 med	 KBT-
inriktad	terapi.	
	
Terapeuter	

Terapeuterna	 som	 bedrev	 terapin	 på	 Psykologmottagningen	 studerade	 på	

Psykologprogrammet	 vid	 Umeå	 Universitet,	 en	 femårig	 utbildning	 där	 terapi	

bedrivs	 av	 studenter	 på	 termin	 sju	 till	 tio.	 Studentterapeuterna	 träffade	 sina	

klienter	en	timme	per	vecka.	Studentterapeuterna	erhöll	handledning	i	en	mindre	

grupp	 (ca	 tre	 studenter)	 två	 timmar	 per	 vecka.	 Handledarna	 var	 legitimerade	

psykoterapeuter	som	hade	genomgått	handledarutbildning.	

	

Procedur	

Klienterna	fyllde	i	självskattningsformulär	i	pappersformat	innan	terapins	början,	

under	terapin	samt	efter	terapins	slut.	 I	denna	studie	används	skattningar	gjorda	

vid	terapistart	(session	2)	samt	efter	terapislut.	

	

Instrument	

För	 mätning	 av	 självbild	 användes	 den	 långa,	 svenska	 versionen	 av	

självskattningsformuläret	Structural	 Analysis	 of	 Social	 Behavior	 (SASB;	 Benjamin,	
1974).	 Formuläret	 har	 36	 items	 formulerade	 som	 påståenden	 exempelvis	 ”Jag	

älskar,	är	mån	om	och	mår	bra	med	mig	själv”	eller	”Jag	kontrollerar	och	styr	mig	

själv	enligt	de	mål	 jag	satt	upp	för	mig”.	Påståendena	skattas	på	en	skala	med	11	

skalsteg	 från	0	 (stämmer	 inte	alls)	 till	100	 (stämmer	helt)	 (Armelius,	Lindelöf,	&	

Mårtensson,	 1983).	 De	 36	 påståendena	 är	 grupperade	 i	 de	 åtta	 kluster	 som	

beskrivs	 i	 SASB-modellen.	 Kluster	 två,	 tre	 och	 fyra	 representerar	 Attachment	

group	(AG)	och	kluster	sex,	sju	och	åtta	representerar	Disruptive	attachment	group	

(DAG).	 Hädanefter	 kommer	 i	 denna	 studie	 AG	 att	 översättas	 med	 ”positiv	

självbild”,	 och	DAG	med	 ”negativ	 självbild”.	Klusterpoäng	 samt	poäng	 för	AG	och	

DAG	sträcker	sig	från	0	-	100	där	höga	poäng	indikerar	hög	nivå	på	dimensionen.	I	

den	 engelska	 versionen	 av	 instrumentet	 är	 den	 interna	 konsistensen	 .76	

(Benjamin,	Rothweiler,	&	Critchfield,	2006)	vilket	bedöms	som	adekvat	storlek	på	

koefficienten	enligt	kriterier	i	EFPA	(2013).	Faktoranalys	indikerar	att	den	svenska	

versionen	 överensstämmer	 med	 modellen	 (Armelius	 &	 Öhman,	 1990)	 och	 test-

retestreliabiliteten	för	den	svenska	versionen	har	uppmätts	till	r	=	 .87	(Armelius,	

2001,	 refererad	 i	 Dennhag	 et	 al.,	 2011)	 vilket	 bedöms	 som	 utmärkt	 storlek	 på	

koefficienten	enligt	EFPA	(2013).		
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För	 mätning	 av	 arbetsallians	 användes	 den	 svenska	 versionen	 av	

självskattningsformuläret	Working	Alliance	Inventory	(WAI;	Horvath	&	Greenberg,	
1989)	vilket	består	av	36	 items	som	är	 formulerade	som	påståenden	exempelvis	

”Min	terapeut	uppfattar	precis	vad	som	är	min	målsättning”	och	”Min	terapeut	och	

jag	har	olika	uppfattningar	om	vad	som	är	mina	problem”.	Påståendena	skattas	på	

en	7-gradig	Likert-skala	(1	=	Aldrig,	7	=	Alltid).	Frågorna	kan	indelas	i	tre	delskalor	

(Mål,	 Uppgift	 och	 Band)	 samt	 i	 en	 totalskala.	 Horvath	 och	 Greenberg	 (1989)	

noterar	dock	att	det	 finns	stort	överlapp	mellan	delskalorna,	vilket	väcker	 frågan	

om	 arbetsallians	mätt	med	WAI	 bör	 ses	 som	 en	 enhetlig	 dimension	 (Horvath	 &	

Greenberg,	 1989).	 I	 denna	 studie	 användes	 totalskala	 för	WAI.	 Poäng	 på	 skalan	

sträcker	sig	 från	36	–	252,	där	höga	poäng	indikerar	bättre	allians.	Det	 finns	gott	

stöd	 för	att	 reliabiliteten	 i	WAI	är	 tillfredsställande	 (Martin	et	al.,	2000)	och	 i	en	

studie	som	jämförde	olika	versioner	av	formuläret	fanns	reliabiliteten	vara	robust	

med	 en	 genomsnittlig	 reliabilitetskoefficient	 på	 .92	 (Hanson,	 Curry,	 &	 Bandalos,	

2002).	 Det	 finns	 även	 visst	 stöd	 för	 konvergent	 och	 diskriminant	 validitet,	 samt	

prediktiv	validitet	då	WAI	funnits	korrelera	med	flera	olika	mått	på	utfall	(Horvath	

&	Greenberg,	1989).	

	

För	mätning	av	behandlingsutfall	användes	de	svenska	versionerna	av	formulären	

Symptoms	 Checklist	 (SCL-90;	 Derogatis,	 Lipman,	 &	 Covi,	 1973)	 och	 Outcome	
Questionnaire	–	45	(OQ-45;	Lambert	et	al.,	1996).		Behandlingsutfall	definierades	i	
denna	studie	som	förändring	i	skattningar	på	de	två	formulären	mellan	terapistart	

och	terapislut.	

	

SCL-90	är	ett	självskattningsformulär	som	avser	mäta	psykiskt	och	fysiskt	mående	

under	 den	 senaste	 veckan.	 Formuläret	 har	 90	 items	 formulerade	 som	 frågor	

exempelvis	”Hur	mycket	har	du	besvärats	av	att	känna	dig	kritisk	mot	andra”	och	

”Hur	mycket	 har	 du	 besvärats	 av	 svimningskänsla	 eller	 yrsel”.	 Svarsalternativen	

består	 av	 en	 femgradig	 Likert-skala	 (0	=	 Inte	 alls,	 4	 =	Väldigt	mycket).	 Frågorna	

kan	 indelas	 i	 nio	 delskalor	 (Somatisering,	 Obsessiv-kompulsivitet,	 Interpersonell	

Sensitivitet,	 Depression,	 Ångest,	 Fientlighet/Vrede,	 Fobisk	 ångest,	 Paranoidt	

tänkande	samt	Psykoticism)	och	 i	 tre	globala	 indexmått	(Globalt	svårighetsindex,	

GSI;	Positivt	symptomstörningsindex,	PSDI;	Totala	antalet	positiva	symptom,	PST).	

I	denna	studie	användes	det	globala	indexmåttet	GSI	i	beräkningarna.	Poäng	på	GSI	

sträcker	sig	från	0	till	4,	där	höga	poäng	indikerar	mer	symptom.	I	undersökning	av	

reliabilitet	 i	 den	 svenska	 versionen	 av	 formuläret	 av	 Fridell,	 Cesarec,	 Johansson,	

och	Malling	Thorsen	(2002)	varierar	alphavärdena	 för	de	nio	delskalorna	mellan	

.75	och	.97	vilket	är	en	adekvat	till	utmärkt	storlek	på	koefficienterna	enligt	EFPA	

(2013)	och	indikerar	god	intern	konsistens.	Alla	90	items	har	ett	alphavärde	på	.97	

vilket	tyder	på	att	de	även	kan	ses	som	en	enhetlig	skala.	Denna	utformning	med	

en	övergripande	skala	och	nio	underskalor	bekräftas	av	 faktoranalys.	SCL-90	har	
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visat	 sig	 kunna	 differentiera	 mellan	 grupper	 med	 och	 utan	 psykopatologi,	 och	

lämpar	sig	för	gruppjämförelser	(Fridell	et	al.,	2002).		

