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Abstrakt 

 

Denna studie har, genom en tvärsektionell design, undersökt relationen mellan positiv och 

negativ självbild och fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik. 

Självskattningsinstrumenten Structural Analysis of Social Behavior och Strengths and 

Difficulties Questionnaire har fyllts i av en klinisk grupp bestående av 327 ungdomar i åldrarna 

12 - 19 år. Data har analyserats med hjälp av stiganalys. Resultatet visade en positiv relation 

mellan negativ självbild och både uppförandeproblem och emotionell problematik, samt en 

negativ relation mellan positiv självbild och emotionell problematik. Sammanfattningsvis tyder 

resultatet från denna studie på att en klinisk ungdomsgrupp har liknande relation mellan 

självbild och problembeteende som ungdomar utan psykopatologisk problematik; där en 

negativ självbild associeras med mer- och en positiv självbild associeras med mindre 

problembeteenden. Studiens resultat accentuerar betydelsen av att inkludera både 

interpersonella och intrapersonella aspekter när problembeteenden utreds och behandlas. 

 Nyckelord: självbild, SASB, internaliserad problematik, externaliserad problematik, 

problembeteenden, SDQ, ungdomar 

Abstract 

This study examined the relationship between positive and negative self-concept and four 

aspects of internalized and externalized problem behaviors, through a cross-sectional design. 

The self-assessment instruments Structural Analysis of Social Behavior and Strengths and 

Difficulties Questionnaire were completed by a clinical group consisting of 327 adolescents 

aged 12-19 years. Data were analyzed through path analysis. The results showed a positive 

relationship between negative self-concept and both behavioral and emotional problems, as 

well as a negative relationship between positive self-concept and emotional problems. In 

conclusion, the result of this study suggests that a clinical youth group has a similar relationship 

between self-concept and problem behavior as do young people without psychopathological 

problems; where a negative self-concept is associated with more- and a positive self-concept 

is associated with less problem behaviors. The study's results accentuate the importance of 

including both interpersonal and intrapersonal aspects when problem behavior is investigated 

and treated. 

 Keywords: self-concept, SASB, internalized problem behavior, externalized problem 

behavior, SDQ, adolescence 

 

  



 2 

Relationen mellan självbild och internaliserad och externaliserad problematik i en klinisk 

ungdomspopulation 

Studier har konstaterat ett samband mellan självbild och psykisk hälsa hos ungdomar, 

där en positiv självbild under ungdomsåren har visat sig fungera som en skyddande faktor mot 

psykisk ohälsa och vanliga problembeteenden under denna tid (Nie, Li, Dou, & Situ, 2014; 

Ybrandt, 2008). En negativ självbild har däremot visat sig utgöra en riskfaktor för detsamma 

(Lee & Stone, 2012; Ybrandt, 2008). 

Relationen mellan självbild och psykisk hälsa/ohälsa har belysts utifrån olika teoretiska 

ramverk (Ryum, Vogel, Walderhaug, & Stiles, 2015). Inom interpersonell teori (Sullivan, 

1953) kan denna relation förstås genom begreppet introjektion; hur människan lär sig att 

behandla både sig själv och andra utifrån hur hon behandlats av viktiga närstående. Introjektion 

är en process som skapar en personlighetsstruktur, ett introjekt, vilket består av både omedvetna 

och medvetna beteenderepertoarer av maladaptiva och adaptiva sätt att behandla sig själv 

(Henry, Schacht, & Strupp, 1990; Sullivan, 1953). Människans självbild definieras till stor del 

i tidig ålder, där interaktionen med vårdnadshavare är central (Henry et al., 1990). Genom livet 

fortsätter självbilden sedan att förändras och utvecklas, med större föränderlighet i 

ungdomsåren än i vuxen ålder (Roberts, Caspi, & Moffitt, 2001). Förändringar i självbilden 

kan ske när nya betydelsefulla relationer skapas. Sådana förändringar förekommer dock relativt 

sällan på grund av så kallad selektiv perception; att människan endast medvetandegör 

beteenden som bekräftar och förstärker redan existerande beteendemönster vilka baseras på 

den tidigaste inlärningen (Henry, 1996). 

Introjektet är central i definitionen av problematik knuten till psykisk ohälsa, då det 

innefattar både maladaptiv självbehandling och interpersonella mönster av problematiska 

beteenden (Henry, 1996). En modell som synliggör adaptiva och maladaptiva aspekter av 

introjektet är Structural Analysis of Social Behavior (SASB) (Benjamin, 1974). Den förenklade 

versionen av SASB-modellen består av tre lager där de två första beskriver interpersonella 

beteenden. Det tredje, vilket används i föreliggande studie, beskriver introjicerade, 

intrapersonella beteenden och attityder utifrån två axlar som korsar varandra (se Figur 1). Den 

horisontella axeln behandlar anknytning och sträcker sig mellan de kontrasterande polerna 

“tycker om sig själv” och “förstör sig själv”, vilket är likvärdigt med självkärlek och självhat. 

