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Kort sammanfattning 

 
Låg självkänsla är associerat med psykopatologi och andra tillstånd. Behandlingsstudier för låg 

självkänsla visar på goda resultat, men ingen randomiserad kontrollerad 

gruppbehandlingsstudie är genomförd. Detta har medfört att en kontrollerad randomiserad 

gruppbehandlingsstudie för låg självkänsla utifrån KBT utfördes för att undersöka om 

behandlingen har effekt på självkänsla och associerande psykopatologi för studenter i Sverige. 

35 deltagare från randomiserades till antingen ID (intervention direkt) eller VL (väntelista). 

Behandlingen bestod av sju sessioners gruppbehandling baserad på Fennells KBT-modell 

under sex veckor. 24 deltagare genomförde hela behandlingen. Resultatet visade på att 

självkänslamåttet höjdes signifikant och ångestmåttet sänktes signifikant i jämförelse mellan 

ID och VL. Deltagare som senare fullföljde behandling i VL visade på liknande 

behandlingseffekter som ID. En sexveckors uppföljning för ID visade på vidmakthållande av 

behandlingseffekterna. Gruppbehandling för låg självkänsla utifrån KBT påvisade goda 

behandlingseffekter för ett studentsurval i Sverige.  
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Begreppet självkänsla är undersökt både teoretiskt samt empiriskt (e.g. Baumeister, 

1998; Swann & Bosson, 2010; Kernis, 2013). Det är ett omdiskuterat begrepp med flera olika 

definitioner och det finns många närliggande begrepp (Lindvall, 2013). Robson (1989) har 

exempelvis valt att definierar självkänsla utifrån: “Self-esteem can be defined as the sense of 

contentment and self-acceptance that results from a person’s appraisal of one’s own worth, 

attractiveness, competence, and ability to satisfy one’s aspirations” (s. 514). Medan Fennell 

(1997; 1998; 2007) definierar självkänsla som ett schema, en generell kognitiv representation 

av en själv. Detta baseras på erfarenheter och influeras av hur inkommande information 

processeras. Självkänsla kan utifrån denna definition ses som en spegling av en persons totala 

känslomässiga utvärdering av sitt eget värde. Denna övergripande uppfattning som personer 

har kan både vara positiv eller negativ och där en negativ uppfattning om en själv benämns 

som låg självkänsla. Dessa två definitioner används vid olika tillfällen, exempelvis är 

mätningsinstrumenten Self Concept Questionnarie (SCQ) är utvecklad av Robson (1989) för 

att mäta självkänsla, vilket gör att Robsons definition ofta används vid diskussion gällande 

mätningar. Medan Fennells definition grundar sig utifrån hennes modell, där självkänsla ses 

som ett kognitivt schema (Fennell, 1997). Därav kan definitionen nyttjas främst i behandling 

utifrån Fennells modell och behandlingsupplägg för personer med låg självkänsla, vilket gör 

definitionen främst bidrar praktiskt och pedagogiskt för förståelsen av låg självkänsla.  

Forskning kring låg självkänsla visar att det är associerat med eller är en faktor i flera 

olika tillstånd, exempelvis som moderator mellan arbetsstress och välbefinnande (Makikangas 

& Kinnunen, 2003). Ytterligare visar det sig att låg självkänsla har en negativ inverkan på 

ekonomiska utfall, såsom ökad arbetslöshet och lägre inkomster (Drago, 2011; Feinstein, 

2000). Andra tillstånd som låg självkänsla är associerat med är avhopp från skolan, socialt 

tillbakadragenhet (Guillon, Crocq & Bailey, 2003), självskadebeteenden (Hawton, Rodham, 

Evans & Weatherall, 2002), självmordstankar- och självmordsförsök (Chatard, Selimbegović 

& Konan, 2009). Låg självkänsla hos ungdomar har visat sig predicera ett flertal olika tillstånd 

såsom depression (Orth, Robins & Roberts, 2008) och social isolering (Stinson et al., 2008) 

men även kriminalitet, sämre fysisk och psykisk hälsa (Trzesniewski et al., 2006). Detta visar 

att låg självkänsla är en faktor som inverkar på flera områden och som även kan ha långsiktiga 

följder. 

Låg självkänsla är associerad med flertalet psykiatriska diagnoser och psykopatologi, 

trots att låg självkänsla inte definieras som en diagnos (Zeigler-Hill, 2010). Termen självkänsla 

förekommer exempelvis i samband med 24 olika diagnoser i DSM-IV-TR (O´Brien, Bartoletti 

,& Leitzel, 2006). Silverstone och Salsali (2003) rapporterar att personer med olika psykiatriska 

diagnoser har lägre självkänsla i jämförelse med en kontrollgrupp. Även ungdomar med 

psykisk störning är förknippat med minskad självkänsla (Guillon, Crocq, & Bailey, 2003).  

Detta tyder på att låg självkänsla är mycket nära ihopkopplat med psykitriska diagnoser. Låg 

självkänsla påvisas även som riskfaktor för exempelvis ätstörningar (Cervera et al., 2003; 

Fairburn, Cooper, Doll & Welch, 1999; Fairburn et al. 1998; Gual et al., 2002), depression 

(Abela 2002; Brown, Bifulco & Andrews, 1990; McCarthy, Tarrier & Gregg, 2002; Orth, 

Robins, Trzesniewski, Maes & Schmitt, 2009), psykos (Hall & Tarrier, 2003; Krabbendam et 

al., 2002), ångest (Lee & Hankin, 2009; Izgiç, Akyüz, Doğan & Kuğu, 2004) och kronisk 

smärta (Soares & Grossi, 2000). 

Utifrån vad som nämnts ovan är låg självkänsla identifierat som en faktor i en flertalet 

olika psykiska hälsoproblem. Inom forskningen debatteras dock det exakta orsakssambandet 

mellan låg självkänsla och psykisk ohälsa. Där det finns två ledande teorier gällande sambandet 

mellan graden av självkänsla och psykopatologi; sårbarhetsteorin (vulnerability model) och 

ärrteorin (scar model). Sårbarhetteorin innefattar att det är den låga självkänsla som ökar 

sannolikheten för psykopatologi. Medan ärrteorin åsyftar att psykopatologi ökar sannolikheten 
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för låg självkänsla (Zeiglar-Hill, 2010). Relationen mellan depression och låg självkänsla har i 

studier (Orth, Robins & Roberts, 2008; Sowislo & Orth, 2013) visat ha mer stöd för 

sårbarhetsteorin än ärrteorin. Det vill säga självkänsla predicerar depression signifikant 

starkare än att effekten av depression predicerar självkänsla. Även låg självkänsla och 

ångestsymtom är förknippad med varandra, men relationen är oklar. Utifrån metastudien av 

Sowislo och Orth (2013) är effekten mellan självkänsla och ångest relativt balanserad, det vill 

säga de predicerar effekten av varandra jämnlikt. Detta innebär att både ärrteorin och 

sårbarhetsteorin har olika mycket stöd i forskningen, där låg självkänsla predicerar depression 

samt ångest och låg självkänsla predicerar varandra lika mycket.  

De ovanstående teoretiska argumenten och empiriska litteraturen tyder på att 

självkänslan har adaptiva konsekvenser. Trots detta återfinns en omdebatterad fråga i 

litteraturen; om självkänsla har en inverkan på verkliga utfall eller om självkänsla är bara en 

epifenomen av framgång och välbefinnande i relationer, arbete och hälsoområden (Baumeister, 

Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Swann, Chang-Schneider & Larsen McClarty, 2007). 

Motargument är att forskning visar på att självkänsla är korrelerad med många faktorer i viktiga 

livsområden, som tillfredsställelse i relationer (Shackelford, 2001) och socioekonomiska status 

(Twenge & Campbell, 2002). Denna forskning visar dock inte om självkänsla faktiskt påverkar 

dessa korrelat. Vidare finns longitudinella studier som tyder på att självkänsla kan ha betydande 

positiva effekter på viktiga livskonsekvenser (life outcome) (e.g. Orth, Robins & Widaman, 

2012; Trzesniewski et al., 2006). Ytterligare forskning behövs dock för att testa orsakssamband 

av hypotetiska effekterna av självkänsla. Baumeister et al. (2003) efterlyste därför ytterligare 

forskning om konsekvenserna av självkänsla samt uppmuntrar till studier som använder flera 

metoder, longitudinell design, större representativa urval och lämpliga kontroller för att testa 

effekterna av låg självkänsla. Sammanfattningsvis förekommer det delade åsikter gällande 

frågan, dock behövs mer forskning för att klargöra debatten.  

En svag men signifikant effekt gällande könskillnader utifrån global definition av 

självkänsla påvisas av en metastudie (Kristen, Kling, Hyde, Showers & Buswell 1999), där 

män har en tendens till att rapportera en högre självkänsla än kvinnor. Medan metastudie 

(Gentile, et al., 2009) utifrån domänspecifik självkänsla visar att enbart en signifikant skillnad 

inom fysisk självkänsla, där män skattade högre än kvinnor. 

Låg självkänsla är även ett internationellt begrepp (Schmitt & Allik 2005) och låg 

självkänsla relateras till negativa konsekvenser på internationell nivå, som högre suicidrisk 

(Chatard et al., 2009). Detta belyser att studier och behandlingar är jämförbara till i en viss mån 

mellan kulturer.   