OQ-45	är	ett	självskattningsformulär	som	mäter	symptom	och	socialt	 fungerande	

under	 den	 senaste	 veckan.	 Formuläret	 består	 av	 45	 items	 med	 påståenden	

exempelvis	 ”Jag	 arbetar/studerar	 inte	 lika	 bra	 som	 förr”	 eller	 ”Jag	 är	 nöjd	 med	

mina	 relationer	 till	 andra”.	 Svarsalternativen	består	av	en	 femgradig	Likert-skala	

(0	 =	 Aldrig,	 4	 =	 Nästan	 alltid).	 Formuläret	 består	 av	 tre	 delskalor	 (Symptom	

distress,	 Interpersonella	relationer,	Social	 roll)	 samt	en	 totalskala.	 I	denna	studie	

användes	totalskalan	för	OQ-45	i	beräkningarna.	Poäng	på	skalan	sträcker	sig	från	

0	 till	 180,	 där	 höga	 poäng	 indikerar	 mer	 symptom/	 problem	 med	 socialt	

fungerande.	För	den	svenska	versionen	uppvisar	både	helskalan	(alpha	=	0.95)	och	

delskalorna	Symptom	distress	(alpha	=	0.93)	och	Interpersonella	relationer	(alpha	

=	0.83)	god	intern	konsistens,	medan	delskalan	Social	roll	är	mer	heterogen	(alpha	

=	0.63;	Wennberg,	Philips,	&	de	Jong,	2010).	
	
Bearbetning	och	statistisk	validering	av	data	

För	att	bearbeta	och	analysera	datamaterialet	användes	statistikprogrammet	IBM	

SPSS	Statistics	23	samt	Microsoft	Excel	 för	Mac	2011.	Differensvariabler	för	WAI,	

GSI	 och	 OQ-45	 beräknades	 utifrån	 förväntad	 riktning	 på	 förändringen	 för	 att	

undvika	 negativa	 tal	 i	 differensvariablerna.	 Detta	 för	 att	 underlätta	 tolkning	 och	

läsbarhet	 i	 redovisningen	 av	 korrelationer	 med	 differensvariablerna.	 Allians	

förväntades	 öka	 efter	 terapi,	 och	 differensvariabel	 för	 WAI	 beräknades	 utifrån	

formeln	förändring	=	poäng	efter	–	poäng	före.	Symptombelastning	och	problem	med	

socialt	 fungerande	förväntades	minska	efter	terapi,	och	differensvariabler	 för	GSI	

och	OQ-45	beräknades	utifrån	 formeln	 förändring	=	poäng	 före	 -	poäng	 efter.	Högre	

värden	 på	 differensvariablerna	 innebar	 större	 förändring	 i	 variabeln.	 Enstaka	

missade	 svar	 i	 formulärsvaren	 klassificerades	 som	 slumpmässigt	 bortfall	 och	

ersattes	 med	 undersökningsdeltagarnas	 medelvärde	 på	 den	 aktuella	 frågan.	

Slumpmässigt	 bortfall	 utgjorde	 mindre	 än	 0.5%	 av	 det	 totala	 antalet	 besvarade	

frågor.	I	ett	fåtal	fall	förekom	det	att	en	klient	utelämnat	fler	än	fyra	svar	i	samma	

formulär.	 Detta	 bedömdes	 som	 systematiskt	 bortfall	 och	 de	 utelämnade	 svaren	

ersattes	 inte.	 Samtliga	dimensioner	 fanns	 ligga	 inom	 riktvärden	 för	 skevhet	 (±2)	

och	 kurtosis	 (<7;	 Finney	 &	 DiStefano,	 2006)	 och	 bedömdes	 således	 vara	

approximativt	 normalfördelade.	 Skevhet,	 kurtosis	 samt	 intern	 konsistens	

(Cronbachs	α)	för	samtliga	dimensioner	redovisas	i	Tabell	1.	

	

	

	

	

	



 14 

Tabell	1.	Reliabilitetskoefficienter,	skevhet	och	kurtosis	för	samtliga	dimensioner.	
	
Dimension	 Crohnbachs	α	 Skevhet	 Kurtosis	

	 	 	 	
SASB	kluster	1	 0.48	 -0.21	 0.09	
SASB	kluster	2	 0.81	 0.24	 -0.34	
SASB	kluster	3	 0.85	 0.14	 -0.46	
SASB	kluster	4	 0.55	 -0.42	 0.26	
SASB	kluster	5	 0.61	 -0.05	 -0.05	
SASB	kluster	6	 0.75	 0.18	 -0.73	
SASB	kluster	7	 0.78	 0.26	 -1.10	
SASB	kluster	8	 0.70	 0.66	 -0.22	
SASB	AG	 0.89	 0.01	 0.09	
SASB	DAG	 0.87	 0.17	 -0.88	
WAI	totalskala	start	 0.95	 -0.82	 0.55	
WAI	totalskala	slut	 0.95	 -0.71	 -0.14	
GSI	start	 0.96	 0.54	 -0.31	
GSI	slut	 0.97	 1.39	 2.10	
OQ-45	totalskala	start	 0.92	 0.16	 -0.45	
OQ-45	totalskala	slut	 0.95	 0.30	 -0.19	
	 	 	 	

 
Utifrån	 EFPA	 (2013,	 punkt	 10.2.3)	 bör	 reliabilitetskoefficientens	 storlek	 vara	

större	än	.70	för	att	bedömas	som	adekvat.	13	av	16	dimensioner	uppfyllde	dessa	

riktlinjer.	 Dimensionerna	 i	 WAI,	 OQ-45	 och	 SCL-90	 undersöktes	 med	 hjälp	 av	

faktoranalys.	Frågorna	 i	WAI	 laddade	starkt	 i	en	gemensam	faktor,	vilket	styrker	

bilden	av	att	det	finns	ett	överlapp	mellan	de	tre	ingående	delskalorna.	Merparten	

av	frågorna	i	OQ-45	laddade	i	en	gemensam	faktor,	och	föll	inte	ut	tillfredsställande	

i	 en	 trefaktormodell.	 Majoriteten	 av	 frågorna	 i	 SCL-90	 laddade	 även	 dessa	 i	 en	

gemensam	faktor.	Utifrån	resultaten	i	faktoranalysen	beslutades	att	i	de	statistiska	

analyserna	använda	 totalpoäng	 för	WAI	och	OQ-45,	 samt	helskalan	GSI	 i	 SCL-90.	

Utifrån	 SASB-modellens	 komplexa	 utformning	 bedömdes	 det	 ligga	 utanför	 syftet	

för	denna	studie	att	genomföra	och	tolka	en	faktoranalys	av	de	ingående	frågorna.	

För	 att	möjliggöra	 fortsatta	 beräkningar	 valdes	 samtliga	 dimensioner	 i	 SASB	 att	

behållas	oförändrade,	med	noteringen	att	de	låga	alphavärdena	för	kluster	1,	4	och	

5	bör	hållas	i	åtanke	vid	tolkning	av	resultaten.	 
 
Indelning	 i	 klinisk-	 och	 icke-klinisk	 grupp	gjordes	utifrån	 cutoff-värde	 för	OQ-45	

totalskala	 (63	 poäng	 eller	 mer	 =	 klinisk	 grupp).	 Oberoende	 t-test	 användes	 för	

jämförelse	av	undersökningsdeltagare	och	bortfall.	T-test	för	beroende	mätningar	

användes	vid	jämförelse	av	medelvärden	vid	terapistart	och	terapislut	för	WAI,	GSI	

och	 OQ-45	 totalskala.	 Denna	 undersökning	 av	 förändring	 i	 de	 tre	 variablerna	

gjordes	 för	 att	 undersöka	 relevansen	 i	 användandet	 av	 differensvariabler	 i	

korrelationsanalysen.	Effektstorlek	(Cohens	d)	för	förändringen	beräknades	enligt	
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formeln	(ES=	(poäng	eftermätning	–	poäng	föremätning)	/SDpool)	där	SDpool	=	√[(s	

före
2+	 s	 efter

2)	 /	 2]	 med	 hjälp	 av	 kalkylator	 på	 hemsidan	

http://www.uccs.edu/~lbecker/.	 Den	 poolade	 standardavvikelsen	 (SDpool)	

användes	 i	 beräkningarna	 av	 effektstorlek	 för	 att	 undvika	 att	 effektstorleken	

överskattades.	 Effektstorleken	 värderades	 utifrån	 Cohens	 (1992)	 kriterier;	 0.20	

(liten)	 0.50	 (måttlig)	 och	 0.80	 (stor).	 För	 att	 undersöka	 samband	 mellan	

dimensionerna	 av	 självbild	 och	 allians	 vid	 terapistart	 och	 terapislut	 samt	

differensvariabler	för	WAI	totalskala,	GSI	och	OQ-45	totalskala	användes	Pearsons	

korrelationsberäkningar.	 I	 beräkningarna	 inkluderades	 även	

bakgrundsvariablerna	 ålder	 och	 kön,	 för	 att	 undersöka	 om	 dessa	 samvarierade	

med	 de	 undersökta	 variablerna.	 Då	 kön	 i	 detta	 fall	 utgjorde	 en	 diskret,	 dikotom	

variabel	 utgjorde	 korrelationsberäkningarna	 med	 variabeln	 kön	 enligt	 Field	

(2009)	 så	 kallade	 point	 –	 biserial	 correlations.	 Korrelationskoefficienterna	
redovisas	för	dessa	som	rpb	och	i	dessa	korrelationer	ska	riktningen	på	sambanden	
inte	 tolkas	 (Field,	 2009).	 Storlek	 på	 korrelationer	 värderades	 utifrån	 kriterierna	

0.10	 (liten),	 0.30	 (medel)	 och	 0.50	 (stor)	 utifrån	 Cohens	 (1992)	 riktlinjer	 för	

forskning	inom	samhällsvetenskapliga	ämnen.	Signifikansnivån	sattes	till	0.05	för	

samtliga	beräkningar.		