Den vertikala axeln behandlar differentiering med motpolerna “fri och autonom” och 

“kontrollerar sig själv” (Benjamin, 1974), vilket kan förstås som spontanitet/impulsstyrdhet 

och självkontroll (Armelius, 2010). De korsade axlarna skapar ett schema där olika beteenden 

kan prickas in och bildar på så sätt en cirkulär representation, ett circumplex, av individens sätt 

att relatera till sig själv (Benjamin, 1996a). 

Modellen består av åtta kluster av beteenden som innehåller olika kombinationer av 

anknytning och differentiering. Som för de två axlarna råder ett motsatsförhållande mellan 

kluster 2 och 6, samt mellan kluster 4 och 8. De positiva klustren (2, 3 och 4 i Figur 1) utgör 

tillsammans "attachment group of clusters" (AG) och de negativa klustren (6, 7 och 8 i Figur 

1) utgör "disruptive group of clusters" (DAG). Enligt modellen karaktäriseras en positiv 

självbild av en bas i AG och en flexibilitet mellan polerna autonomi och kontroll på den 

vertikala axeln. Vid en negativ självbild finns basen i DAG samt ofta mer extrema skattningar 

på den vertikala axeln. Enskilda beteenden i DAG kan representera normala eller avvikande 

positioner beroende på kontext, men en stagnerad bas i DAG betraktas däremot som 

psykopatologisk (Benjamin, 1996a). Detta har bekräftats i flertalet studier där skattningar 

placerat kliniska grupper i DAG och icke-kliniska grupper i AG (Armelius, 2010; Benjamin, 

1996a, 1996b; Benjamin, Rothweiler, & Critchfield, 2006). 
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Figur 1. SASB-modell beträffande Introjekt. 

En vanlig uppdelning av psykopatologi och problembeteenden som kommer av psykisk 

ohälsa hos unga är att de uttrycks internaliserat eller externaliserat. Internaliserade problem är 

beteenden som främst riktas inåt och ger effekt på individens egen funktion, exempelvis 

ångestrelaterad ohälsa och depressiva symtom (Loeber & Burke, 2011). Externaliserade 

problem är beteenden som främst riktas utåt såsom lagbrytande beteenden (Ybrandt, 2008), 

aggression eller uppförandeproblem (Loeber & Burke, 2011). Forskning på området har påvisat 

könsskillnader där pojkar uppvisat högre nivåer av externaliserad problematik än flickor 

(Castelao & Kröner-Herwig, 2014; van Lier et al., 2012; Mack, Peck, & Leiber, 2015). 

Gällande internaliserad problematik finns studier som bekräftar flickors högre nivåer (Mack, 

Peck, & Leiber, 2015) och studier som inte funnit några könsskillnader alls (van Lier et al., 

2012; Ybrandt, 2008).  

Även om internaliserad och externaliserad problematik beskrivs i distinkta kategorier 

så förekommer de samtidigt och flertalet studier har undersökt dess etiologi och komorbiditet 

(Cosgrowe et al., 2011; Loeber & Burke, 2011). Internaliserade problem som ångest och 

depression har visat sig predicera externaliserad problematik såsom uppförandeproblem 

(Poirier et al., 2016), regelbrytande beteende (Ybrandt, 2008) och antisocialt beteende 

(Ritakallio et al, 2008; Vieno, Kiesner, Pastore, & Santinello, 2008). Omvänt har externaliserad 

problematik (Copeland, Shanahan, Costello, & Angold, 2009) och allvarligt brottsliga 

beteenden hos unga (Sheidow et al., 2008) visat sig föregå förekomsten av internaliserad 

problematik.  

Forskning har presenterat olika förklaringsmodeller till komorbiditeten mellan de två 

problemtyperna, som att de härstammar från samma etiologiska riskfaktorer, exempelvis 

bristande socialt stöd under ungdomsåren (Rockhill, Stoep, McCauley, & Katon, 2009). Vidare 

har det antytts att en tredje, medierande variabel kan erbjuda en förklaringsmodell (Sheidow et 

al., 2008). Ybrandt (2008) föreslog att negativ självbild skulle kunna fungera medierande 

mellan internaliserad och externaliserad problematik, vilket senare bekräftades i en 

longitudinell studie av Lee och Stone (2012). Studien visade att de båda problemtyperna 

förstärkte varandra reciprokt, där den ena typen indirekt ledde till en ökning av den andra, och 

vice versa, genom det medierande inflytandet av en negativ självbild. Utan denna medierande 
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faktor fann de, till skillnad från tidigare forskning, inget direkt kausalt samband i någon 

riktning. Studien visade även att en negativ självbild förvärrade utvecklingen av de båda 

problemtyperna, vilket sedan i sin tur ytterligare försämrade den redan negativa självbilden. 

Relationen mellan negativ självbild och internaliserad och externaliserad problematik visade 

sig gälla oberoende av kön (Lee & Stone, 2012).  