Prevalensen för låg självkänsla är något som är svagt undersökt, vilket till mycket kan 

beror på att låg självkänsla inte är någon diagnos och därför har intresset varit svagt. Utifrån 

en prevalensstudie (Aarif & Mishra, 2009) från Indien på läkarstudenter är förekomsten av låg 

självkänsla 18 %. Vidare då låg självkänsla är starkt sammankopplat med psykiatriska 

diagnoser, som depression, kan en logisk hypotes vara att även låg självkänsla har en hög 

prevalens. Ytterligare är själva begreppet låg självkänsla vanligt förekommande uttryck i 

dagens samhälle (Lindvall, 2013), vilket kan härleda till att även prevalensen kan vara relativt 

hög. Detta behöver dock inte vara fallet, då många personer kan uppleva sig har låg självkänsla 

men utifrån kliniska mått inte uppnår graden för låg självkänsla.  

I flera studier har låg självkänsla beskrivits och behandlats utifrån kognitiv 

beteendeterapi (KBT) (e.g. Chatterton, Hall & Tarrier, 2007; Fennell, 1997; 1998; 2007; 

McManus, Waite & Shafran, 2009; Rigby & Waite 2007; Waite, McManus & Shafran, 2012). 

KBT är ett samlingsnamn för olika psykoterapier som har sin grund i inlärningspsykologi; med 

både de klassiska och operanta principerna, kognitiv psykologi och social psykologi (Beck, 

2011). Butler, Chapman, Forman och Beck (2006) visar i en översikt av metaanalyser att KBT 
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har en god effekt vid flera problemområden, som depression, paniksyndrom, generell 

ångestsyndrom, social fobi och posttraumatisk stressyndrom. 

Självkänsla utgör sällan huvudfokus för behandlingsstudier då interventionerna oftast 

fokuserar på specifika diagnoser. Detta gör att det finns begränsat med studier kring 

psykologisk behandling för låg självkänsla. Området är dock växande och behandlingar 

specifikt utifrån KBT visar på god effekt. McManus et al. (2009) uppvisar i sin fallstudie att 

individuell terapi enligt Fennells modell (1997) har stora effekter på depressions-, ångests- och 

självkänslamått. Denna effekt vidmakthölls även vid en uppföljning efter ett år. Även i en 

randomiserad studie med ett större urval inom primärvården visar Waite et al. (2012) att KBT-

behandling för låg självkänsla har väldigt god effekt på depression och självkänsla, men också 

att effekterna vidmakthålls vid en uppföljning på 11 veckor. Deltagarna hade även signifikant 

mindre diagnoser efter behandlingen än väntelista. Studier utifrån individuell behandling för 

låg självkänsla är begränsat, men effekterna är goda. Mer forskning behövs för att stärka stödet 

att behandling för låg självkänsla har effekt, och då särskilt långtidseffekter. 

När det gäller gruppbehandlingsstudier för låg självkänsla utifrån KBT beskriver 

Morton, Roach, Reid och Stewart (2012) och Rigby och Waite (2007) en signifikant ökning i 

självkänsla samt en signifikant minskning av depression och ångest efter genomförande av 

gruppbehandling. Whelan, Haywood och Galloway (2007) visar att KBT i gruppform har 

effekt på självkänsla för personer med inlärningssvårigheter. Pack och Condren (2014) visar 

på god effekt gällande höjd självkänsla, minskad depressions- och ångestsymtom i deras 

gruppbehandlingsstudie inom primärvården. Även vid en tre månaders uppföljning är 

effekterna bibehållna. Gruppterapi för låg självkänsla verkar ha inverkan på att höja 

självkänslan samt minska depressions- och ångestsymtomen. Avsaknad av en randomiserad 

kontrollerade studie finns dock. Enbart två behandlingsstudier för låg själkänsla har nyttjat 

randomisering (Hall & Tarrier, 2003; Waite et al., 2012) och dessa utgår ifrån individuell 

terapi. Detta gör att randomiserade behandlingsstudier och ännu mer specifikt randomiserade 

gruppbehandlingsstudier bör tillkomma för att bredda forskningen.  

Fennell (1997; 1998; 2007) har konstruerat en kognitiv begreppsbildning kring låg 

självkänsla och även utformat en kognitiv beteendeterapeutisk behandlingsplan för låg 

självkänsla. Denna modell är använd i flera behandlingsstudier (Chatterton et al., 2007, 

McManus et al., 2009; Morton et al., 2012; Pack et al., 2014; Waite et al., 2012; Whelan et al., 

2007) och visar i dessa studier på goda effekter på självkänsla samt associerad psykopatologi, 

som depression. Fennells modell är en vidareutveckling från Becks (Beck, 2011) kognitiva 

modell för affektiva störningar. KBT-modellen innehåller både longitudinella element samt 

aktuella vidmakthållandescykler för ångest och depressiva symtom som orsakas av låg 

självkänsla. Modellen antyder att personer bildar globala negativa bedömningar om sig själva 

("Slutsatser") som är ett resultat av tidigare eller senare erfarenheter (Fennell, 1997, 2007). När 

denna självvärdering är överdrivet negativ (e.g. "Jag är värdelös" eller "Jag är inte tillräckligt 

bra") blir konsekvensen låg självkänsla. Vidare enligt modellen utvecklas dysfunktionella 

antaganden eller strategier ("Levnadsregler") för att kunna handskas med och kompensera mot 

de negativa föreställningarna (e.g. ”Jag måste alltid prestera, annars är jag misslyckad” eller 

”Om jag alltid är rolig, så kommer ingen se att jag är tråkig”). Modellen lyfter fram att det är 

svårt att hela tiden följa levandsreglerna, vilket leder till att situationer uppstår (”Utlösande 

situationer”) där levnadsreglerna bryts eller det finns en osäkerhet om att de kan brytas. Vid 

dessa tillfällen aktiveras slutsatsen och en cirkulär process startas med en rad tankar, känslor 

och beteenden (undvikande, försiktighetsåtgärder och fördomsfull tolkning) som underhåller 

och förvärra tro på slutsatsen eller det maladaptiva schemat.   

Fennells (1997; 1998) behandlingsprotokoll utgår från en transdiagnostisk utformning 

av låg självkänsla som skapar en ram för att begripliggöra både ångest och depressiva symtom 
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samt utgör grunden för en enhetlig behandlingsform (Butler, Fennell & Hackmann, 2008). I 

behandlingen ligger fokus på att förstå hur problemen är sammahängande istället för att 

behandla problemen separat. Insatser i behandlingen koncentreras på att modifiera de negativa 

scheman (Slutsatser) som individer har (Fennell 2007). Fennells modellen är också förenligt 

med andra transdiagnostiska tillvägagångssätt (Barlow, Allen & Choate, 2004; Fairburn et al, 

2009; McManus, Clark, Muse & Shafran, 2014). Waite et al. (2012) visar att personer som 

genomgått behandling för låg självkänsla utifrån Fennell har mindre diagnoskriterier, vilket 

visar på att behandlingen även kan ha effekt på symtom för olika diagnoser. 

Utifrån att Fennells (1997) modell är transdiagnostisk finns det uppslag att bedriva 

behandlingsforskning oavsett problematik på flera olika grupper med låg självkänsla. Grupper 

att forska på behöver inte nödvändigtvis vara kliniska, utan kan vara relativt heterogena som i 

primärvården (Waite et al. 2012). Ett annat exempel på en lämplig grupp att undersöka är 

högskolestudenter. Gruppen studenter på högskole- eller universitetsnivå är inte någon klinisk 

grupp med specifika diagnoser. Trots detta visar studier kring prevalens att en betydande del 

av studenter på universitetsnivå uppnår diagnoskriterier eller symtom för exempelvis 

depression (översikt; Ibrahim, Kelly, Adams & Glazebrook, 2013), ångest (Eisenberg, Gollust, 

Golberstein & Hefner, 2007), PTSD (Vrana & Lauterbach, 1994), ätstörningar (Eisenberg, 

Nicklett, Roeder & Kirz, 2011), alkoholriskbruk (Seigers & Carey, 2010) och social fobi 

(Gültekin & Dereboy, 2011; Izgiç, Akyüz, Doğan & Kuğu, 2004). Med detta som bakgrund 

kan en behandling för låg självkänsla vara effektfullt och nyttig för universitetsstuderade, då 

den även är transdignostisk.  

I de genomförda behandlingsstudierna för låg självkänsla förekommer en variation 

gällande urval från populationer. Behandlingsstudier för låg självkänsla med urval av kvinnor 

(Morton et al., 2012), personer med psykos (Hall & Tarrier, 2003), deprimerade äldre 

(Chatterton et al., 2007), personer i primärvården (Pack & Condren, 2014; Waite et al., 2012), 

personer med inlärningssvårigheter (Whelan et al., 2007) och könsmixad grupp (Riley & 

Waite, 2007) ha genomförts. Detta öppnar upp för att forska kring andra specifika och 

homogena grupper för att upptäcka eventuella skillnader, exempelvis skulle studenter kunna 

vara en sådan grupp. 

Behandlingsstudier för låg självkänsla har visat sig bestå av varierande antal sessioner. 