	

Etiska	överväganden	

Forskningsprojektet	 som	 denna	 studie	 var	 en	 del	 av	 har	 blivit	 godkänt	 i	 den	

regionala	etikprövningsnämnden	vid	Umeå	Universitet	(D-nr	06-128	Ö).	I	enlighet	

med	forskningsetiska	principer	om	informerat	samtycke	(Vetenskapsrådet,	2002)	

var	deltagandet	i	studien	frivilligt	och	personerna	som	deltog	kunde	när	som	helst	

avbryta	utan	att	behöva	uppge	förklaring.	Personerna	som	deltog	informerades	om	

och	 godkände	 att	 deras	 deltagande	 innebar	 att	 data	 sparas	 och	 kan	 användas	 i	

forskning	 liknande	 denna	 studie.	 Allt	 datamaterial	 som	 användes	 i	 denna	 studie	

var	 avidentifierat	 och	 resultaten	 redovisades	 endast	 på	 gruppnivå,	 för	 att	

tillmötesgå	 kravet	 på	 största	 möjliga	 konfidentialitet	 som	 beskrivs	 i	 de	

forskningsetiska	principerna	(Vetenskapsrådet,	2002).	

	

	

Resultat	

Resultatredovisningen	 är	 indelad	 på	 följande	 sätt:	 Först	 redovisas	 medelvärden	

och	 standardavvikelser	 för	 självbild	 (SASB),	 allians	 (WAI),	 fysiskt	 och	 psykiskt	

mående	 (GSI)	 samt	 symptom/	 socialt	 fungerande	 (OQ-45)	 i	 Tabell	 2.	 Sedan	

redovisas	 samband	 mellan	 bakgrundsvariabler	 och	 testvariabler.	 Därefter	

redovisas	 under	 tre	 separata	 rubriker	 resultat	 kopplat	 till	 studiens	 tre	

frågeställningar.	 Avslutningsvis	 redovisas	 samtliga	 korrelationer	 i	 en	

korrelationsmatris	(Tabell	3).	
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Tabell	 2.	Medelvärden	 (och	 standardavvikelser)	 för	 självbild	 (SASB),	 allians	 (WAI),	
fysiskt	och	psykiskt	mående	(GSI)	samt	symptom/	socialt	fungerande	(OQ-45).	
	

Dimension	 M(SD)	
	

SASB	kluster	1	 34.56(13.52)	
SASB	kluster	2	 44.89	(19.34)	
SASB	kluster	3	 50.84	(19.36)	
SASB	kluster	4	 54.08	(15.57)	
SASB	kluster	5	 53.90	(15.34)	
SASB	kluster	6	 38.70	(20.64)	
SASB	kluster	7	 27.95	(19.84)	
SASB	kluster	8	 24.67	(16.87)	
SASB	AG	 50.00	(15.94)	
SASB	DAG	 30.25	(16.37)	
WAI	totalskala	start	 205.74	(26.45)	
WAI	totalskala	slut	 216.78	(23.21)	
GSI	start	 0.87	(0.49)	
GSI	slut	 0.57	(0.45)	
OQ-45	totalskala	start	 64.05	(20.00)	
OQ-45	totalskala	slut	 49.14	(22.63)	

	

Bakgrundsvariabler	

För	 att	 undersöka	 om	 bakgrundsvariabler	 samvarierade	 med	 testvariablerna,	

genomfördes	en	korrelationsanalys	där	bakgrundsvariablerna	ålder	och	kön	samt	

samtliga	testvariabler	inkluderades	(Tabell	3).	Det	fanns	ett	litet	samband	mellan	

kön	och	SASB	kluster	1,	rpb	=	.20,	p	<	.05	och	mellan	kön	och	SASB	kluster	8,	rpb	=	
.29,	 p	 <	 .01.	 Oberoende	 t-test	 visade	 en	 signifikant	 skillnad	 mellan	 mäns	 och	
kvinnors	 skattningar	både	på	 SASB	kluster	1,	 t(96)	=	 -2.02,	p	 <	 .05	och	på	 SASB	
kluster	8,	 t(96)	=	 -2.93,	p	 =	 .004	där	män	 i	båda	 fallen	 skattat	högre	än	kvinnor.	
Detta	innebär	att	män	skattade	högre	på	dimensioner	av	självbilden	som	innebär	

högre	grad	av	differentiering	och	självförsummelse	(SASB	kluster	1:	”Spontan	och	

impulsiv”;	SASB	kluster	8:	”Dagdrömmer	och	försummar	sig	själv”).	I	övrigt	fanns	

inga	signifikanta	korrelationer	mellan	bakgrundsvariabler	och	testvariabler.	

	

Klienternas	självbild	vid	terapistart	och	allians	vid	terapistart	och	terapislut.	

För	 att	 undersöka	 samband	 mellan	 aspekter	 av	 självbilden	 och	 allians	 vid	

terapistart	samt	terapislut,	genomfördes	en	korrelationsanalys	där	de	åtta	klustren	

i	 SASB	 samt	 dimensionerna	AG	 och	DAG	 inkluderades,	 samt	 skattningar	 på	WAI	

totalskala	 vid	 terapistart	 (WAI	 start)	 och	 vid	 terapislut	 (WAI	 slut;	 Tabell	 3).	 Det	

fanns	 ett	 litet,	 negativt	 samband	mellan	WAI	 vid	 terapistart	 och	 SASB	 kluster	 6,	

r(93)=	-.25,	p	<	.05	och	mellan	WAI	vid	terapistart	och	SASB	DAG,	r(93)=	-.20,	p	<	
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.05.	Detta	innebär	att	högre	skattning	på	SASB	kluster	6	(”Förtrycker	och	anklagar	

sig	 själv”)	och	på	SASB	DAG	(”negativ	 självbild”)	vid	 terapistart	korrelerade	med	

lägre	 skattningar	 av	 allians	 vid	 terapistart.	 Det	 fanns	 inga	 signifikanta	 samband	

mellan	självbild	vid	terapistart	och	skattningar	av	allians	vid	terapislut.	

	

Klienternas	självbild	vid	terapistart	och	förändring	i	allians	

Det	 skedde	 en	 ökning	 av	 medelvärdet	 på	WAI	 totalskala	 mellan	 terapistart	 och	

terapislut.	 Medelvärdet	 för	 differensen	 var	 10.64	 (SD	 =	 19.97).	 Beroende	 t-test	

visade	en	signifikant	skillnad	mellan	för-	och	eftermätning	för	WAI	totalskala,	t(94)	
=	5.18,	p	<	0.001.	Effektstorleken	var	0.44	vilket	bedöms	som	liten	(0.20	<	d	<	0.50)	
enligt	Cohens	(1992)	kriterier.	

	

För	att	undersöka	samband	mellan	aspekter	av	självbilden	och	förändring	i	allians,	

genomfördes	 en	 korrelationsanalys	 där	 de	 åtta	 klustren	 i	 SASB	 samt	

dimensionerna	 AG	 och	 DAG	 inkluderades,	 samt	 differensvariabel	 för	 WAI	 (WAI	

diff;	Tabell	3).	Det	 fanns	ett	 litet,	negativt	samband	mellan	WAI	differensvariabel	

och	SASB	kluster	4,	r(93)	=	-.29,	p	<	.01	och	mellan	WAI	differensvariabel	och	SASB	
AG,	r(93)=	-.22,	p	<	.05.	Detta	innebär	att	högre	skattning	på	SASB	kluster	4	(”Tar	
hand	om	och	utvecklar	sig	själv”)	och	på	SASB	AG	(”positiv	självbild”)	korrelerade	

med	mindre	förändring	i	allians.	

	

Klienternas	självbild	vid	terapistart	och	behandlingsutfall	

Det	skedde	en	minskning	av	medelvärdet	för	GSI	mellan	terapistart	och	terapislut.	