Relationen mellan självbild och problembeteenden har undersökts genom 

tvärsnittsstudier (Nie et al., 2014; Ybrandt, 2008) och i en longitudinell studie (Lee & Stone, 

2012) i både västerländska (Lee & Stone, 2012, Ybrandt, 2008) och asiatiska kulturer (Nie et 

al., 2014). Gemensamt är att data hämtats ur normalpopulationen. I Ybrandts studie från 2008 

har ungdomar med särskild skolgång, till följd av externaliserade problembeteenden, 

exkluderats. Ybrandt (2008) menar att detta exklusionskriterium möjligen har inneburit att 

studien underskattat styrkan i relationen mellan självbild och problembeteenden, då denna 

grupp kan förväntas visa en högre grad av externaliserad problematik. 

Syftet med föreliggande studie var att, mot bakgrund av tidigare forskning, bredda 

kunskapen om självbild och problembeteenden hos unga med förväntad problematik. Studien 

avsåg således att, genom en tvärsektionell design, undersöka relationen mellan positiv (AG) 

och negativ (DAG) självbild och fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik 

i en klinisk ungdomsgrupp med social och psykiatrisk problematik. 

Metod 

Deltagare 

Data samlades in från en privat aktör (fortsättningsvis kallad verksamheten) som arbetar 

på uppdrag av socialtjänst, utbildningsförvaltning samt barn- och ungdomspsykiatri. 

Verksamheten erbjuder en rad olika insatser för barn och unga med varierande social och 

psykisk problematik, bland annat dagverksamheter och behandlingshem. I dagverksamheten är 

målgruppen barn och ungdomar i åldrarna 6–20 år med problematik, såsom 

koncentrationssvårigheter, svårigheter med relationer, problem med konflikthantering eller 

problematik knuten till neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingshemmen erbjuder dygnet-

runt vård och behandling för ungdomar mellan 13–20 år. Insatsen är omfattande och erbjuds 

till ungdomar med stora psykiska och sociala svårigheter såsom neuropsykiatrisk problematik, 

självskadebeteende, suicidalitet eller erfarenheter av mobbning och/eller övergrepp. 

Data samlades in från verksamhetens samtliga behandlingshem och dagverksamheter 

och bestod av självskattningar ifyllda av ungdomarna inom två veckor från behandlingsstart. 

Sammanlagt gav detta data från 327 ungdomar mellan 12 och 19 år (M = 14.88, SD 1.4), vilka 

skrevs in någon gång mellan 2009–2018 samt besvarade de för föreliggande studie aktuella 

instrument. Könsfördelningen var 55 % pojkar och 41 % flickor. För resterande 4 % saknas 

information om kön, och en ungdom beskrev sig som genderfluid. 

Enkätinstrument 

För att mäta självbild användes SASB (Benjamin, 1974). I föreliggande studie är 

insamlad data baserad på självskattningsversionen av SASB, SASB Intrex, vilken består av 36 

påståenden som skattas utifrån en 11-gradig skala från 0 (stämmer inte alls) till 100 (stämmer 

helt). Svarsformuläret är strukturerat så att 50 representerar en neutral nollpunkt och att värden 

över och under 50 representerar grader av hur mycket respektive lite ett påstående stämmer 

(Critchfield & Benjamin, 2010). I den svenska översättningen (Armelius, Lindelöf, & 

Mårtensson, 1983) formuleras påståendena exempelvis: “Jag tillåter mig att vara glad och nöjd 

med mig själv som jag är” eller “Jag anklagar och kritiserar mig själv tills jag skäms och känner 
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mig dålig”. De 36 påståendena i SASB Intrex är grupperade i åtta kluster av beteenden (se 

Figur 1). Ett så kallat klustervärde utgör medelvärdet av de påståenden som ingår i varje kluster. 

Höga poäng indikerar hög nivå i respektive kluster. 

Reliabilitet för den svenska översättningen finns beräknad som inre konsistens. Måttet 

baserades på korrelationer mellan alla items med hänsyn taget till avstånd i modellen och har 

påvisat r >.90 (Armelius, 2001), vilket är utmärkt enligt EFPA (2013). Cronbach alpha 

reliabilitet mättes till .82 för AG och .84 för DAG (Dennhag, Ybrandt, & Armelius, 2011) 

vilket bedöms som bra enligt EFPA (2013). Split-half reliabilitet för kluster 1 och 5 är .62 

(Armelius, 2001) vilket bedöms som adekvat enligt EFPA (2013). Avseende validitet visar 

faktoranalyser att den svenska översättningen stämmer väl överens med originalmodellen 

(Armelius, 2001; Armelius & Öhman, 1990) men att kluster 2 och 6 bör tolkas med viss 

försiktighet (Armelius, 2001).  