I individuella behandlingsstudier (Chatterton et al., 2007; McManus et al., 2009; Hall and 

Tarrier, 2003; Waite et al., 2012) skiftar det mellan sex till tolv sessioner och i 

gruppbehandlingsstudier (Morton et al., 2012; Pack & Condren, 2014; Whelan et al., 2007; 

Riley & Waite, 2007) varierar det från åtta till tio sessioner. Detta visar att behandlingarna är 

relativt korta och majoriteten av dessa studier har visat sig ha god effekt trots få antalet 

sessioner.  

Inom Sverige är enbart en behandlingsstudie (Felix & Gunnarsson, 2010) för låg 

självkänsla genomförd. Personer med låg självkänsla fick i studien KBT-baserad vägledd 

självhjälpsbehandling över internet. Resultatet visade att depressions- och ångestmåtten 

sänktes signifikant mellan före- och eftermätning. Även självkänsla höjdes signifikant. Bortsett 

ifrån detta arbete finns det ingen behandlingsstudie för låg självkänsla med återkommande 

personliga kontakter som är utförd i Sverige, vilket visar att forskning kring en svensk 

population är bristfällig.  

Sammanfattningsvis finns det begränsat med forskning av behandling för låg 

självkänsla och i Sverige är ingen traditionell psykologisk behandlingsstudie för låg självkänsla 

genomförd. Studenter är en population som inte blivit undersökt gällande behandling för låg 

självkänsla. Vidare är ingen randomiserad gruppbehandlingsstudie för låg självkänsla 

genomförd.  Med detta som bakgrund har detta arbete för avsikt att undersöka hur en 

gruppbehandling baserat på Fennells modell och behandlingsupplägg kan ha effekt på 
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självkänsla, depression- och ångestsymptom i jämförelse med en väntelista, detta för studenter 

med låg självkänsla i ett svenskt urval. 

Första frågeställning för detta arbete syftade att i jämförelse med väntelista undersöka 

om en gruppbehandling utifrån KBT för universitetsstuderande med låg självkänsla i Sverige 

kan ha förbättrande effekter i självkänsla, ångest- och depressionssymtom. Hypotes från denna 

frågeställning var att en gruppbehandling utifrån KBT höjer självkänsla samt sänker ångest och 

depression för behandlingsgruppen i jämförelse med väntelista. 

Andra frågeställningen var att undersöka om det påvisas några skillnader i 

behandlingseffekter mellan oberoende grupper av universitetsstudenter som genomfört 

behandling utifrån KBT för låg självkänsla. Hypotes gällande frågeställningen var att 

behandlingen har liknande behandlingseffekter för de oberoende grupperna som genomfört 

behandling. 

 Tredje frågeställningen syftade att undersöka om effekter från gruppbehandling för låg 

självkänsla utifrån KBT kan ha några bibehållande effekter efter sex veckors uppföljning. 

Hypotes gällande denna frågeställning var att effekterna från behandling var bibehållande vid 

uppföljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         GRUPPBEHANDLING FÖR LÅG SJÄLVKÄNSLA          8 

 

 

Metod 

 

Studien utgick ifrån examensprojektet ”Öka din självkänsla utifrån Kognitiv 

Beteendeterapi”. I projektet samarbetade författaren och en studiekollega. Studiekollegan 

författade även en egen uppsats baserat på data från detta projekt.  

 

Deltagare  
Enbart deltagare som uppfyllde de förutbestämda inklusionskriterierna fick delta i studien, 

vilket var: 

1. Vara över 18 år gammal 

2. Bedömas ha en låg självkänsla utifrån självskattningen Self-Concept Questionnarie (Se 

nedan) med en standardavvikelse under medelvärdet utifrån normering (<137 poäng) 

(Ghaderi, 2005) 

3. Studera vid rekryteringstillfället 

4. Kunna förstå, tala och skriva flytande svenska 

5. Ha möjlighet att delta på behandlingsträffarna som skedde på kvällstid vid Campus 

Östersund eller Campus Sundsvall under en 12 veckorsperiod (både behandlings- och 

väntelistagruppernas tider)  

6. Inte lida av svår psykiatrisk problematik 

7. Inte ha ett substansmissbruk eller beroende 

 

Deltagare som inkluderades var 35 stycken, men enbart 28 deltagare användes i analysen. 

Detta på grund av bortfall av olika slag och exkludering från analysen med andledning av 

extremvärden (Se Figur 1). Denna behandlingsstudie hade 11 % bortfall (drop-out-rate) från 

behandlingen, uträknat för alla deltagare som påbörjade behandling. Tabell 1 visar demografisk 

information gällande de som fullföljde behandling och de som hoppade av under behandlingen.  

De inkluderade deltagarna som användes i analysen (N=26) hade en ålder  

 

mellan 20 till 51 och medelåldern var 28 (SD=8.50). Upptagningsområdena för studien var 

städerna Östersund och Sundsvall. Alla deltagare studerade på högskolenivå vid 

rekryteringstillfället. Könsfördelningen var sju män och 21 kvinnor. Demografisk information 

över de deltagare som inkluderades i studien och användes för analysen specificeras i Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1  

Ålder, kön och förmätningar för deltagare som hoppade av under behandling och de som genomförde 
behandling 

Mätning Avhopp (n=3) Behandling (n=24) 

Ålder (M, SD) 23.33 (1.53) 28.67 (12.78) 
Kön 3 kvinnor 1 män 18 kvinnor 6 män 
   
Självkänsla   
SCQ (M, SD) 115.67 (40.20) 106.77 (19.11) 
 
Associerad psykopatologi 

  

HAD-Å (M, SD) 7.67 (3.06) 10.04 (3.78) 
HAD-D (M, SD) 4.67 (1.16) 7.63 (4.16) 
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Personer som exkluderades fick antingen e-post eller telefonsamtal, där de 

rekommenderades att söka hjälp till annan instans. 

 

Design 

Experimentell behandlingsstudie med två betingelser; en grupp med intervention direkt 

(ID) och en väntelistagrupp (VL) med dröjd intervention. Detta kan kallas en faktoriell mixad 

design med två oberoende variabler, där en var mellan-grupps-faktor (grupp; ID och VL) och 

en var inom-deltagare-faktor (tid; mätningstillfällena). Beroendevariabler var utfallmåtten 

SCQ (självkänsla) och HADS (ångest och depression).  

 

Instrument  
Self-Concept Questionnaire (SCQ; Robson, 1989) är en självskattningskala som används 

för att mäta självkänsla. Formuläret består av 30 items (e.g., “Jag kan gilla mig själv, även när 

andra inte gör det,” “Jag är glad över att vara den jag är,” “jag är en pålitlig person”). Dessa 

items besvaras på en skala med åtta punkter (0-7) från Stämmer inte alls, till Stämmer helt. 

SCQ har fem delskalor (Contentment and Worthiness, Attractivness and Approval by Others, 

Determinism and Significance, Confidence and Value of Existence & Resilience). Ett högre 

värde på SCQ talar för en högre självkänsla utifrån måttets definition. Måttet har goda 

psykometriska egenskaper (Cronbach’s α .89) och det finns svenska normer både på kliniska 

(personer med ätstörningar, M=125 SD= 20.8) och icke-kliniska grupper (svenska studenter, 

M=155 SD=18.3).  

Hospital Anxiety and depression scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983) är ett 

självskattningsformulär som mäter ångest och depressionssymtom. Det består av 14 items (e.g., 

“Jag får plötsliga panikkänslor,” “Allting känns trögt,”). Dessa items besvaras från 0 till 3, 

Inte alls, Då och då, Ofta, samt, För det mesta. HADS består av två delskalor, ångest och 

depression. Maximala poängen är 21 poäng på båda delskalorna. En norsk studie av Bjelland, 

Dahl, Haug & Neckelmann (2002) visar att HADS är tillräckligt sensitivt och specifikt för 

skattningar som har 8 eller mer på någon av delskalorna. HADS är också utvärderad i Sverige 

och visar på god validitet och reliabilitetet (Cronbach’s α .84 för HADS-Å och .82 för HADS-

D) (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997).   

 

Procedur  
Deltagarna rekryterades genom affischering (Se Bilaga 1) och e-postutskick. Målgruppen 

var studenter både i Östersund och Sundsvall. Deltagarna kunde utifrån detta göra en 

intresseanmälan via ett webbformulär. Vid intresseanmälan fick deltagarna information kring 

Tabell 2  

Ålder, kön och skattningar innan interventionen. 

Mätning Intervention direkt (n=12) Väntelista (n=16) 

Ålder (M, SD) 30.83 (9.05)  26.50 (7.83) 
Kön 9 kvinnor 3 män 12 kvinnor 4 män 
   
Självkänsla   
SCQ (M, SD) 110.58 (15.72) 106.06 (22.71) 
 
Associerad psykopatologi 

  

HAD-Å (M, SD) 9.25 (2.90) 10.25 (2.91) 
HAD-D (M, SD) 7.42 (3.40) 6.13 (3.22) 
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studien, skriva kort om sin situation och utföra självskattningen SCQ. I Figur 1 visas ett 

flowdiagram över hur proceduren såg ut.  

En screeningprocess startades efter att deltagarna hade gjort sin intresseanmälan. 

Lämpliga deltagare valdes utifrån inklusionskriterierna. Deltagarna screenades genom en 

telefonintervju av författaren och kollegan där bland annat MINI-International 

Neuropsychiatric Interview (MINI; Sheehan, et al., 1997; Lecrubier, et al., 1997) användes. 

MINI är en strukturerad intervju utgjord för att screena ett antal olika psykatriska diagnoser. 