Medelvärdet	 för	 differensen	 var	 -0.31	 (SD	 =	 0.45).	 Beroende	 t-test	 visade	 en	

signifikant	 skillnad	 mellan	 för-	 och	 eftermätning,	 t(96)	 =	 -6.76,	 p	 <	 .001.	
Effektstorleken	var	0.64	vilket	bedöms	som	måttlig	(0.50	<	d	<	0.80)	enligt	Cohens	

(1992)	 kriterier.	 Det	 skedde	 även	 en	 minskning	 av	 medelvärdet	 på	 OQ-45	

totalskala	mellan	för-	och	eftermätning.	Medelvärdet	för	differensen	var	-15.04	(SD	

=	 19.25).	 Beroende	 t-test	 visade	 en	 signifikant	 skillnad	 mellan	 för-	 och	

eftermätning,	 t(96)	=	 -7.69,	p	<	 .001.	Effektstorleken	var	0.70	vilket	bedöms	som	
måttlig	(0.50	<	d	<	0.80)	enligt	Cohens	(1992)	kriterier.	

	

För	att	undersöka	samband	mellan	aspekter	av	självbilden	och	behandlingsutfall,	

genomfördes	 en	 korrelationsanalys	 där	 de	 åtta	 klustren	 i	 SASB	 samt	

dimensionerna	AG	och	DAG	inkluderades,	samt	de	två	differensvariablerna	för	GSI	

(GSI	diff)	och	OQ-45	totalskala	(OQ45	total	diff;	Tabell	3).	

	

Det	fanns	ett	litet,	negativt	samband	mellan	GSI	differensvariabel	och	SASB	kluster	

3,	r(95)=	-.26,	p	<	.01,	SASB	kluster	4,	r(95)=	-.23,	p	<	.05,	och	SASB	AG,	r(95)=	-.24,	
p	<	.05.	Det	fanns	vidare	ett	litet,	positivt	samband	mellan	GSI	differensvariabel	och	
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SASB	kluster	6,	r(95)=	.28,	p	<	.01,	SASB	kluster	7,	r(95)=	.29,	p	<	.01,	SASB	kluster	
8,	 r(95)=	 .27,	 p	 <	 .01	 samt	 ett	 måttligt,	 positivt	 samband	 mellan	 GSI	
differensvariabel	 och	 SASB	 DAG,	 r(95)=	 .33,	 p	 <	 .01.	 Detta	 innebär	 att	 högre	
skattningar	 på	 SASB	 kluster	 3	 (”Älskar	 och	 tycker	 om	 sig	 själv”),	 SASB	 kluster	 4	

(”Tar	 hand	 om	 och	 utvecklar	 sig	 själv”)	 samt	 SASB	 AG	 (”positiv	 självbild”)	

korrelerade	med	mindre	förändring	i	GSI,	det	vill	säga	mindre	symptomreduktion,	

samt	att	högre	skattningar	på	SASB	kluster	6	(”Förtrycker	och	anklagar	sig	själv”),	

SASB	kluster	7	 (”Förstör	 och	 förkastar	 sig	 själv”),	 SASB	kluster	8	 (”Dagdrömmer	

och	 försummar	 sig	 själv”)	 samt	 SASB	DAG	 (”negativ	 självbild”)	 korrelerade	med	

större	förändring	i	GSI,	det	vill	säga	större	symptomreduktion.	

	

Studiens	 andra	 utfallsvariabel	 uppvisade	 liknande	 samband	mellan	 självbild	 och	

behandlingsutfall.	 Det	 fanns	 ett	 litet,	 negativt	 samband	 mellan	 OQ-45	 total	

differensvariabel	och	SASB	kluster	3,	r(95)=	-.25,	p<.05	och	SASB	AG,	r(95)=	-.27,	
p<.01.	 Det	 fanns	 ett	 måttligt,	 negativt	 samband	 mellan	 OQ-45	 total	

differensvariabel	och	SASB	kluster	4,	r(95)=	-.30,	p<.01.	Det	fanns	vidare	ett	 litet,	
positivt	samband	mellan	OQ-45	total	differensvariabel	och	SASB	kluster	6,	r(95)=	
.21,	p<.05,	SASB	kluster	7,	r(95)=	.24,	p<.05,	och	SASB	DAG,	r(95)=	.29,	p<.01,	och	
ett	 måttligt,	 positivt	 samband	 mellan	 OQ-45	 total	 differensvariabel	 och	 SASB	

kluster	8,	r(95)=	.31,	p<.01.	Detta	innebär	att	högre	skattningar	på	SASB	kluster	3	
(”Älskar	och	tycker	om	sig	själv”),	SASB	kluster	4	(”Tar	hand	om	och	utvecklar	sig	

själv”)	och	SASB	AG	(”positiv	självbild”)	korrelerade	med	mindre	förändring	i	OQ-

45,	det	vill	 säga	mindre	reduktion	av	symptom/problem	med	socialt	 fungerande,	

och	 att	 högre	 skattningar	 på	 SASB	 6	 (”Förtrycker	 och	 anklagar	 sig	 själv”),	 SASB	

kluster	 7	 (”Förstör	 och	 förkastar	 sig	 själv”),	 SASB	 kluster	 8	 (”Dagdrömmer	 och	

försummar	sig	själv”)	och	SASB	DAG	(”negativ	självbild”)	korrelerade	med	större	

förändring	 i	 OQ-45,	 det	 vill	 säga	 större	 reduktion	 av	 symptom/problem	 med	

socialt	fungerande.	
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Tabell	3.	Korrelationsanalys	för	bakgrundsvariabler,	SASB-dimensioner,	WAI	totalskala	vid	start	och	slut	samt	differensvariabler	för	
WAI	totalskala,	GSI	och	OQ-45	totalskala.	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

1.	Ålder	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2.	Kön	 .21*	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3.	SASB	Kluster	1	 -.04	 .20*	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4.	SASB	Kluster	2	 -.04	 -.04	 .68**	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5.	SASB	Kluster	3	 -.03	 -.02	 .63**	 .78**	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6.	SASB	Kluster	4	 -.11	 -.04	 .42**	 .56**	 .55**	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

7.	SASB	Kluster	5	 -.01	 .12	 -.15	 -.19	 -.23*	 .10	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8.	SASB	kluster	6	 -.13	 .04	 -.41**	 -.66**	 -.60**	 -.35**	 .49**	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

9.	SASB	kluster	7	 -.09	 .01	 -.43**	 -.67**	 -.65**	 -.38**	 .39**	 .81**	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	

10.	SASB	kluster	8	 .02	 .29**	 .03	 -.34**	 -.46**	 -.27**	 .04	 .44**	 .44**	 -	 	 	 	 	 	 	 	

11.	SASB	AG	 -.06	 -.04	 .67**	 .91**	 .92**	 .77**	 -.15	 -.63**	 -.67**	 -.42**	 -	 	 	 	 	 	 	

12.	SASB	DAG	 -.09	 .11	 -.35**	 -.67**	 -.68**	 -.40**	 .38**	 .90**	 .92**	 .70**	 -.69**	 -	 	 	 	 	 	

13.	WAI	start	 .05	 .07	 .05	 .09	 .09	 .11	 -.09	 -.25*	 -.19	 -.06	 .11	 -.20*	 -	 	 	 	 	

14.	WAI	slut	 -.03	 .02	 -.02	 .00	 -.07	 -.13	 -.13	 -.10	 -.04	 -.01	 -.07	 -.06	 .68**	 -	 	 	 	

15.	WAI	total	diff	 -.08	 -.07	 -.09	 -.12	 -.18	 -.29**	 -.04	 .20	 .19	 .05	 -.22*	 .18	 -.53**	 .26*	 -	 	 	

16.	GSI	diff	 -.00	 -.15	 -.17	 -.14	 -.26**	 -.23*	 .11	 .28**	 .29**	 .27**	 -.24*	 .33**	 .01	 .23*	 .21*	 -	 	

17.	OQ45	total	diff	 .05	 -.09	 -.07	 -.16	 -.25*	 -.30**	 -.05	 .21*	 .24*	 .31**	 -.27**	 .29**	 .05	 .30**	 .24*	 .81**	 -	

Not:	*	=	p<	.05;	**	=	p<	.01	
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Diskussion	

Syftet	med	 studien	var	 att	 i	 utbildningsterapi	undersöka	klienters	 självbild,	mätt	
med	 SASB,	 vid	 terapistart	 och	 dess	 samband	 med	 allians	 vid	 terapistart	 och	
terapislut,	 förändring	 i	 allians	 samt	 behandlingsutfall.	 Klienternas	 självbild	 vid	
terapistart	 visade	 sig	 ha	mindre	 samband	med	 allians	 vid	 terapistart,	 terapislut	
och	förändring	 i	allians	än	förväntat.	Självbilden	vid	terapistart	hade	däremot	ett	
samband	 med	 behandlingsutfall.	 Resultaten	 diskuteras	 mer	 ingående	 under	
respektive	rubrik	nedan.	
	
Klienternas	självbild	vid	terapistart	och	allians	vid	terapistart	och	terapislut.	