För att mäta internaliserad och externaliserad problematik användes Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997), ett instrument som mäter barns och 

ungdomars psykiska hälsa. SDQ består i sin helhet av 3 delar; en självskattning, en 

föräldraskattning och en lärarskattning (Goodman, Meltzer, & Bailey, 1998). I föreliggande 

studie användes endast självskattningsdelen, vilken innehåller 26 items som behandlar styrkor 

och svårigheter i beteendemässiga samt emotionella karaktärsdrag. Självskattningsformulärets 

items är indelade i fem delskalor: emotionella symptom (EMO), kamratproblem (KAM), 

hyperaktivitet (HYP), uppförandeproblem (UPP) och prosocialt beteende (PRO), där EMO och 

KAM är internaliserad problematik medan HYP och UPP är externaliserad problematik. De 

fem delskalorna poängsätts separat (0–10 poäng vardera) samt ger en total svårighetspoäng (0–

40 poäng) vilket är en summering av HYP, UPP, EMO och KAM. En högre poäng indikerar 

mer problem. Delskalan PRO ingår inte i den totala svårighetspoängen utan utgör ett positivt 

mått på barnets benägenhet att vara exempelvis generös och omtänksam. Höga poäng på denna 

delskala innebär således något positivt (Goodman, 1997).  

I den svenska versionen av SDQ (Smedje, Broman, Hetta, & Knorring, 1999) är 

formulärets items formulerade som påståenden, exempelvis “Jämnåriga verkar gilla mig för 

det mesta”, eller “Jag blir ofta anklagad för att ljuga och fuska”. Svarsalternativen består av en 

tregradig likertskala: “Stämmer inte”, “stämmer delvis” och “stämmer helt”. Utöver att mäta 

grad av svårighet specificerar instrumentet också hur mycket individen själv lider av sina 

svårigheter (Goodman, 1999).  

Instrumentets psykometriska egenskaper är tillfredsställande. Intern konsistens mättes 

med Cronbach alpha till .74 för den totala skalan (pojkar .77 och flickor .71) (Svedin & Priebe, 

2008) vilket enligt EFPA (2013) är adekvat. Testretest mättes med Pearson’s correlation och 

visade .75 för samtliga skalor (Svedin & Priebe, 2008), vilket anses vara ett bra psykometriskt 

värde (EFPA, 2013). Gällande validiteten styrker faktoranalys delskalornas uppdelning med 

44.5 % förklarad varians (Svedin & Priebe, 2008).  

Statistisk bearbetning 

För att bearbeta datamaterialet utfördes Spearman korrelationsanalyser i 

statistikprogrammet SPSS. Korrelationskoefficienterna tolkades utifrån Cohens (1992) 

riktlinjer: 0.10 (svag), 0.30 (måttlig) och 0.50 (stark) och för samtliga beräkningar sattes 

signifikansnivån till 0.05. Vidare utfördes en stiganalys (eng. path analysis) i SPSS/Amos 

utifrån signifikanta associationer enligt korrelationsanalysen. Stiganalys är en strukturell 

ekvationsmodell för testning av modeller med samband mellan variabler genom multipla 

regressionsanalyser. Undersökningen var av utforskande karaktär, där olika aspekter av 

självbilden (exogena variabler) ställdes mot olika typer av problematiker (endogena variabler) 

för att undersöka hur var och en av de exogena variablerna relaterade med var och en av de 
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endogena variablerna (se Figur 2). Resultatet beskriver således förhållandet mellan variablerna 

genom värden för standardiserade stigkoefficienter. 

 

Figur 2. Stiganalysmodell för problembeteenden (EMO, KAM, HYP och UPP). 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) och Comparative Fit Index (CFI) 

användes för att bedöma goodness-of-fit. Brown och Cudeck (1993) anger att RMSEA-värden 

under 0.05 indikerar en god anpassning.  PCLOSE testar nollhypotesen att RMSEA inte är 

mindre än 0.05. Om PCLOSE är mindre än 0.05 är RMSEA-värdet signifikant större än 0.05. 

CFI ger värden mellan 0 och 1 där höga värden indikerar en bra anpassning. Ett CFI-värde på 

0.95 indikerar en godtagbar anpassning (Hu & Bentler, 1999; Schermelleh-Engel & 

Moosbrugger, 2003). 

Etiska överväganden 

Då underlaget för föreliggande studie bestod av data från minderåriga, aktualiserades 

vikten av etisk reflektion kring samtycke. Enligt yrkesetiska riktlinjer för psykologer i Norden 

(Sveriges psykologförbund, 1998) ska psykologen erbjuda tillräcklig information om de 

sannolika följderna av sina handlingar för att ge klienten underlag att kunna samtycka till ett 

deltagande. Då klienten är minderårig ska också vårdnadshavares samtycke inhämtas. Vid en 

placering på någon av verksamhetens behandlingsverksamheter informeras ungdom och 

vårdnadshavare om att data samlas in i utvärderingssyfte samt att anonymiserad data kan 

komma att användas i forskningssyfte och i studentuppsatser. Vid datainsamling ges 

information om att uppgifterna skyddas av samma sekretessbestämmelser som gäller för all 

sjukvårdsverksamhet; att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas, samt att ett eventuellt 

deltagande i datainsamlingen inte på något vis påverkar den behandlingsinsats som erbjuds. 