Antal sökande (N=57) 

Exkluderades (n=22) 
 Uppfyllde inte 

inklusionskriterierna (n=16) 
 Tackade nej till deltagande (n= 

1) 
 Andra orsaker (n= 5) 

Analyserad (n=12 ) 

 

Utförde eftermätning (n= 12) 

 

Behandlingsgrupp (n= 17) 

 Genomförde behandling (n=12) 
 Bortfall (Tackade nej efter 

randomisering) (n= 3) 

 Bortfall (under behandlingen) 

Utförde eftermätning (n=17) 

 Genomförde behandling (n=12) 

 Bortfall (tackade nej till 

behandling) (n= 4) 

 
 

Väntelistagrupp (n= 18) 

 Genomförde väntan (n=17) 

 Bortfall (Sökte annan vård) (n= 1) 

 

Analyserad (n=16) 

 Exkluderad från analys 

(extremvärde) (n=1) 

 

Förmätning 

Analys 

Eftermätning 

Randomisering 
(N=35) 

Figur 1. Flowdiagram CONSORT 

flowdiagram 

Utförde avslutningsmätning (n=12) 

 Bortfall (under behandlingen) 

(n=1) 

 

Utförde uppföljningsmätning (n=10 ) 
 Bortfall (n=2) 

Avslut- & 
uppföljnings-

mätning 
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Enbart personer som uppfyllde inklusionskriterierna kom vidare i processen.  När alla deltagare 

hade screenats så randomiserades deltagarna i fyra grupper, stratifierat efter ort och kön (ID 

Östersund, ID Sundsvall, VL Östersund och VL Sundsvall). Randomiseringen utfördes med en 

oberoende randomiserad nummergenerator på internet. 

Vid nästa steg skickades e-post ut till alla deltagare med en länk till en webbadress, 

personligt id och lösenord. På webbadressen kunde de logga in. Deltagarna fick där mer 

ingående information om studien (Se Bilaga 2); att deras deltagande var frivilligt, att alla 

uppgifter behandlades konfidentiellt, att personuppgifter hanterades enligt Personuppgiftslagen 

(1998:204) och att behandlarna hade tystnadsplikt då behandlingen låg under Hälso-och 

sjukvårdslagen (1982:763). Deltagarna acceptera informationen och gav sitt samtycke till 

deltagande i studien då de gick vidare för att besvara enkäterna. De enkäter som fylldes i 

utgjorde förmätningarna och bestod av SCQ och HADS. Dessa enkäter besvarades genom ett 

vanligt och ofta använt webbenkätsystem vid avdelningen Psykologi på Mittuniversitetet i 

Östersund. 

Behandling: 
7 sessioner 

 

Mättillfälle 1 
Förmätning  
SCQ, HADS 

Intervention direkt (ID) 
N=12 

Mättillfälle 2 
Eftermätning  
SCQ, HADS  

Mättillfälle 3 
Uppföljning 
SCQ, HADS 

Samtyckt till deltagande i studien 
och randomisering 

Mättillfälle 1 
Förmätning 
SCQ, HADS  

Väntelista (VL) 
N=16 

Vänteperiod 
6 veckor 

Behandling: 
7 sessioner 

 

Mättillfälle 2 
Eftermätning 
SCQ, HADS 

 

Mättillfälle 3 
Avslut 

SCQ, HADS 

Figur 2. Studiedesign 
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Behandlingen startades för ID medan VL-grupperna fick vänta. Behandlingen bestod 

utav sju sessioner under sex veckor. Efter genomförd behandling för ID fick deltagare i båda 

grupperna (ID och VL) skatta SCQ och HADS. Vidare påbörjade VL behandling, som var 

identisk med ID. Efter avslutning av behandling för VL, så fick de skatta SCQ och HADS. 

Även ID fick utföra skattningar av SCQ och HADS i en uppföljning på sex veckor. I Figur 2 

visas studiedesignen och vilka mätningar som genomförde vid de olika mättillfällena. 

 

Dataanalys 
Programmet SPSS (IBM SPSS Statistics 22, IBM, New York, US) nyttjades för de statistiska 

analyserna.  

Vid undersökning om gruppbehandling kunde ha förbättrande effekter i självkänsla, 

ångest- och depressionssymtom i jämförelse med väntelista så utfördes flera analyser. Först 

användes oberoende t-test för att jämföra ID/intervention direkt (n=12) och VL/ väntelista 

(n=16) i de kliniska variablerna (självkänsla/SCQ, ångest/HADS-Å och depression HADS-D) 

vid förmätningen, för att få svar om grupperna var lika vid detta mättillfälle (Baslinje). 

 För varje beroende variabel (SCQ, HADS-Å och HADS-D) genomfördes split-plot 

ANOVA upprepade mätningar (Repeated Measures) med Grupp (ID vs. VL) som mellan-

deltagare-faktor och Tid (för- och eftermätning) som inom-deltagare-faktor. Vid signifikanta 

ANOVA-effekter utfördes oberoende t-test för att jämföra gruppernas skattningar av varje 

kliniskt mått vid eftermätningen, detta för att se om grupperna skilde sig åt. Vidare utfördes 

parvisa post-hoc analyser (Paried-Sample T-test) för varje beroendemått mellan för- och 

eftermätningarna för grupperna var för sig. Detta för att undersöka om skillnader eller 

förändringar fanns mellan mättillfällena inom grupperna. 

Cohens d (Cohen, 1988) användes för att kalkylera effektstorlek. Effektstorleken kan 

utifrån Cohen vara liten (0.2-0.5), måttlig (0.5-0.8) eller stor (0.8 eller högre). Effektstorleken 

beräknades för varje kliniskt mått på basis av gruppernas medelvärden och gemensamma 

standardavvikelser vid eftermätningarna.  

Vidare jämfördes enbart deltagare som fullföljt behandling (N=24), för att undersöka om 

några skillnader i behandlingseffekter mellan grupper påfanns. Då grupperna utförde 

behandlingen under olika tidpunkter, så jämfördes olika mätningar med varandra beroende på 

grupp; ID (förmätning och eftermätning) och VL (eftermätning och avslut). Split-plot ANOVA 

med upprepade mätningar utfördes med Grupp (ID och VL) som mellan-grupps-faktor och Tid 

(före behandling och efter behandling) som inom-grupps-faktor för varje klinisk variabel. Detta 

utfördes för att undersöka om deltagarna som fullföljt behandlingen i ID och VL skiljde sig 

mellan deras mätningar före och efter genomförd behandling. Vid signifikanta resultat från 

ANOVA följdes det upp med oberoende t-test, där gruppernas alla kliniska variabler för varje 

tidpunkt (före behandling och efter behandling) jämfördes för att se om grupperna skilde sig. 

Parvisa post hoc analyser inom varje beroende variabel utfördes för enbart VL (n=12), där 

mätningar före och efter behandlingen undersöktes. Detta för att bedöma om någon signifikant 

skillnad eller förbättring fanns mellan före och efter behandling för VL.   

Enbart ID-gruppen utförde uppföljningsmätningar (n=10), vilket gjorde att enbart dessa 

deltagare användes i analysen om långvariga effekter.  Upprepade mätningar av ANOVA 

inom-deltagare för alla beroende mått (SCQ, HADS-Å och HADS-D) utfördes med Tid (för-, 

efter- och uppföljningsmätningarna) som inom-grupps-faktor. Vid signifikanta effekter av 

ANOVA utfördes parvisa post hoc analyser för att jämföra gruppens kliniska variabler mellan 

alla olika mättillfällen (förmätning vs. eftermätning, förmätning vs. uppföljning och 

eftermätning vs. uppföljning). Detta för att se om signifikanta förändringar skett eller 

bibehållits för ID mellan de olika tidpunkterna.  
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Reliabel förändring och klinisk signifikant förändring kalkylerades för alla deltagarna 

som genomförde behandlingen (N=24) i SCQ. Detta för att bestämma tillförlitlig klinisk 

förbättring och återhämtning.  Klinisk signifikant förändring (Clinically Significant Change) 

bedömdes enligt kriterier (Metod b) föreslagits av Jacobson, Follette och Revenstorf (1984). 

Utifrån normativ data av icke-kliniska kontrollgrupper på studenter från Ghaderi (2005) 

beräknades ett tröskelvärde (cut-off). Normgruppens (studenter) medelvärde (155) 

subtraherades med deras standarsavvikelse (18.3) två gånger (36.6), vilket gav tröskelvärdet 

118,4. Deltagarnas individuella medelvärden i SCQ jämfördes med tröskelvärdet, för att se hur 

många som kom över tröskelvärdet vid eftermätningen (ID, n=12) och avslut/uppföljning (VL, 

n=12 och ID, n=10). Även ett reliabilitets förändringsindex (Reliable Change Index) (Jacobson 

& Truax, 1991) kalkylerades genom att använda standardavvikelsen (18.3) och 

reliabilitetsmåttet (0.89) från Ghaderis (2005) urval av studenter. Reliabilitets förändringsindex 

blev 16.82. För varje deltagare subtraherades deras mätningar efter behandling med deras 

mätningar före behandling. Om deltagarnas summa var högre än 16.82 hade de en reliabel 

förändring.  