Det	faktum	att	höga	nivåer	av	att	förtrycka	och	anklaga	sig	själv,	samt	av	generell	
negativ	 självbild,	 hade	 ett	 samband	 med	 lägre	 allians	 i	 början	 av	 terapin	
överensstämmer	med	resultaten	i	studien	gjord	av	Whelton	et	al.	(2007).	Detta	ger	
stöd	 till	 antagandet	 att	 begreppen	 självkritik/perfektionism	 och	 SASB	 kluster	 6	
samt	 SASB	 AG	 kan	 ses	 som	 jämförbara.	 Den	 negativa	 korrelationen	
korresponderar	även	med	resultaten	i	studien	gjord	av	van	der	Kaap-Deeder	et	al.	
(2016),	men	 då	 den	 studiens	mätning	 av	 allians	 gjordes	 vid	 ett	 tillfälle	 efter	 tre	
månaders	behandling,	 är	det	 svårare	 att	 rakt	 av	 jämställa	 resultaten.	 Sambandet	
kan	indikera	att	klienter	med	större	benägenhet	att	förtrycka	och	anklaga	sig	själv,	
samt	 med	 mer	 negativ	 självbild	 bidrar	 till	 uppkomsten	 av	 negativa	 relationella	
cirklar	 som	 försvårar	 alliansen,	 i	 enlighet	 med	 vad	 som	 kan	 förväntas	 utifrån	
interpersonell	 teori	 och	 SASB-modellen.	Möjligen	 har	 terapeuterna	 som	 bedrivit	
terapin	i	denna	studie,	inte	kunnat	kompensera	för	denna	”negativa	dragning”	som	
klienterna	utövat	 i	 början	av	 terapin.	Detta	kan	anses	 rimligt	då	 terapeuterna	är	
som	mest	oerfarna	i	början	av	terapierna.	
	
Resultaten	 i	denna	studie	skiljer	sig	 i	viss	mån	 från	Ybrandt	(2016)	som	fann	att	
självbilden	inte	hade	ett	samband	med	alliansen	i	början	av	terapi.	Det	är	svårt	att	
veta	 vad	 dessa	 skillnader	 i	 resultat	 kan	 bero	 på,	 och	 är	 speciellt	 intressant	 då	
denna	studie	och	Ybrandts	(2016)	studie	utgår	 från	delvis	samma	datainsamling.	
Då	 studierna	 haft	 olika	 design	 och	 urvalskriterier,	 innebär	 det	 dock	 att	
deltagargrupperna	 inte	 varit	 identiska.	 I	 denna	 studie	 har	 endast	 inkluderats	
klienter	som	har	ifyllt	självskattningsformulären	vid	både	mätpunkt	1	och	5,	vilket	
innebär	 att	 de	 i	 de	 flesta	 fall	 genomgått	 längre	 terapier.	 Utifrån	 Halvorsen	 &	
Monsens	 (2007)	 resonemang	 om	 att	 personer	 med	 mer	 negativ	 självbild	 kan	
behöva	 längre	 terapi	 för	 att	 tillgodogöra	 sig	 terapin,	 är	 det	 möjligt	 att	 denna	
studies	design	exkluderat	klienter	med	mindre	negativ	självbild	vilket	kan	förklara	
att	sambandet	återfinns	i	denna	studie	men	inte	i	Ybrandts	(2016).	Bortfallsanalys	
visade	 dock	 att	 deltagargruppen	 i	 denna	 studie	 inte	 skilde	 sig	 signifikant	 från	
bortfallsgruppen	varken	på	SASB	AG	eller	SASB	DAG	vid	terapistart,	så	det	rör	sig	i	
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sådana	fall	om	små	skillnader.	Kanhända	var	dessa	skillnader	trots	allt	tillräckligt	
stora	för	att	förklara	de	olika	resultaten	i	de	två	studierna.	
	
Det	fanns	inga	signifikanta	samband	mellan	klientskattad	självbild	vid	terapistart	
och	 allians	 vid	 terapislut,	 vilket	 är	 resultat	 som	 skiljer	 sig	 från	 studien	 gjord	 av	
Whelton	et	al.	(2007)	där	självkritik	hade	ett	negativt	samband	med	allians	vid	alla	
mätpunkter.	En	möjlig	förklaring	är	att	klienterna	i	studien	gjord	av	Whelton	et	al.	
(2007)	 hade	 en	 större	 problematik	 och	 mer	 negativ	 självbild	 jämfört	 med	
klienterna	 i	 denna	 studie,	 och	 att	 detta	 kan	 förklara	 skillnaden	 i	 resultaten.	 En	
annan	möjlig	 förklaring	 till	 skillnaden	kan	vara	att	 terapierna	 i	denna	 studie	var	
längre	än	i	studien	gjord	av	Whelton	et	al.	(2007)	där	den	sista	mätpunkten	var	vid	
session	15.	Utifrån	Halvorsen	&	Monsens	(2007)	resonemang	att	klienter	med	mer	
negativ	självbild	kan	behöva	längre	terapier	för	att	tillgodogöra	sig	terapin,	är	det	
möjligt	att	klienterna	i	denna	studie,	som	har	genomgått	mestadels	längre	terapier,	
har	 getts	 tillräckligt	 med	 tid	 för	 att	 hinna	 ”komma	 ikapp”	 i	 alliansen.	 En	 tredje	
möjlighet	är	att	konstruktet	självkritik	som	mätts	i	studien	gjord	av	Whelton	et	al.	
(2007)	inte	rakt	av	kan	jämföras	med	självbild	såsom	den	mätts	i	denna	studie.		
	
Avsaknaden	av	samband	mellan	självbild	vid	terapistart	och	allians	vid	terapislut	i	
denna	 studie	 kan	 tolkas	 som	 att	 terapeuterna	 under	 terapins	 gång	 kunnat	
kompensera	 för	 den	 dragning	 mot	 alliansskadande	 samspel	 i	 terapin	 som	 en	
negativ	självbild	hos	klienten	kan	innebära.	Förutom	terapeuternas	egen	bildning	
har	 de	 hjälp	 av	 erfarna	 handledare	 vilket	 kan	 hjälpa	 dem	 att	 stå	 emot	 en	 sådan	
negativ	dragning.	Utifrån	 att	 Ybrandt	 (2016)	 fann	 att	 klienternas	 självbild	under	
terapi	 förändras,	och	att	den	aktuella	självbilden	under	senare	del	av	terapin	var	
mer	relaterad	till	alliansen,	är	det	troligt	att	det	inte	är	den	självbild	klienterna	går	
in	med	i	terapin	som	har	betydelse	för	allians	i	slutet	av	terapin,	utan	snarare	hur	
självbilden	förändrats	och	de	facto	ser	ut	vid	terapislut.		
	
Det	 återfanns	 i	 denna	 studie	 inget	 samband	 mellan	 positiv	 självbild	 och	 allians	
varken	 vid	 terapistart	 eller	 terapislut,	 vilket	 är	 intressant	 då	 det	 utifrån	
interpersonell	 teori	 kan	 förväntas	 att	 en	 positiv	 självbild	 skulle	 fostra	 en	 god	
allians.	 I	 denna	 studie	 verkar	 det	 dock	 inte	 finnas	 ett	 sådant	 samband.	 Det	 bör	
noteras	att	även	gällande	negativ	självbild	fanns	för	de	flesta	av	dimensionerna	av	
självbild	inget	samband	med	allians	varken	vid	terapistart	eller	terapislut,	och	i	de	
fall	samband	påvisades	var	dessa	små	utifrån	Cohens	(1992)	riktlinjer.	Detta	kan	
indikera	att	klienternas	självbild	vid	terapistart	inte	är	så	viktig	för	alliansen	i	den	
undersökta	gruppen,	såsom	konstrukten	mätts	i	denna	studie.	
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Klienternas	självbild	vid	terapistart	och	förändring	i	allians		