Den yrkesetiska principen om informerat samtycke och valfrihet kan således anses vara 

uppfylld. I arbetet med föreliggande studie har den enskilda individens integritet skyddats 

genom att endast avidentifierade data har samlats in från verksamheten. 

Resultat 

Medelvärdet för självbilden i den undersökta gruppen var M = 55.08 (SD 22.60) för AG 

och M = 34.14 (SD 24.19) för DAG, med en balans mellan kontroll M = 51.74 (SD 21.38), och 

autonomi M = 51.65 (SD 18.03). I jämförelse med en svensk normalgrupp (Östgård-Ybrandt 

& Armelius, 2004) har den undersökta gruppen en mer negativ självbild men uppvisar en 

likartad balans på differentieringsaxeln. Medelvärdet för det totala svårighetspoängen hos den 

undersökta gruppen i denna studie (M = 16.05, SD 6.10) indikerar att betydande problem kan 

föreligga för barnet eller ungdomen (Uppdrag psykisk hälsa, u.å). Medelvärden och 

spridningsmått för de fem delskalorna i SDQ ges i Tabell 1.  

 

 

 

  

 

EMO KAM HYP UPP 

Ålder Kön DAG AG 
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Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser samt variationskoefficienter för SDQ. 

SDQ Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient 

EMO 4,10 2,75 67 % 

KAM 3,23 2,21 68 % 

HYP 5,51 2,40 44 % 

UPP 3,21 2,00 62 % 

PRO 7,45 2,02 27 % 

För att undersöka sambandet mellan problembeteenden och aspekter av självbilden 

genomfördes en korrelationsanalys där samtliga delskalor inom SDQ och SASB, samt SDQ 

total, AG och DAG inkluderades (se Tabell 2). Analysen visade att högre skattningar på positiv 

självbild (AG) korrelerade med lägre skattningar på den totala svårighetspoängen för 

internaliserad och externaliserad problematik (SDQ; total). En delskaleuppdelning av SDQ 

visade att högre skattningar på positiv självbild korrelerade med lägre skattningar på emotionell 

problematik, kamratproblem och hyperaktivitet. En delskaleuppdelning av både SASB och 

SDQ visade att högre skattningar på “accepterar sig själv”, “tycker om sig själv” och “tar hand 

om sig själv” korrelerade med lägre skattningar på emotionell problematik, kamratproblem och 

hyperaktivitet, samt att högre skattningar på “tar hand om sig själv” även korrelerade med lägre 

skattningar på uppförandeproblem.  

Korrelationsanalysen visade att negativ självbild (DAG) korrelerade positivt med den 

totala svårighetspoängen för problematik (SDQ; total) (se Tabell 2). En delskaleuppdelning av 

både SASB och SDQ visade att samtliga aspekter av negativ självbild korrelerade positivt med 

var och en av de problematiker som ingår i SDQ.  

För differentieringsaxeln (SASB; “kontrollerar sig själv” – “fri och autonom”) visade 

korrelationsanalysen (se Tabell 2) att “kontrollerar sig själv” korrelerade negativt med 

externaliserad problematik, emotionella problem samt den totala svårighetspoängen. Motpolen 

“fri och autonom” korrelerade positivt med internaliserad problematik och total 

svårighetspoäng för SDQ.  

Prosocialt beteende (SDQ; PRO) påvisades korrelera positivt med positiv självbild 

(AG), kluster inom AG (“tycker om sig själv”, “tar hand om sig själv”) samt “kontrollerar sig 

själv”. “Försummar sig själv” (DAG) korrelerade negativt med prosocialt beteende.  

Resultatet från stiganalysen (se Tabell 3) visade att sex av tolv stigar i modellen var 

statistiskt signifikanta. Negativ självbild hade en positiv relation internaliserad problematik och 

uppförandeproblem. Positiv självbild hade en negativ relation med emotionella problem. 

Modellen hade en bra anpassning (CFI = 0.99; RMSEA = 0.048; PCLOSE = 0.472). 

Korrelationsanalysen visade att testvariabler samvarierande med bakgrundsvariablerna 

kön och ålder, vilka därför inkluderades i stiganalysen. Resultatet visade att emotionell 

problematik och hyperaktivitet signifikant prediceras av kön. I övrigt fanns inga signifikanta 

relationer beträffande kön och ålder. Oberoende t-test visade skillnad mellan flickors och 

pojkars skattningar på emotionell problematik, t(262) = -8.406, p < .001, och hyperaktivitet, 

t(314) = -3.458, p = .001, där flickor i båda fallen hade ett högre medelvärde, och alltså skattade 

signifikant högre än pojkar. 
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        Tabell 2. Korrelationsanalys för bakgrundsvariabler, SASB-kluster 1–8, SASB AG och DAG, SDQ-kluster 1–5 samt total svårighetspoäng.  