 

Behandling 
Behandlingen har baserats på Fennells KBT-modell och behandlingsupplägg (1997, 

1998, 2007). En behandlingsmanual för sju sessioner och anpassat till gruppformat utformades 

av författaren och studentkollega. Behandlingen utfördes även med författaren och 

studentkollegan som behandlare. Alla grupperna fick identiskt behandlingsupplägg. Mellan 

varje session fick deltagarna hemuppgifter att göra. Nedan beskrivs behandlingens innehåll: 

Session 1 inriktade sig på KBT-modellens första del, uppkomsten av låg självkänsla, och 

psykoedukation kring låg självkänsla. Fennells modell individualiserades utifrån deltagarnas 

historia och vardag. Hemuppgift var att registrera i vilka situationer deltagarna har låg 

självkänsla samt fortsätta att utforma sina individualiserade modeller.  

Session 2 fokuserade på modellens andra del, vidmakthållande av låg självkänsla, och 

psykoedukation gällande vidmakthållandet.  Vidmakthållandeprocessen introducerades och en 

individualiserad konceptualisering för varje del gjordes. Deltagarna fick registrera vad för 

negativa förväntningar de hade inför svåra eller ångestfyllda situationer till hemuppgift samt 

fortsätta utforma sina individualiserade modeller. 

Session 3 hade sin utgångspunkt i att förändra vidmakthållande av låg självkänsla, utifrån 

modellen och att utforma behandlingsmål. Deltagarna fick lära sig att omvärdera ångestfyllda 

förväntningar genom kognitiva tekniker, vilket innebar att deltagarna fick öva på att känna igen 

sina negativa förväntningar och ifrågasätta dem. Deltagarna fick även utforma sina mål för 

behandlingen. Under den då inkommande veckan fick deltagarna försöka undersöka om de 

negativa förväntningarna stämde genom att utföra beteendeexperiment.  

Session 4 utgick ifrån att utvärdera beteendeexperimenten och att ge psykoedukation 

kring självkritiska tankar, som var nästa del i vidmakthållandeprocessen. 

Beteendeexperimenten utvärderades och nya konstruerades. De nya hemuppgifterna gick ut på 

att observera och registrera självkritiska tankar samt att återigen utföra beteendeexperiment 

gällande de negativa förväntningarna, men med betoning att inte använda de tidigare 

undvikanden eller säkerhetsstrategierna. 

Session 5 fokuserade på att omvärdera självkritiska tankar genom kognitiva tekniker och 

att öka självacceptansen. Deltagarna fick träna på att ifrågasätta sina självkritiska tankar och 

försöka hitta alternativa perspektiv att se på sina tankar. Psykoedukation gällande fördomsfulla 

tolkningar och varseblivning gavs. Deltagarna uppmuntrades även att registrera de positiva 

beteenden deltagarna utförde och var stolt över. Till hemuppgifter fick deltagarna registrera 

och ifrågasätta självkritiska tankar som dök upp.  
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Session 6 utgick ifrån att skapa mer funktionella regler. Detta gjordes genom att 

deltagarna fick ändra sina gamla livsregler till några nya alternativa livsregler. De nya 

livsreglerna uppmuntrades att vara mer funktionella och mindre rigida. Deltagarna fick även 

testa dessa regler genom beteendeexperiment, som var hemuppgift. 

Session 7 innebar att summera behandlingen, förändra slutsatsen och att utforma en 

vidmakthållandeplan för framtiden. Behandlingen summerades genom att repetera modellen 

och de interventioner som deltagarna hade lärt sig använda. Vidare skapades nya och humanare 

slutsatser av deltagarna, utifrån vad de har upplevt under behandlingen och utifrån vad de skulle 

vilja ha som slutsatser. Slutligen utformades en vidmakthållandeplan av deltagarna och 

behandlarna, för att säkerställa framgången och förebereda deltagarna för framtida hinder. 

 

Etikiska överväganden 
Riktlinjer för forskningsetik följdes där deltagarna fick information om studien, fick reda 

på syftet med studien, fick ge samtycke att delta i studien, fick vetskap om att det var frivilligt 

att delta, att de alltid hade rätt att avbryta, och de fick även information om att allt under studien 

följde Personuppgiftlagen (1998:204) och låg under Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (Se 

Bilaga 1). Detta innebar att journal fördes över behandlingen och att data som användes var 

avkodad.  

Etiska ställningstaganden har tagits gällande denna studies vinster och kostnader. 

Exempel på kostnad var att psykoterapi eventuellt kan ha bieffekter, även om få är rapporterade 

(Lambert, 2007). Dock är vinsterna markant större med hypotesen att deltagarna möjligtvis kan 

få effekter på självkänsla, ångest och depressionssymtom. 

Vid exkludering eller bortfall av deltagare i studien har andra vårdalternativ angivits 

antingen via e-post eller telefon då det varit möjligt. Detta för att hjälpa deltagare att finna 

lämplig vård eller stöd.  

Sammanfattningsvis har flertalet åtgärder utförts för att underlätta deltagarnas möjlighet 

till att ta ett fritt beslut gällande deltagande. Åtanke har lagts gällande behandlingens för- och 

nackdelar samt försök till att ordinera personer till lämplig vårdinstans har gjorts. Slutligen har 

Hälso- och sjukvårdslagen och Personuppgiftslagen efterföljts, exempel på detta var genom 

journalföring, avkodning, och sekretess. 
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Resultat 

 

Jämförelse mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp 

Demografisk data och förmätningarna jämfördes mellan grupperna ID (intervention 

direkt) och VL (väntelista). Ingen signifikant skillnad påvisades mellan grupperna i 

förmätningarna för de kliniska variablerna: självkänsla genom SCQ, t(26) = 0.498, p≤.623; 

ångest genom HADS-Å, t(26) = - 0.902, p≤.375 och depression genom HADS-D, t(26) = 1.026, 

p≤.583. Vidare visades ingen signifikant skillnad i ålder mellan grupperna (ID/VL), t(26) = 

1.356, p≤.187. 

I Tabell 3 redovisas medelvärden och standardavvikelser för beroende måtten i för- och 

eftermätningar för båda grupperna. En signifikant interaktion mellan grupp och tid påvisades i 

ANOVA för varje utfallsmått: självkänsla, ångest och depression (Se Tabell 3). ID skilde sig 

signifikant från VL vid eftermätningen för självkänsla (p≤.016) och ångest (p≤.000). Medan 

för depression skilde sig grupperna inte signifikant åt (p≤.067).  

Grupperna (ID/VL) jämfördes även var för sig mellan sina för- och eftermätningar. ID-

gruppen påvisade då signifikanta inomgruppsförändringar i symtom från förmätningen till 

eftermätningen för självkänsla, t(11) = -5.177, p≤.000; ångest, t(11) = 4.506, p≤.001 och 

depression t(11) = 3.403, p≤.006. Medan för VL-gruppen påvisades inga signifikanta 

inomgruppsförändringar i symtom från förmätningen till eftermätningen för självkänsla och 

Tabell 3 

 För- och eftermättning för väntelista och intervention direkt. 

Mätinstrument VL (n=16) medel (SD) ID (n=12) medel (SD)  

 Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning Interaktion 

Självkänsla      
SCQ 105.87 (22.89) 109.08 (29.88) 109.71 (15.90) 134.55 (19.15) F(1, 26) = 10.999, 

p≤.003* 
Associerad 
psykopatologi 

     

HADS-Å 10.25 (4.21) 10.37 (4.21) 9.25 (2.90) 5.25 (2.38) F(1, 26) = 10.470, 
p≤.003* 

HADS-D 6.13 (3.22) 7.13 (4.57) 7.42 (3.40) 4.08 (3.53) F(1, 26) = 18.950, 
p≤.000* 

*Interaktion mellan Grupp x Tid     

95

105

115

125

135

145

155

Förmätning Eftermätning

SC
Q

Icke kliniskt  medel (155)

VL (n=16)

ID (n=12)

Kliniskt tröskelvärde (118,3) 

Figur 3 Medelvärden för ID och VL vid för- och eftermätning samt tröskelvärden för reliabel 
och klinisk signifikant förändring 
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ångest. Däremot var det signifikant skillnad mellan för- och eftermättning i VL för depression 

(p≤.045). Se Figur 3 för en visuell redovisning av gruppernas jämförelse mellan sina 

medelvärden i SCQ. 

Effektstorleken var stor för skillnaderna mellan grupperna (ID/VL) vid eftermätningen, 

där enbart ID hade genomfört behandlingen och VL fungerade som kontroll. Detta gällde för 

självkänsla/SCQ (d=1.02) och ångest/HADS-Å (d=1.50). Måttlig effektstorlek påvisades för 

depression/HADS-D (d=0.75). 

 

Skillnader mellan grupperna efter genomförd behandling 

Med alla deltagare som genomfört behandling (n=24) jämfördes grupperna (ID/VL) och 

påvisade ingen signifikant skillnad i interaktion mellan grupp och tid (före och efter genomförd 

behandling) för självkänsla, ångest och depression (Se Tabell 4). Vid mätningar före 

genomförd behandling påvisades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (ID/VL) i 

självkänsla, ångest och depression. Ytterligare visades ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna efter genomförd behandling för självkänsla, ångest och depression. Vidare 

jämfördes enbart VL-gruppen mellan deras egna för- och avlutningsmätningar. Detta påvisades 

att VL hade en signifikant skillnad i symtomen mellan före och efter genomförd behandling i 

självkänsla, ångest och depression (Se Tabell 4). Deltagare i väntelistan som genomförde 

behandling hade signifikant förbättras från före behandling till efter behandling utifrån 

medelvärdena. 