Ett	 bifynd	 kopplat	 till	 frågeställning	 två	 var	 att	 skattningar	 av	 allians	 i	 slutet	 av	
terapi	 var	 signifikant	 högre	 än	 vid	 terapistart,	 vilket	 innebär	 att	 det	 på	
helgruppsnivå	skedde	en	statistiskt	säkerställd	ökning	av	alliansen.	Högre	grad	av	
att	ta	hand	om	och	utveckla	sig	själv,	samt	av	generellt	god	självbild	hos	klienterna	
vid	 terapistart	 hade	 samband	 med	 mindre	 förändring	 i	 allians.	 I	 de	 studier	 av	
närliggande	konstrukt	till	självbild	som	identifierats	 inför	denna	studie	har	 fokus	
generellt	 legat	 på	 aspekter	 av	 en	 negativ	 självbild	 och	 dess	 potentiella	 negativa	
effekter	på	alliansen	och	dess	utveckling.	Därför	var	detta	resultat	något	oväntat,	
och	 delvis	 svårt	 att	 förklara	 utifrån	 teoriramarna	 för	 studien.	 Utifrån	
interpersonell	teori	och	SASB-modellen	kan	en	positiv	självbild	antas	leda	till	mer	
alliansfrämjande	 interpersonella	 processer	 i	 terapin,	 och	 utifrån	 detta	 skulle	 det	
kunna	 förväntas	 att	 klienter	med	 god	 självbild	 antingen	 har	 1)	 en	 konstant	 hög	
allians,	 eller	 2)	 en	 större	 ökning	 i	 alliansen.	 Om	det	 funnits	 ett	 samband	mellan	
höga	skattningar	på	positiv	självbild	och	allians	vid	terapistart,	skulle	detta	kunna	
förklara	 sambandet	 med	 liten	 förändring	 i	 allians,	 men	 resultaten	 kopplat	 till	
frågeställning	1	erbjuder	ju	som	bekant	inget	stöd	för	det	alternativet.	Kopplat	till	
alternativ	två	är	sambandet	mellan	självbild	och	förändring	i	allians	i	denna	studie	
det	 omvända	 mot	 det	 förväntade.	 Frågan	 blir	 därför	 vad	 som	 kan	 bidra	 till	 att	
klienter	 som	 skattat	 högt	 på	 dessa	 dimensioner	 av	 självbilden,	 uppvisar	mindre	
förändring	 i	 allians.	 Safran	&	Muran	 (2000)	beskriver	 att	 allians	kan	 ses	 som	en	
pågående	förhandling	och	att	rupturer	i	alliansen	uppstår	relativt	ofta	i	terapi.	Om	
rupturerna	 kan	 addresseras	 och	 lösas	 på	 ett	 framgångsrikt	 sätt	 i	 terapin	 är	 de	
värdefulla,	 och	kan	 innebära	 att	 den	 terapeutiska	 relationen	 fördjupas.	Även	när	
den	terapeutiska	relationen	upplevs	fungera	bra	är	det	viktigt	att	terapeuten	håller	
kontinuerlig	 uppsikt	 över	 vad	 som	 sker	 i	 relationen	 (Safran	&	Muran,	 2000).	 En	
möjlig	förklaring	till	sambandet	skulle	utifrån	detta	kunna	vara	att	en	hög	nivå	av	
att	 ta	 hand	 om	 och	 utveckla	 sig	 själv	 samt	 en	 generellt	 god	 självbild	 är	
klientegenskaper	 som	 främjar	 tillräckligt	 positiva	 relationer	 i	 terapin	 för	 att	
alliansen	 inte	 ska	 utsättas	 för	 lika	 frekventa	 och/eller	 tydliga	 rupturer.	 Således	
riskerar	 den	 terapeutiska	 relationen	möjligen	 att	 hamna	 i	 bakgrunden	 och	 hålls	
därmed	på	gott	och	ont	på	en	relativt	stabil	nivå	under	terapin.	Detta	resonemang	
får	dock	ses	som	spekulativt.	
	
I	denna	studie	framkom	inga	signifikanta	samband	mellan	dimensioner	som	mäter	
negativ	 självbild	 vid	 terapistart,	 och	 förändring	 i	 allians.	 Resultatet	 kan	 sägas	
överensstämma	med	studien	gjord	av	Zuroff	et	al.	(2000),	där	perfektionism	fanns	
vara	 orelaterad	 till	 ökning	 i	 kvalitén	 på	 den	 terapeutiska	 relationen,	 mätt	 med	
klienters	 skattningar.	 I	 denna	 studie	 användes	 ett	 annat	 mått	 på	 självskattad	
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allians	 än	 det	 som	 användes	 av	 Zuroff	 et	 al.	 (2000),	 vilket	 stärker	 bilden	 av	 att	
självbild	 vid	 terapistart	 inte	 verkar	 ha	 ett	 samband	med	 alliansutveckling,	 mätt	
med	 klienters	 självskattningar.	 Att	 negativ	 självbild	 inte	 fanns	 ha	 koppling	 till	
förändring	 i	 allians	 kan	 bero	 på	 flera	 orsaker.	 En	 möjlighet	 är	 att	 klienternas	
självbild	inte	är	en	relevant	faktor	för	alliansutveckling	i	utbildningsterapikontext.	
En	 annan	möjlighet	 är	 att	 klienter	 med	mer	 negativ	 självbild	 bidrar	 mindre	 till	
alliansen,	 men	 att	 studentterapeuterna	 kunnat	 hantera	 detta	 så	 att	
alliansutvecklingen	 inte	påverkats.	Zuroff	 et	 al.	 (2000)	 fann	att	klienter	med	hög	
perfektionism	 bidrog	 mindre	 till	 alliansen,	 men	 att	 terapeuterna	 kunde	 ge	
likvärdigt	bemötande	trots	detta	vilket	 författarna	attribuerade	till	 terapeuternas	
erfarenhet.	 Det	 är	 möjligt	 att	 de	 oerfarna	 terapeuterna	 som	 bedrivit	 terapin	 i	
denna	 studie	 trots	 sin	 ringa	 erfarenhet,	 har	 kunnat	 kompensera	 för	 eventuella	
skillnader	 i	 klienternas	 bidrag	 till	 alliansen,	 exempelvis	 med	 hjälp	 av	 stöd	 från	
erfarna	handledare.	Då	klienternas	egna	bidrag	till	alliansen	ej	har	mätts	 i	denna	
studie,	 går	 det	 dock	 endast	 att	 spekulera	 i	 detta.	 Slutligen	 är	 det	 möjligt	 att	 de	
relativt	långa	terapierna	som	bedrivs	på	Psykologmottagningen	har	gett	tillräckligt	
med	 tid	 för	 personer	 med	 negativ	 självbild	 att	 ”komma	 ikapp”	 i	
alliansutvecklingen.	 I	 studien	gjord	av	Zuroff	et	al.	 (2000)	var	 terapierna	kortare	
jämfört	med	i	denna	studie,	och	artikelförfattarna	argumenterar	att	möjligen	kan	
det	vara	så	att	perfektionistiska	patienter	skulle	kunna	etablera	starkare	allianser,	
om	de	fick	längre	tid	på	sig	(Zuroff	et	al.,	2000).	
	
Det	 är	 möjligt	 att	 det	 i	 den	 undersökta	 gruppen	 förekommer	 takeffekter,	 där	
deltagarna	 redan	 vid	 terapistart	 skattar	 relativt	 hög	 allians,	 vilket	 skulle	 kunna	
påverka	 resultaten.	 Det	 är	 även	 möjligt	 att	 utvecklingen	 av	 alliansen	 såsom	
beskrivs	av	Dinger	et	al.	(2009),	följer	ett	annat	mönster	än	linjär	utveckling,	och	
därmed	 inte	 fångas	 väl	 i	 en	 differens	 mellan	 för-	 och	 eftermätning.	 Dessa	
resonemang	 får	 dock	 ses	 som	 spekulativa.	 Även	 i	 de	 fall	 där	 det	 fanns	 ett	
signifikant	 samband	mellan	 självbild	och	 förändring	 i	 allians,	 bör	det	noteras	 att	
det	rör	sig	om	små	samband,	och	att	för	majoriteten	av	dimensionerna	av	självbild	
finns	det	 inga	 signifikanta	 samband	mellan	klientskattad	 självbild	 vid	 terapistart	
och	 förändring	 i	 allians.	 Resultaten	 indikerar	 att	 klienternas	 självbild	 vid	
terapistart	 inte	 är	 en	 så	 viktig	 faktor	 för	 alliansutveckling	 såsom	 konstrukten	
mätts	i	denna	studie.		
	
Klienternas	självbild	vid	terapistart	och	behandlingsutfall	

Ett	 bifynd	 kopplat	 till	 frågeställning	 tre	 var	 att	 skattningar	 på	 båda	
utfallsvariablerna	 var	 signifikant	 lägre	 i	 slutet	 på	 terapi	 jämfört	 med	 vid	
terapistart.	Detta	innebär	att	det	på	helgruppsnivå	skedde	en	statistiskt	säkerställd	
minskning	i	symptom	och	problem	med	socialt	fungerande	efter	genomförd	terapi.	
För	båda	utfallsvariablerna	hade	mer	positiv	självbild	vid	terapistart	samband	med	
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en	mindre	symptomreduktion	och	minskning	av	problem	med	socialt	fungerande,	
och	 mer	 negativ	 självbild	 hade	 samband	 med	 en	 större	 symptomreduktion	 och	
minskning	 av	 problem	 med	 socialt	 fungerande.	 Båda	 utfallsmåtten	 uppvisade	
samma	mönster,	med	samma	riktning	och	jämförbar	storlek	på	sambanden.	Detta	
är	förväntat	utifrån	att	utfallsmåtten	mäter	delvis	överlappande	konstrukt	(SCL-90	
mäter	fysiskt	och	psykiskt	mående,	OQ-45	mäter	symptom	och	socialt	fungerande).	
Formulären	 mäter	 dock	 till	 viss	 del	 olika	 aspekter	 av	 behandlingsutfall,	 och	 att	
självbilden	 har	 liknande	 samband	 med	 båda	 utfallsmåtten	 stärker	 bilden	 av	 att	
självbild	är	en	relevant	faktor	kopplat	till	 flera	aspekter	av	behandlingsutfall.	Det	
faktum	 att	 det	 var	 anknytningsdimensioner	 av	 SASB	 som	 hade	 samband	 med	
förändring	 i	behandlingsutfall,	 stämmer	överens	med	Dennhag	et	 al.	 (2011)	 som	
fann	att	dessa	dimensioner	av	självbilden	mätt	med	SASB	förefaller	mest	relevanta	
för	behandlingsutfall.	
	