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

1. Kön                  

2. Ålder  ,36***                 

3. SASB Fri  -,23*** -,14*                

4. SASB Accept -,39*** -,26***  ,49***               

5. SASB Tyckom  -,36*** -,21***  ,44***  ,85***              

6. SASB Tarhand   -,17** -,05  ,22***  ,57***  ,66***             

7. SASB Kontroll -,19*** -,15*  ,12*  ,48***  ,55***  ,60***            

8. SASB Kritiser ,38***  ,24***  ,25*** -,69*** -,65*** -,39*** -,27***           

9. SASB Förstör ,39***  ,23***  ,27*** -,69*** -,69*** -,43*** -,28***  ,85***          

10. SASB Försum  ,28***  ,08  ,02 -,50*** -,50*** -,41*** -,37***  ,70***  ,69***         

11. SASB AG -,36*** -,21***  ,44***  ,92***  ,94***  ,80***  ,60*** -,66*** -,69*** -,53***        

12. SASB DAG ,39***  ,21***  ,20*** -,70*** -,68*** -,45*** -,33***  ,94***  ,94***  ,85*** -,69***       

13. SDQ EMO ,44***  ,25***  ,30*** -,60*** -,56*** -,27*** -,22***  ,69***  ,61***  ,53*** -,55***  ,67***      

14. SDQ KAM  ,13*  ,01  ,17** -,34*** -,32*** -,11* -,10  ,36***  ,34***  ,31*** -,30***  ,37***  ,45***     

15. SDQ HYP  ,20***  ,07  ,00 -,17** -,15** -,27*** -,32***  ,20***  ,19***  ,28*** -,21***  ,24***  ,21***  ,01    

16. SDQ UPP  ,03 -,09  ,08 -,05 -,04 -,19*** -,25***  ,16**  ,16**  ,30*** -,10  ,22***  ,13*  ,06  ,49***   

17. SDQ PRO  ,08  ,17**  ,03  ,11  ,15** -,28***  ,29***  ,38 -,06 -,19***  ,19*** -,10  ,03 -,22*** -,19*** -,32***  

18. SDQ Total  ,33***  ,11*  ,17** -,48*** -,44*** -,33*** -,34***  ,57***  ,53***  ,56*** -,47***  ,60***  ,74***  ,59***  ,65***  ,60*** -,24*** 

Not: * = p< .05; ** = p< .01, *** = p< .001
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Tabell 3. Sambandsmått och p-värde för stiganalys.  

Exogen variabel Endogen variabel Standardiserad 

stigkoefficient 

p-värde 

DAG UPP  ,285 <,001 

DAG HYP  ,138   ,066 

DAG KAM  ,321 <,001 

DAG EMO  ,500 <,001 

AG EMO -,128   ,019 

AG KAM -,085   ,234 

AG HYP -,067   ,366 

AG UPP  ,099   ,183 

Kön EMO  ,175 <,001 

Kön KAM -,027   ,634 

Kön HYP  ,144   ,005 

Ålder EMO  ,078   ,056 

Diskussion 

Denna studie avsåg att undersöka relationen mellan positiv och negativ självbild och 

fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik i en klinisk ungdomsgrupp. 

Resultaten visar på samband, där negativ självbild korrelerar positivt- och positiv självbild 

korrelerar negativt med problembeteenden. Vidare visar stiganalysen positiva relationer mellan 

negativ självbild och uppförandeproblem samt mellan negativ självbild och internaliserad 

problematik, medan en positiv självbild har en negativ relation med emotionella problem. Vissa 

könsskillnader uppvisas och det finns en samförekomst mellan internaliserade problem och 

externaliserade problem. 

Resultatet av stiganalysen visar ett samband mellan negativ självbild och 

internaliserade problem såsom svårigheter att skapa och bibehålla goda kamratrelationer, 

problem med oro, nedstämdhet och depression. Korrelationsanalysen visar starkare 

korrelationer mellan negativ självbild och emotionell problematik än mellan negativ självbild 

och kamratproblem. Detta antyder att relationen mellan negativ självbild och internaliserade 

problem främst drivs av emotionell problematik. För SASB delskalor syns att de kontrasterande 

polerna “kritiserar sig själv” och “accepterar sig själv” båda har starka korrelationer med 

emotionell problematik. En högre nivå av självkritik associeras med högre nivå av emotionella 

problem, och högre nivå av självacceptans associeras med lägre nivå av detsamma. Dessa fynd 

går i linje med tidigare forskning som visat att högre nivåer av självkritiska beteenden 

associeras med ökade internaliserade problem (Campos, Holden, Caçador, Fragata, & 

Baleizão, 2018; Kopala-Sibley, Zuroff, Hankin, & Abela, 2015).  