 

Uppföljning relaterad till för- och eftermätning i behandlingsgruppen 

Vid en jämförelse mellan för-, efter- och uppföljningsmätning för enbart ID-gruppen (n=10) 

påvisades signifikant huvudeffekt för tid i självkänsla, ångest och depression (Se Tabell 5). I 

Tabell 5 redovisas medelvärdena för ID vid alla mättillfällen. En signifikant skillnad påvisades 

för ID i symtom mellan förmätning och eftermätning för självkänsla (p≤.001), ångest (p≤.002) 

och depression, (p≤.009). Även signifikant skillnad visades mellan förmätning och uppföljning 

för ID i självkänsla (p≤.000), ångest (p≤.002) och depression (p≤.004). En signifikant skillnad 

Tabell 4 

 Efter- och avslutsmätning för väntelista. 

Mätinstrument VL (n=12) medel (SD)  

 Före behandling Avslut Interaktion  Grupp x 

Tid* 

VL före och efter** 

Självkänsla     
SCQ 103.82 (22.18) 127.33 (27.19) F(1, 22) = 0.041, p≤0.842 t(11) = -5.176, p≤.000 
Associerad 
psykopatologi 

    

HADS-Å 10.83 (4.50) 7.58 (3.78) F(1, 22) = 0.367, p≤0.551 t(11) = 3.767, p≤.003 
HADS-D 7.83 (4.95) 4.92 (3.60) F(1, 22) = 0.135, 

p≤0.717.   
t(11) = 5.115, p≤.000 

*Interaktion mellan Grupp (ID/VL) x Tid (Före och efter behandling)  

**Jämförelse för enbart VL mellan före behandling och avslut  

Tabell 5  

För-, efter och uppföljningsmätning för ID (intervention direkt). 

 

Mätinstrument ID (n=10) medel (SD)  

 Föremätning Eftermätning Uppföljning Interaktion 

Självkänsla     
SCQ 113.0 (13.05) 139.4 (17.11) 151.3 (17.26) F(2, 8) = 25.274, p≤.000 
Associerad 
psykopatologi 

    

HADS-Å 8.8 (2.90) 4.4 (1.43) 4.4 (1.43) F(2, 8) = 15.365, p≤.000 
HADS-D 6.8 (3.39) 3.1 (2.81) 2.0 (1.89)   F(2, 8) = 10.854, p≤.001 
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påvisades för ID för självkänsla (p≤0.035) mellan efter- och uppföljningsmätning. Medan 

ingen signifikant skillnad visades för ID mellan eftermätning och uppföljning för ångest och 

depression. I Figur 4 visas en visuell redovisning för ID:s medelvärden vid de olika 

mättillfällena. 

 

Reliabel och klinisk signifikant förändring 

Reliabel förändring och klinisk signifikant förändring kalkylerades för alla deltagarna 

som genomförde behandlingen (N=24) för självkänsla (SCQ). I ID-gruppen (n=12) var sju 

stycken ”återställda” (recovered), då de både visade reliabel och klinisk signifikant förändring. 

Ytterligare visade två deltagare på en reliabel förändring, men ingen klinisk signifikant 

förändring. I Figur 3 och Figur 4 visas tröskelvärdet för kliniska signifikant förändring och 

medelvärdet från normdata (Ghaderi, 2005). I VL- gruppen var det sju stycken som visade både 

en reliabel och klinisk signifikant förändring efter behandling. Ytterligare två deltagare i VL 

visade på en reliabel förändring, men ingen klinisk signifikant förändring. Vid en uppföljning 

för ID-gruppen (n=10) visade nio personer på en reliabel och klinisk signifikant förändring i 

jämförelse med före behandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Medelvärden för ID vid för-, efter- och uppföljningsmätning samt tröskelvärden för 
reliabel och klinisk signifikant förändring. 
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Diskussion 

 

Gruppbehandlingen baserad på Fennells modell och behandlingsupplägg (1997; 1998; 

2007) på svenska universitetsstudenter påvisade goda behandlingseffekter. Resultatet visade 

på signifikanta interaktioner mellan grupp och tid för självkänsla, ångest och depression. 

Vidare påvisade resultatet att självkänslamåttet hade höjts signifikant och ångestmåttet hade 

sänkts signifikant hos behandlingsgruppen (ID) i jämförelse med kontrollgruppen (VL). 

Ytterligare hade självkänslan höjts samt ångest och depressions sänkts signifikant för ID 

mellan för- och eftermätningen. Medan VL:s medelvärden inte skilde sig signifikant åt mellan 

för- och eftermätningen. Detta tyder på att denna gruppbehandling på sju sessioner under sex 

veckor kan förbättra utfallen för självkänsla, ångest och depression.  

Depressionssymtomen vid eftermätningarna skilde sig inte grupperna signifikant åt. 

Detta kan eventuellt förklaras i att deltagarna i denna studie inte hade märkbart höga 

skattningar för depression. Vidare utifrån medelvärden påvisades ändå en sänkning för ID i 

jämförelse med VL vid eftermätningarna. Ytterligare visade resultaten att både ID och VL 

sänkte sina depressionssymtom efter fullföljd behandling, om man jämför deras för- och 

eftermätningar. Även interaktionseffekterna för grupp och tid var signifikanta för depression. 

Allt detta antydde på att depressionssymtomen faktiskt förbättrades utifrån gruppbehandlingen 

för låg självkänsla.  

Resultatet går även i linje med tidigare behandlingsstudier för låg självkänsla (e.g. 

Morton et al. 2012; Waite et al., 2012), trots att behandlingen hade färre sessioner och utfördes 

under en kortare tidsperiod (sex veckor). Det kan således föreslås att en kortare behandling kan 

ge goda effekter på utfallet vid gruppbehandling för låg självkänsla. Vidare stärks även 

evidensen för att behandling baserat på Fennells modell och upplägg har effekt på självkänslan 

och associerad psykopatologi. 

Denna studie nyttjade randomisering av grupper, vilket stärker den vetenskapliga 

tyngden i studien då kontrollerad randomisering brukar benämnas som den gyllene standarden 

i behandlingsforskning. För att kunna jämföra de randomiserade grupperna lämpligast, så bör 

grupperna utgå från samma baslinje. Då förmätningsvärdena och åldern för VL och ID inte 

skiljde sig signifikant åt kan tyda på att grupperna var lika och utgick ifrån samma baslinje.  

Effektstorleken för självkänsla och ångest var stor, utifrån Cohens (1988) kriterier, vilket 

visade på att behandlingen var effektiv för dessa utfallsmått. Effektstorleken för depression var 

måttlig. Detta påvisade att en effekt fanns för depression, men att den inte var lika markant som 

de andra måtten.  

De båda grupperna (ID och VL) inom studien fick möjlighet att genomgå behandling, 

vilket gjorde det intressant att jämföra de två oberoende grupperna. Detta för att undersöka om 

behandlingen hade liknande effekt oavsett grupp och tid som behandlingen utfördes på. 

Resultatet visade på att det inte fanns någon signifikant interaktion mellan grupp och tid eller 

skillnad mellan grupperna för alla kliniska mått före och efter fullföljd behandling. Detta tydde 

på att grupperna var lika varandra, vilket ledde till slutsatsen att behandlingen hade liknande 

effekter oavsett grupp och tid. Detta styrkte behandlingen reliabilitet.  

En uppföljning på sex veckor utfördes för ID (n=10).  I jämförelse av medelvärdena för 

ID vid efter- och uppföljningsmätning påvisades en förbättring eller vidmakthållning av de 

kliniska variablerna. För självkänsla påvisades också en signifikant förbättring mellan efter- 

och uppföljningsmätning. Detta tydde på att behandlingen hade långvariga effekter. Dock var 

uppföljningen relativt kort och för att kunna dra klarare slutsatser om behandlingseffekterna 

över en längre tid behövs längre uppföljning och för ett större antal personer.  

Studiens resultat påvisade att hypoteserna verkade vara korrekta. Utifrån tredje 

frågeställningen och sammankopplade hypotesen verkade även effekterna för självkänsla från 
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behandlingen inte enbart vara bibehållande utan även förbättrande vid uppföljning. 

Dataanalyser som användes i studien var inte var riktade, trots att riktade hypoteser fanns. 

Orsaken till att inte riktade analyser, exempelvis envägs ANOVA, genomfördes var att man 

aldrig med säkerhet kan veta om en behandling har förbättrande effekter. Lambert (2007) 

beskriver att psykologisk behandling har visat sig generellt ge positiva utfall, men för vissa 

personer kan samma behandling ha negativa effekter. Då inte några behandlingsstudier för låg 

självkänsla för studenter har genomfört kan man inte utesluta att behandling utifrån Fennells 

modell eventuellt kan ha skadliga effekter för vissa individer i denna icke undersökta 

urvalsgrupp.  