Att	negativ	självbild	hade	ett	samband	med	större	symptomreduktion	är	i	enlighet	
med	 resultaten	 i	 studien	 av	 Dennhag	 et	 al.	 (2011),	 vilket	 kan	 anses	 förväntat	
eftersom	båda	studierna	baseras	på	data	 insamlad	på	samma	mottagning,	om	än	
under	 olika	 tidsperioder.	 Både	 klientgrupper	 och	 terapibetingelser	 kan	 därmed	
antas	 vara	 väldigt	 lika.	 Resultaten	 i	 denna	 studie	 stärker	 bilden	 av	 att	 negativ	
självbild	 hos	 klienterna	 vid	 terapistart	 kan	 ha	 ett	 samband	 med	 bättre	
behandlingsutfall.	 Större	 potential	 till	 förändring	 hos	 klienter	 med	 mer	 negativ	
självbild	vid	 terapistart	 (Halvorsen	&	Monsen,	2007)	 samt	 större	motivation	hos	
dessa	 klienter	 (Dennhag	 et	 al.,	 2011)	 skulle	 kunna	 vara	 två	 förklaringar	 till	
resultaten.	 Det	 faktum	 att	 samtliga	 klienter	 i	 denna	 studie	 gick	 två	 terminer	 i	
terapi,	 vilket	 kan	 anses	 som	 relativt	 lång	 terapi,	 kan	 innebära	 att	 klienter	 med	
negativ	självbild	gavs	tid	att	hinna	förverkliga	potentialen	till	förändring,	i	enlighet	
med	Halvorsen	&	Monsens	 (2007)	 resonemang.	Resultaten	 i	denna	 studie	 skiljer	
sig	 från	 studien	av	Ryum	et	 al.	 (2015)	 som	 fann	att	 en	negativ	 självbild	 tvärtom	
hade	koppling	till	sämre	behandlingsutfall.	Detta	trots	att	terapibetingelserna	kan	
antas	 vara	 jämförbara	 med	 dem	 i	 denna	 studie.	 Ryum	 et	 al.	 (2015)	 förklarade	
resultaten	 med	 att	 en	 negativ	 självbild	 kan	 skapa	 negativa	 relationella	
interaktioner	med	terapeuten	som	hindrar	arbetet.	Därför	blir	frågan,	vad	det	kan	
bero	på	att	denna	effekt	inte	återfinns	i	denna	studie,	och	heller	inte	i	studien	gjord	
av	Dennhag	et	al.	(2011).	Dennhag	et	al.	(2011)	resonerar	att	klienternas	grad	av	
problematik	 kan	 påverka	 resultaten.	 Då	 klienter	 med	 svårare	 problematik	
exkluderas	från	terapi	bedriven	av	studenter,	kan	det	innebära	att	de	inte	skapar	
en	 så	 stark	 negativ	 ”dragning”	 mot	 destruktiva	 interaktioner	 i	 terapin,	 och	 att	
terapeuterna	därför	klarar	av	att	stå	emot	denna	med	stöd	från	handledning.	Detta	
kan	vara	en	möjlig	förklaring	till	resultaten	i	denna	studie,	och	är	i	enlighet	med	att	
klienternas	 självbild	vid	 terapistart	 i	denna	studie	 fanns	ha	ett	 litet,	och	 i	många	
fall	 inget	samband	med	alliansen.	Då	de	undersökta	klienterna	 i	 studien	gjord	av	
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Ryum	 et	 al.	 (2015)	 även	 dessa	 genomgick	 utbildningsterapi,	 och	 därmed	 bör	 ha	
jämförbara	 terapibetingelser	 som	 denna	 studie,	 väcker	 det	 frågor	 kring	 vilka	
faktorer	 i	 terapin	 som	 kan	 mediera	 sambandet	 mellan	 självbild	 och	
behandlingsutfall.	Det	skulle	exempelvis	kunna	röra	sig	om	andra	aspekter	av	den	
terapeutiska	relationen	än	vad	som	fångas	i	det	instrument	som	användes	i	denna	
studie,	och/eller	andra	faktorer	än	den	terapeutiska	relationen.	
	
Metoddiskussion,	reliabilitet	och	validitet.	

Gällande	reliabilitet	hade	SASB	kluster	1,	4	och	5	låga	alphavärden	vilket	innebär	
att	 resultaten	 kopplat	 till	 dessa	 bör	 tolkas	 med	 viss	 försiktighet.	 Den	 svenska	
versionen	 av	 SASB	 har	 uppvisat	 hög	 test-retestreliabilitet	 (Armelius,	 2001,	
refererad	i	Dennhag	et	al.,	2011),	och	hög	test-retestreliabilitet	i	kombination	med	
låg	intern	konsistens	kan	enligt	Wennberg	et	al.	(2010)	tolkas	som	att	skalan	är	för	
heterogen,	 snarare	 än	 att	 frågorna	 i	 skalan	 fungerar	 illa.	 Gällande	 statistisk	
validitet	 bör	 det	 beaktas	 att	 mängden	 korrelationsberäkningar	 som	 genomförts	
kan	 öka	 risken	 för	 typ-I-fel	 något,	 vilket	 bör	 hållas	 i	 åtanke	 vid	 tolkning	 av	
resultaten.	Vidare	kan	noteras	att	då	män	skattat	signifikant	högre	än	kvinnor	på	
SASB	 kluster	 1	 och	 8	 är	 det	 möjligt	 att	 bakgrundsvariabeln	 kön	 påverkar	
resultaten	på	dessa	kluster.	
	
Då	studien	hade	en	naturalistisk	design	innebär	detta	ett	antal	hot	mot	den	interna	
validiteten.	 Studien	 kan	 kritiseras	 för	 ett	 relativt	 stort	 bortfall.	 Deltagarna	 som	
inkluderades	 i	studien	 jämfördes	dock	med	den	grupp	som	exkluderats	på	grund	
av	 ofullständig	 data,	 och	 då	 de	 två	 grupperna	 var	 lika	 på	 flertalet	 relevanta	
variabler	bedöms	risken	att	resultaten	systematiskt	påverkats	av	bortfallet	mellan	
för-	och	eftermätning	som	relativt	liten.	Det	finns	däremot	inte	uppgifter	att	tillgå	
om	 hur	 många	 klienter	 som	 helt	 avböjt	 medverkan	 i	 studien,	 och	 därmed	 inte	
deltagit	i	datainsamlingen	varken	vid	för-	eller	eftermätning.	Det	går	därför	inte	att	
utesluta	att	detta	bortfall	påverkat	resultaten	på	ett	systematiskt	sätt.	Ett	annat	hot	
mot	den	interna	validiteten	var	att	det	saknades	kontrollgrupp,	vilket	innebär	att	
det	 inte	 går	 att	 utesluta	 att	 de	 variabler	 som	 studerats	 påverkats	 av	 faktorer	
utanför	terapikontexten.	Inspirerat	av	Dennhags	(2012)	resonemang,	kan	studien	
anses	 ha	 en	 god	 extern	 validitet,	 då	 den	 undersökta	 gruppen	 innehåller	 relativt	
många	klienter	med	olika	typer	av	problematik	och	i	stort	kan	anses	representativ	
för	 utbildningsterapier	 i	 Sverige.	 Det	 är	 dock	 enligt	 Dennhag	 (2012)	 troligt	 att	
utbildningsterapier	 kan	 skilja	 sig	 åt	 i	 vissa	 avseenden,	 vilket	 minskar	
generaliserbarheten	något.	
	
Det	 kan	 argumenteras	 att	 vid	 användning	 av	 totalskalor	 såsom	 gjorts	 i	 denna	
studie	missas	möjligheten	 till	en	mer	differentierad	bild	av	självbildens	samband	
med	 olika	 aspekter	 av	 behandlingsutfall	 och	 allians.	 Utifrån	 fördelningen	 i	
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dataunderlaget	bedömdes	det	dock	inte	meningsfullt	att	analysera	skattningar	på	
WAI,	 OQ-45	 och	 SCL-90	 på	 delskalenivå.	 Då	 både	 allians	 och	 självbild	 förefaller	
vara	 komplexa	 begrepp	 kan	 det	 vidare	 ifrågasättas	 hur	 koncepten	 kopplat	 till	
studiens	frågeställningar	bäst	kan	fångas.	Det	är	möjligt	att	andra	instrument	hade	
fångat	 andra	 aspekter	 av	 allians	 och	 självbild,	 och	 att	 resultaten	 då	 blivit	
annorlunda.		
	