De kontrasterande polerna “förstör sig själv” och “tycker om sig själv”, vilket i SASB 

är likvärdigt med självhat och självkärlek (Benjamin, 1974), har även de starka samband med 

emotionell problematik. Det funna förhållandet, där självkärlek associeras med mindre- och 

självhat med mer emotionell problematik, överensstämmer med tidigare forskning som visat 

att ökade nivåer av självhat associeras med högre nivåer av depression (McKenzie et al., 2011). 

Sammantaget tycks relationen mellan negativ självbild och emotionell problematik 

huvudsakligen drivas av de aspekter av självbilden som handlar om självkritik och självhat, 

medan relationen positiv självbild och emotionell problematik drivs av deras diametrala 

motsatser självacceptans och självkärlek. 

Resultatet av stiganalysen visar även ett samband mellan negativ självbild och en av de 

externaliserade problematikerna; uppförandeproblem, vilket inkluderar beteenden som att 
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slåss, bråka, ljuga, fuska och stjäla. Delskalan korrelerar starkast med de kontrasterande 

polerna “ta hand om sig själv” och “försumma sig själv”, där ökad självförsummelse associeras 

med mer uppförandeproblem, och ett ökat självomhändertagande associeras med mindre 

uppförandeproblem. Relationen mellan självförsummelse och uppförandeproblem verkar ännu 

vara outforskad, men Manly, Oshri, Lynch, Herzog, och Wortel (2013) har påvisat en ökad risk 

för problem av detta slag hos ungdomar som utsatts för försummelse under sin uppväxt. Med 

interpersonell teori (Sullivan, 1953) som förståelsegrund är det möjligt att tänka att 

anknytningspersonens försummelse introjiceras av barnet och leder till självförsummelse. 

Vidare skulle då resultatet från föreliggande studie kunna jämföras med Manly et al. (2013).  

Den andra externaliserade problematiken, hyperaktivitet, har ingen signifikant relation 

i stiganalysen med varken positiv eller negativ självbild. Däremot visas att hyperaktivitet 

prediceras av kön, en kausal relation som också gäller för emotionell problematik. I den 

undersökta gruppen uppvisar flickor mer symptom än pojkar gällande båda dessa 

problemområden. Tidigare forskning har sett liknande könsskillnader gällande internaliserad 

problematik (Mack, Peck, & Leiber, 2015), vilket också är i enlighet med Socialstyrelsens 

statistik kring prevalens och incidens av depression och ångestsyndrom hos unga i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017). Att de deltagande flickorna uppvisar mer hyperaktivitet är däremot 

oväntat, då forskning oftare tillskrivit pojkar denna typ av problematik (Castelao & Kröner-

Herwig, 2014; van Lier et al., 2012; Mack, Peck, & Leiber, 2015). En möjlig tolkning av detta 

fynd är att orsaken är socialkonstruktionistisk, där normativa upplevelser av ett barns beteende 

genererar olika respons beroende på barnets könstillhörighet. Mot en sådan bakgrund skulle ett 

barns hyperaktiva beteenden upplevas som mer eller mindre problematiska beroende på kön 

och könsnormativa förväntningar på aktivitetsnivå. När interpersonell teori (Sullivan, 1954) 

också adderas till resonemanget kan det tänkas att omgivningens responser på de hyperaktiva 

beteendena introjiceras av barnet och blir en del av självbilden och hur barnet förstår och 

beskriver sig själv. 

Att hyperaktivitet, såsom rastlöshet och koncentrationssvårigheter, inte ger utslag i 

stiganalysen kan bero på att den undersökta gruppen är homogen och att spridningen i delskalan 

därav är för liten (se Tabell 1). Att variationskoefficienten för delskalan skiljer sig från övriga 

problembeteenden styrker tolkningen. I tillägg till detta kan hyperaktivitet tyckas skilja sig från 

övriga problembeteenden representerade i instrumentet i det avseendet att hög aktivitetsnivå 

inte nödvändigtvis är negativt per se, utan blir problematiskt i kontexter som ställer stora krav 

på uppmärksamhet och fokus. Socialstyrelsen (2004) skriver att hyperaktiva beteenden ökar 

risken för problematik som uppgivenhet, oro, ångest, depression samt kan leda till 

externaliserade problem på grund av känslan av att vara missförstådd. Hyperaktivitet kan därför 

tänkas påverka de övriga problematikerna istället för att vara jämställd med dem. Denna 

påverkan skulle, enligt Lee och Stone (2012), i förlängningen också kunna ge negativa effekter 

på självbilden. Vidare forskning skulle förslagsvis kunna undersöka denna omvända relation, 

där hyperaktivitet hypotetiskt skulle predicera självbild.   

För det positiva måttet prosocialt beteende finns ett samband med positiv självbild, där 

en mer positiv självbild korrelerar med mer prosociala beteenden. Detta innebär att då det finns 

mer positiva beteenden gentemot självet finns också mer positiva beteenden gentemot andra. 