Den starka ångestsreduktionen som påvisades i resultatet var klart intressant. Då 

effektstorleken för ångestreduktionen var den starkaste i studien och tidigare 

behandlingsstudier för låg självkänsla inte fått starka effekter på ångest. Waite et al., (2012) 

visar utifrån deras studie på stark effektstorlek för självkänsla och depression, men inte för 

ångest.  Detta ger upphov till frågan kring varför denna behandling var mycket effektiv för 

ångest. En rimlig förklaring kan vara att behandlingen bestod utav behandlingskomponenter 

som liknar andra ångestmanualer, exempelvis fanns stora likheter till Clarks (2001) behandling 

för social fobi. En annan förklaring kan vara att själva gruppbehandlingsformatet gav effekt på 

ångestskattningarna för deltagarna. Rigby och Waite (2007) riktar bland annat en hypotes att 

gruppterapiformatet eventuellt kan gynna deltagare med social ångest i en behandling för låg 

självkänsla. Detta går hand i hand med att flera deltagare under behandlingen beskrev sig ha 

svårigheter med sociala situationer och upplevde ha höga ångestpåslag i dessa situationer. Bara 

det att behandlingen skedde i grupp skulle kunna göra att varje session fungerade som ett 

beteendeexperiment eller exponering för individer med social ångest. Gruppformatet kan även 

ha bidragit till omvärdering av sociala situationer generellt, detta genom att gruppen validerade 

och adresserade varandras rädslor samt problem från olika perspektiv. En förklaring gällande 

varför ångestreduktionen var så kraftig blir svår att finna utifrån denna studie, utan mer 

forskning behövs inom området. Ett uppslag för att få mer klarhet i frågan skulle kunna vara 

att utföra på en liknande studie, fast med både individuella behandlingar och också 

gruppbehandlingar. Sedan jämföra dessa olika format för att se om någon skillnad påvisas.  

Redan vid förmätningarna påvisades att båda grupperna (ID och VL) hade mått som låg 

på en klinisk nivå utifrån deras medelvärden. Detta kan härledas utifrån att gruppernas 

medelvärden för självkänsla låg på mer än två standardavvikelser (118.3) under medelvärdet 

från normativa data (Ghaderi, 2005). Ytterligare låg grupperna under eller väldigt nära 

medelvärdet för kliniska urval; ångestsyndrom (M=108, SD=24,8) (Robson, 1989) och 

ätstörningar (M=125, SD=29.8) (Ghaderi, 2005).  Vidare var grupperna relativt kliniska även 

utifrån HADS. Bjelland et al. (2002) visar på att HADS är mest specifik och sensitiv för att 

fånga upp ångest och depression med poängen åtta eller högre.  Även Zigmond och Snaith 

(1983) rekommenderar tröskelvärden (cut-offs) inom båda delskalorna för möjlig (7/8) och för 

sannolik (10/11) ångest eller depression. Detta visade utifrån medelvärdena att deltagaren 

befann sig på en klinisk nivå för ångest vid förmätningen. Allt detta tydde på att grupperna låg 

på en relativt klinisk nivå gällande självkänsla och ångest före behandlingen. Utifrån 

antagandet att grupperna låg på en klinisk nivå borde således en transdiagnostisk behandling 

passa bra in. Resultatet indikerades att behandlingen, som var baserad utifrån en 

transdiagnostisk grund, gav god effekt på associerande psykopatologi.  

Resultatet påvisades att majoriteten av deltagarna uppnådde en reliabel och klinisk 

signifikant förändring för självkänsla utifrån SCQ. Detta tydde på att behandlingen kan leda 

förändra självkänslan i en positiv riktning och ett fåtal befann sig kvar på samma nivå som före 

behandling. Detta påvisades ännu tydligare att behandlingen hade god behandlingseffekt. 
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En viktig del av studiens bidrag till forskningen var att behandlingen för låg självkänsla 

genomfördes i Sverige, där behandlingsstudier aldrig tidigare utförts med traditionella 

behandlingsträffar. Resultatet visade att behandlingen hade god effekt även på en svensk urval. 

Då urvalet var svenskt skulle det vara intressant och viktiga att diskutera möjligheter för 

generalisering av resultaten. En stor bredd i ålder (20-51 år) för deltagarna kan tala för att 

urvalet i studien hade en spridning som kan göra resultatet mer generellt jämförbart för en 

större grupp. Deltagarna i denna studie bestod dock enbart av ett avgränsat urval av den svenska 

populationen (studenter) och tillsammans med att antalet i studien var relativt lågt gör det svårt 

att generalisera studieresultatet till en större population, som hela Sverige. Trots detta har ändå 

denna studie påvisat att behandling har goda effekter på ett svenskt urval, vilket är en startpunkt 

och öppnar upp för vidareutveckling av behandlingsforskning inom området. 

Urvalet för denna studie var studenter.  Detta var ett urval som inte tidigare ha genomförts 

behandlingsstudier på, för låg självkänsla utifrån KBT. Trots att självkänsla kan vara av central 

betydelse för studenter. Resultatet från studien visade att studenter med låg självkänsla kan 

genom att utföra behandlingen få effekter på självkänsla, ångest och depression. Likt förra 

stycket talade ålderspridningen för deltagarna i studien att en generalisering av 

behandlingsresultatet till en större grupp, som studenter, kan vara möjlig. Vidare fanns en 

styrka i att behandlingsstudien var genomförd i två städer (Östersund och Sundsvall), vilket 

ökade chansen att studien kan ha fångat upp en större variation av populationen studenter. Detta 

talade för att en generalisering av behandlingsresultatet skulle kunna vara tänkbart.  Något som 

eventuellt talade emot en generalisering var antalet deltagare som vara aningen lågt.  Med ett 

större antal skulle man med större säkerhet kunna generalisera att behandlingen kan ha effekter 

på studenter på högskole- eller universitetsnivå med låg självkänsla. Studien antydde ändå med 

goda skäl på att behandlingen baserat Fennells modell och upplägg kan ha behandlingseffekt 

för studenter med låg självkänsla. 

Studien utfördes med könsmixade grupper vilket öppnade upp möjligheten att eventuellt 

generalisera behandlingsresultatet till större grupper. Fördelningen mellan kön i 

behandlingsstudien var dock ojämn och antalet deltagare lågt, vilket gör att man enbart med 

försiktighet kan generalisera. Detta bidrog till att det inte var meningsfullt att utföra några 

analyser av könsskillnader i den här studien. Mer behandlingsstudier för låg självkänsla på 

mixade grupper skulle behöva genomföras.  

Morton et al., (2012) argumenterar för att behandlingsgrupper med enbart kvinnor skulle 

vara bättre vid behandlingar för låg självkänsla, då det skulle bidra till en tryggare miljö och 

öppnare diskussion. Möjliga opponeringar mot detta kan påvisas utifrån denna studie, där 

behandlingseffekterna för självkänsla och associerande psykopatologi mycket väl kan vara 

goda trots mixade grupper. Morton et al. (2012) bävade för att avhopp skulle bli mycket högre 

vid mixade grupper. Även detta motsägs av denna studies resultat, där avhoppen under 

behandling endast var 11 %. 

Tidigare studier har utfört behandlingar inom primärvården (Pack & Condren, 2014; 

Waite et al., 2012) med goda resultat. Denna studies resultat bekräftade att behandlingen även 

gav goda resultat för studenter med låg självkänsla. Detta öppnar upp till att bruka 

behandlingen för låg självkänsla utifrån Fennell (1997; 1998; 2007) även i kliniska 

verksamheter, där låg självkänsla är ett vanligt problem. Exempel på sådana möjliga 

verksamheter skulle kunna vara primärvården, studenthälsovård, företagshälsovård eller inom 

psykiatrin. En stor fördel med behandlingen och modellen är att den är transdiagnostisk, vilket 

gör att den mycket väl passar inom dessa verksamheter, då problematiken kan vara 

flerdimensionell. Istället för att utföra behandling på ett problemområde i taget, så kan en 

behandling med låg självkänsla som fokus genomföras och då även få effekt på associerande 

psykopatologi samtidigt. Behandling för låg självkänsla skulle kunna få ett större genomslag, 
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likt ”Unified Protocol” (Barlow et al., 2004; Ellard, Fairholme, Boisseau, Farchione, & Barlow, 

2010) som är ett transdiagnostiskt behandlingsupplägg. 

Behandlingen i studien var utförd för grupper, vilket gav möjligt till många att delta. 

Vidare kan därför ett resonemang föras gällande huruvida en gruppbehandling för låg 

självkänsla är kostnadseffektiv. Forskning (Tucker & Oei, 2007) visar på delade uppgifter 

gällande att gruppbehandling är mer kostnadseffektivt än individuell behandling. Denna 

behandling var sju sessioner med träffar som var två timmar och utfördes av två terapeuter. 

Behandlingen skedde för fyra grupper med 24 deltagare totalt. Tidseffektiviteten påvisades då 

behandlingen skedde under en kort tid och arbetstimmar för behandlarna minimerades jämfört 

med individuell behandling. Det vill säga varje session på två timmar hade ungefär sex 

deltagare istället för att ha sex enskilda sessioner med varje deltagare. Studiens resultat talade 

för att en vinning dels hälsomässigt, men också ekonomisk. Detta då behandlingseffekterna var 

goda och detta på en kort, mindre arbetsam och samkoordinerad insats som kan tillämpas på 

flera individer samtidigt. Även utifrån argumenten att gruppformatet kan ha direkta 

terapeutiska fördelar på till exempel social ångest kan gör att en gruppbehandling kan bidra till 

vinster ur ett hälsoperspektiv. 