Implikationer	för	klinisk	praxis	

Det	 faktum	 att	 högre	 självkritik	 samt	mer	 negativ	 självbild	 vid	 terapistart	 hade	
samband	med	 lägre	allians	vid	 terapistart,	och	 flera	aspekter	av	negativ	självbild	
var	 relaterade	 till	 bättre	 behandlingsutfall,	 innebär	 att	 det	 kan	 vara	 relevant	 för	
terapeuter	 att	 skapa	 sig	 en	bild	 av	hur	 självbilden	 ser	ut	hos	klienten.	Detta	kan	
göras	 både	 i	 bedömningsfasen,	 och	 löpande	 under	 terapiprocessen.	 En	 sådan	
bedömning	kan	hjälpa	terapeuten	att	stå	emot	en	negativ	relationell	dragning	från	
klienten,	 vilket	 kan	 möjliggöra	 korrigerande	 erfarenheter	 i	 terapin	 och	 hjälpa	
klienten	att	uppnå	sin	potential	till	förändring.	Det	faktum	att	klienternas	självbild	
i	 denna	 studie	 var	 förhållandevis	 orelaterad	 till	 alliansen,	 samt	 att	 klienterna	
skattar	 en	 generellt	 god	 allians	 både	 vid	 terapistart	 och	 -slut,	 kan	 indikera	 att	
terapeuterna	 gör	 ett	 gott	 arbete	 i	 att	 motverka	 uppkomsten	 av	 negativa	
samspelsmönster,	och/eller	att	klienterna	inte	utövar	en	relationell	dragning	mot	
sådana	 mönster.	 Det	 kan	 noteras	 att	 då	 självbild	 i	 denna	 studie	 fanns	 ha	 ett	
samband	med	behandlingsutfall,	men	samtidigt	vara	förhållandevis	orelaterad	till	
både	allians	vid	 terapistart,	 terapislut	 samt	 förändring	 i	 alliansen,	blir	 resultaten	
något	 svårtolkade	 utifrån	 teori.	 Slutsatserna	 om	 implikationer	 för	 det	 kliniska	
arbetet	blir	därmed	något	motsägelsefulla.	Ovanstående	resonemang	bör	därmed	
betraktas	som	förslag	på	hur	denna	studies	resultat	kan	relateras	till	den	kliniska	
verksamheten,	 med	 reservation	 för	 att	 mer	 forskning	 krävs	 för	 att	 undersöka	
samband	mellan	variablerna.	
	
Positiv	 självbild	 hade	 samband	 både	 med	 mindre	 förändring	 i	 allians,	 och	 med	
sämre	behandlingsutfall.	Därmed	kan	det	vara	av	vikt	att	vara	uppmärksam	även	
på	 dessa	 aspekter	 av	 självbild	 hos	 klienten,	 även	 om	 det	 inte	 står	 klart	 vilka	
mekanismer	som	kan	ligga	bakom	sambanden.	
	

Styrkor	

En	styrka	 i	denna	studie	är	den	 longitudinella	designen	vilken	gör	det	möjligt	att	
fånga	förändring	över	tid.	Vidare	ger	användningen	av	flera	utfallsmått	en	bredare	
bild	av	självbildens	samband	med	behandlingsutfall.	Slutligen	kan	nämnas	att	den	
naturalistiska	 designen	 ökar	 den	 externa	 validiteten	 och	 möjligheten	 att	
generalisera	resultaten	till	utbildningsterapier.	
	



 27 

Vidare	forskning	

När	det	gäller	självbildens	samband	med	allians,	skulle	det	vara	intressant	att	mer	
ingående	 undersöka	 hur	 utveckling	 av	 allians	 ser	 ut	 beroende	 på	 klienternas	
självbild.	Det	 vore	önskvärt	 att	mer	komplext	 fånga	alliansutvecklingen	 i	 terapin	
än	 vad	 som	 möjliggörs	 av	 en	 för-	 och	 eftermätning,	 exempelvis	 icke-linjär	
förändring.	 	Med	en	sådan	design	skulle	det	kunna	undersökas	om	olika	självbild	
ger	upphov	till	olika	utvecklingsmönster	i	alliansen.	Vidare	kan	det	undersökas	om	
resultaten	 i	 denna	 studie	 kan	 replikeras	 när	 andra	mått	 på	 självbild	 och	 allians	
används.	Slutligen	kan	noteras	att	i	denna	studie	har	det	legat	ett	ensidigt	fokus	på	
klienternas	 självbild	 och	 dess	 samband	 med	 alliansen.	 Utifrån	 Bordins	 (1979)	
betoning	 av	 ömsesidigheten	 i	 alliansen	 bör	 fortsatt	 forskning	 försöka	 fånga	
komplexiteten	 i	 både	 klienters	 och	 terapeuters	 bidrag	 till	 allians	 och	
alliansutveckling,	 exempelvis	 om	 matchning	 mellan	 klienters	 och	 terapeuters	
självbild	påverkar	alliansutvecklingen.	Med	en	kvalitativ	ansats	skulle	det	slutligen	
kunna	undersökas	hur	klienter	med	negativ	respektive	positiv	självbild	beskriver	
relationen	till	sin	terapeut	under	terapiprocessen.	
	
Gällande	 självbildens	 samband	 med	 behandlingsutfall,	 görs	 i	 litteraturen	 ett	
antagande	 om	 att	 en	 negativ	 självbild	 kan	 påverka	 den	 terapeutiska	 relationen	
negativt,	 och	 att	 detta	 kan	 leda	 till	 sämre	 behandlingsutfall.	 Utifrån	 att	 den	
terapeutiska	 relationen	 i	 denna	 studie	 fanns	 förhållandevis	 orelaterad	 till	
klienternas	 självbild,	 men	 att	 självbilden	 ändå	 hade	 ett	 samband	 med	
behandlingsutfall,	 kan	det	undersökas	närmare	om	det	 finns	 andra	 faktorer	 som	
medierar	 självbildens	 samband	 med	 behandlingsutfall	 i	 en	
utbildningsterapikontext.	
	

Begränsningar		

Det	bör	poängteras	att	syftet	med	denna	studie	var	att	undersöka	terapi	bedriven	
specifikt	 i	 en	 utbildningsterapikontext,	 där	 patienter	 med	 svårare	 problematik	
vanligtvis	exkluderas.	I	denna	studie	hade	nästan	hälften	(47%)	av	klienterna	vid	
terapistart	inte	problem	med	symptom	och	socialt	fungerade	som	översteg	cutoff-
värde	för	klinisk	problematik	enligt	klassificering	utifrån	OQ-45.	Utifrån	att	negativ	
självbild	 tenderar	 att	 vara	 förknippat	med	 psykopatologi	 (Dennhag	 et	 al.,	 2011;	
Ryum	 et	 al.,	 2015),	 är	 det	 troligt	 att	 klienter	 med	 mer	 negativ	 självbild	 inte	
förekommer	 i	 den	 undersökta	 gruppen.	 Om	 klienterna	 hade	 haft	 en	 svårare	
problematik,	 och	 mer	 negativ	 självbild,	 är	 det	 möjligt	 att	 resultaten	 hade	 blivit	
annorlunda.	 Undersökningsdeltagarna	 och	 resultaten	 bedöms	 representativa	 för	
området	utbildningsterapier,	men	resultaten	kan	med	svårighet	generaliseras	 till	
terapi	bedriven	i	en	icke-	utbildningskontext.	
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Slutsatser	

Utifrån	resultaten	i	denna	studie	är	den	sammantagna	bilden	att	klienters	självbild	
vid	 terapistart	 inte	 förefaller	 ha	 någon	 större	 koppling	 till	 allians	 i	 en	
utbildningsterapikontext.	 Negativ	 självbild	 hos	 klienter	 hade	 dock	 ett	 litet	
samband	med	 allians	 vid	 terapistart,	 och	 positiv	 självbild	 ett	 litet	 samband	med	
förändring	 i	 allians.	 Studien	 bidrog	 med	 stöd	 för	 ett	 samband	 mellan	 klienters	
självbild	 vid	 terapistart	 och	 behandlingsutfall	 i	 utbildningsterapi,	 där	 en	 mer	
negativ	självbild	vid	terapistart	är	förknippad	med	bättre	behandlingsutfall,	och	en	
mer	 positiv	 självbild	 vid	 terapistart	 är	 förknippad	med	 sämre	 behandlingsutfall.	
Mer	forskning	behövs	på	området.		 	
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