Omvänt gäller att ett mindre självomhändertagande beteende (“försummar sig själv”) 

associeras till minskade nivåer av prosocialt beteende. Sammantaget kan dessa fynd tolkas 

utifrån Sullivans (1954) teori där liknande beteendemönster som visas interpersonellt även 

riktas mot självet. Detta gör det möjligt att anta att en ungdom som beter sig illa mot andra, 

sannolikt även beter sig illa mot sig själv.  

Mot bakgrund av tidigare forskning är det rimligt att förvänta sig negativ självbild i en 

klinisk grupp, då problematik visat sig relatera till självbild på detta sätt (Lee & Stone, 2012; 
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Ybrandt, 2008). I jämförelse med en normalgrupp (Östgård-Ybrandt & Armelius, 2004) 

uppvisar den kliniska gruppen som förväntat en mer negativ självbild, även om balansen på 

differentieringsaxeln snarare överensstämmer med den jämförbara normalpopulationen. 

Gällande problematik uppvisar undersökningsgruppen ett medelvärde strax över gränsvärdet 

för problem. Trots att grupperna på vissa sätt skiljer sig åt finns ett liknande resultat, där en 

mer negativ självbild associeras till mer problem. En klinisk grupp skulle därför kunna antas 

följa samma mönster som normalpopulationen, men uppvisa mer symtom.  

I enlighet med tidigare forskning (Cosgrowe et al., 2011; Loeber & Burke, 2011) visar 

resultatet en samförekomst av internaliserade och externaliserade problem i den kliniska 

gruppen, samt en relation mellan negativ självbild och båda dessa problemtyper. Den kliniska 

gruppen visar också, som ovan nämnt, mer symtom. Utifrån Lee och Stone (2012) är det 

möjligt att diskutera dessa fynd i termer av ett förstärkande förlopp, en negativ spiral, där 

negativ självbild och problembeteenden samexisterar men också förstärker varandra. Ett 

uppslag för vidare forskning är att undersöka en population med än mer problematik samt en 

psykopatologisk obalans på differentieringsaxeln för att på så sätt möjligen se starkare 

relationer mellan självbild och problembeteenden. En sådan studie skulle kunna bidra med 

ytterligare kunskap om detta negativa förlopp och hur aspekterna beror av varandra.  

 En metodologisk begränsning med föreliggande studie är att en explorativ 

tvärsnittsstudie endast återger direkta iakttagelser av linjära samband och relationer. Vidare 

testar en stiganalys med tvärsektionella data endast relationer mellan variabler och kan inte 

uttala sig om kausalitet, vilket hade varit styrkan med en longitudinell design. Den presenterade 

modellen (se Figur 1) är baserad på tidigare forskning, men är endast en av många möjligheter 

att relatera självbild till problembeteenden. Forskning på området har använt olika instrument 

(Lee & Stone, 2012; Nie et al., 2014; Ybrandt, 2008) vilket gör jämförelserna dem emellan 

mindre stabila. En styrka med studien är dock att data baseras på väl använda instrument med 

tillfredsställande validitet och reliabilitet. Viktigt att nämna är att svensk normdata saknas för 

hela åldersgruppen för SDQ och att en engelsk normgrupp därför har använts, vilket medför 

att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Detta till trots är det intressant att 

undersökningsgruppen inte skiljer sig avsevärt från normgruppen när det gäller problematik, 

trots att de har så pass stora svårigheter att de behöver heldags- eller heldygnsvård. Det är 

möjligt att resultatet varit ett annat om det jämförts mot svensk normdata samt om också 

föräldra- och lärarskattningar vägts in. Det går dock inte att utesluta att SDQ missar att spegla 

gruppens problematiker på ett tillfredsställande sätt. Vidare baseras data på självskattningar 

där en vanlig metodologisk begränsning är risken för “self-enhancement” och “social 

desirability”, alltså tendensen att överdriva eller underrapportera sina svar (McCrae, 2018). En 

styrka med studien är dock att resultatet bygger på ett stort sample, vilket McCrae (2018) menar 

stärker reliabiliteten och möjliggör säkrare tolkningar. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet från denna studie på att en klinisk ungdomsgrupp 

har liknande relation mellan självbild och problembeteende som ungdomar utan 

psykopatologisk problematik, där en negativ självbild associeras med mer problembeteenden 

och en positiv självbild associeras med mindre problembeteenden. Oavsett om kausala 

förhållanden föreligger, där negativ självbild då ökar- och positiv självbild minskar risken för 

internaliserad och externaliserad problematik, kan problembeteenden och negativ självbild 

antas vara symtom av varandra där det ena inte kan uteslutas då det andra uppvisas. Detta gör 

det möjligt att anta att en ungdom som beter sig illa mot andra, sannolikt även beter sig illa mot 

sig själv. Mot bakgrund av detta, och med grund i antagandet om att självbilden är påverkansbar 

(Henry, 1996), accentuerar dessa fynd betydelsen av att även arbeta med självbilden för att 

förebygga ökad- och behandla redan existerande psykisk ohälsa hos ungdomar med 

problembeteenden. 
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