Flera förbättringsmöjligheter fanns för denna studie. Exempelvis hade utfallsmått för 

självkänsla, ångest och depression, men ett funktionsmått saknades. Ett funktionsmått skulle 

kunna visa på om deltagarnas funktionella förmåga ändrades. En hypotes skulle kunna vara att 

funktionen höjdes genom att självkänsla, ångest och depression förbättrades. Det skulle även 

vara intressant att ha fler mätningar, exempelvis i mitten av behandling, för att se om symtomen 

varierar under behandlingen. Utfallsmåtten användes endast vid tre tillfällen (för-, efter- och 

avsluts-/uppföljningsmätning).  

Behandlarnas erfarenhet av psykologisk behandling var ungefär ett år när 

gruppbehandlingar startades och de hade inte tidigare några erfarenheter inom behandling för 

låg självkänsla eller gruppbehandlingar. Detta ger upphov till frågan; om behandlarnas 

erfarenhet påverkade behandlingen? Studiens resultat tydde på att effekten var god trots 

behandlarnas erfarenhet. Vidare då relativt oerfarna behandlare kunde utföra behandlingen med 

god effekt, kan antyda på att manualen och behandlingen var relativt enkel att följa samt utföra. 

Sammanfattningsvis visade detta på att behandlingen kan genomföras med goda effekter även 

med kort klinisk erfarenhet. 

I studien utförde forskarna behandlingen, vilket kan tolkas som ett hot mot den interna 

validiteten. Utifrån studien skulle detta kunna ha inneburit att behandlarnas (forskarnas) 

deltagande i behandlingen inverkade på hur deltagarna skattade. I förebyggande syfte 

betonades att alla skattningar ska vara så sanningsenliga som möjligt. Skattningar genomfördes 

även via internet, vilket kan hypotetiskt kan tala för att skattningarna inte blev lika mycket 

påverkade av forskarnas delaktighet i behandling. Det vill säga deltagarna kan ha känt sig 

mindre personliga vid genomförande av skattningarna, då behandlarna inte var närvarande. 

Dock fanns ingen möjlighet att särskilja forskare och behandlare under detta projekt.  

Behandlingen var kortare än flertalet andra behandlingsstudier inom området, men 

behandlingen visade trots detta god effekt på utfallsmåtten. Dock kan man diskutera om 

interventionen skulle var lite längre kanske effekten kunna ha varit ännu starkare. Exempelvis 

visar Waite et al. (2012) med deras behandlingsstudie med 10 sessioner på en starkare 

effektstorlek både gällande självkänsla och också depression. Detta kan leda till hypotesen att 

en lite längre kontakt än sju sessioner eventuellt kan ge starkare effekt för självkänsla och 

depression, medan för att få en stark effekt för ångest verkade sju sessioner fungera väl.       

I framtida forskning bör fler behandlingsstudier för låg självkänsla utifrån KBT 

underföras, speciellt i Sverige och för studenter där få behandlingsstudier av detta slag har 

genomförts. Längre uppföljning för behandlingsstudierna skulle rekommenderas och ett större 
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antal deltagare skulle kunna stärka forskningsresultaten. Råd till framtida forskning skulle 

också vara att inte ytterligare förkorta behandlingens längd, då den redan är kort och bättre 

resultat skulle eventuellt kunna påvisas vid en lite längre behandling.  

Denna studie påvisade goda behandlingseffekter för självkänsla, ångest och depression 

för studenter med låg självkänsla i Sverige. Detta tillsammans med tidigare 

behandlingsforskning påvisar att stöden för behandling för låg självkänsla baserat på Fennells 

modell och upplägg (1997; 1998; 2007) är goda. Detta ger möjlighet till verksamma kliniker 

att utföra behandling för låg självkänsla som utgår ifrån en enkel manual, fungerar individuellt 

eller i grupp, är transdiagnostisk med effekter på associerad psykopatologi, påvisades fungera 

på ett svenskt urval och som har goda effekter vid korta behandlingar. Det hela bidrar till att 

kliniker kan effektiv behandla låg självkänsla och närliggande problem.  
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Bilaga 1 

Vill du öka din 
självkänsla? 

Nu finns chansen att förbättra din självkänsla 
genom en gruppbehandling utgående från 

KBT 
 

Låg självkänsla är bland annat att man:  

 Är alltför kritisk mot sig själv 

 Sätter systematiskt andras behov före dina egna  

 Bedömer sig som osäker och är känslig för kritik 

 Ofta uppleva sig att man inte duger 

 

Känner du igen dig av några av dessa meningar så har du 

möjligheten att söka till projektet ”Öka din självkänsla – med 

kognitiv beteendeterapi”! 

 

För mer information och anmälan 
www.miun.se/psy/self 

 

Vi söker studenter som är över 18 år och har låg självkänsla.  
 
 

Deltagandet i projektet är kostnadsfritt och kommer att ledas av en till två 

psykologkandidater som går sista terminen på psykologprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund.  Resultatet kommer att utgör grunden för två 

examensarbeten på psykologprogrammet.   
 

Projektet/behandlingens längd är 6 veckor och behandlingen kommer att äga rum 

under våren 2015 på både Campus Östersund och Campus Sundsvall.  

Observera att sista anlämningsdatum är 14 januari 2015. 

 

Om du eller någon som du känner vill anmäla sig till denna studie, så kan man 

göra det via internetadressen: www.miun.se/psy/self 
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Bilaga 2 

 

Information av studien 

”Öka din självkänsla- med Kognitiv beteendeterapi” 

och samtycke för deltagande 

 

Beskrivning av studien: 

Behandlingen pågår under en period av ca 6 veckor under vintern/våren 2015 och erbjuds 

både på Campus Östersund och Campus Sundsvall. 

 

 

Alla som deltar i studien får delta i gruppsessioner med ungefär 6-9 personer per grupp. En 

viktig komponent i behandlingen är att registrera hur Du bedömer dig själv och genomföra 

olika praktiska övningar dels för att utmana dina tidigare uppfattningar och ändra på det sättet 

hur du bedömer dig själv. Träffarna kommer att ha olika fokus och tidbristen under 

gruppträffarna gör att det är viktigt att deltagarna jobbar mycket själva mellan sessioner. 

Bland annat kommer deltagarna få hemuppgifter att jobba med mellan träffarna, för att 

underlätta arbetet kring självkänslan.  

 

Programmet består av: 

 7 träffar under en 6 veckor period (två träffa den första veckan och sedan en träff i 

veckan) 

 Varje träff är cirka 2 timmar lång och förläggs på kvällstid. 

 Mellan träffarna kommer Du få använda de kunskaper som Du får med dig från 

behandlingen 

 

När Du påbörjar studien kommer Du att lottas till att antingen påbörja själva programmet 

genast eller efter 6 veckor. Oavsett vilket startdatum Du får så får Du likadan behandling. 

 

 

I studien ingår att besvara ett antal andra enkäter via vårt webbsystem vid 3-4 tillfällen. Man 

går då in på det webbaserade enkätsystem som används vid Avdelningen för Psykologi och 

skriva in sitt användarnamn samt kod, för att besvara dessa skattningsformulär.  

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ha god effekt vid låg självkänsla. Med detta i 

åtanke kan behandlingen ge positiva effekter på din självkänsla, där effekterna kan vara ett 

bättre allmänt mående och att Du bedömer dig själv mer positiv istället för kritisk. Effekterna 

kan ha inverkan över längre tid, vilket även gör att livskvalitén kan bli högre. Som en viktig 

del av denna studie får du, om du väljer att delta, möjlighet att kostnadsfritt lära dig en metod 

för att öka din självkänsla, vilket du förhoppningsvis kan ha nytta av i din vardag - nu och i 

framtiden. 

Detta projekt avser att undersöka hur en svensk population av studenter över 18 år kan ta till 

sig KBT-behandling för låg självkänsla och vad för faktorer som påverkar behandlingen. 

Behandlingen kommer att ledas av en eller två psykologkandidater som går sista terminen på 

psykologprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund.  Resultatet kommer att utgör grunden 

för deras avslutande examensarbeten 
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Hantering av data och sekretess 

De svar du ger och de uppgifter som samlas in behandlas helt konfidentiellt och inga 

obehöriga kan få tillgång till dem. Uppgifterna kommer att lagras och bearbetas 

avidentifierat, det vill säga inte med namn eller likande, utan endast med kodnummer. 

Resultatet kommer endast att redovisas genom gruppsammanställningar, vilket innebär att 

just dina svar är omöjliga att särskilja. Data från denna studie kommer att utföras antingen via 

det webbaserade enkätsystem som används vid Avdelningen för Psykologi eller i 

pappersform.  

Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och 

behandlingen ligger under hälso-och sjukvårdslagen, vilket gör att behandlarna har 

tystnadsplikt. Dokumentationen förvaras inlåsta i Mittuniversitets lokaler/server.  

Vid avslut kan deltagarna, om de vill, ta del av individuellt mått över behandlingens gång. 

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att en gång per år få ta del av de uppgifter om 

dig som har hanterats, och vid behov få eventuella fel rättade. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Mittuniversitet, 83125 Östersund, tel: 0771 - 975 000 

 

Frivillighet 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagare alltid rätt att avbryta behandlingen när som 

helst. Om någon väljer att avbryta, så fortsätter ändå behandlingen för de som är kvar. 

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt och Du kan när som helst, utan motivering, 

avbryta ett påbörjat deltagande. 

 

För ytterligare information kring studien, kontakta:  

Josef Neib, e-mail:  jone1001@student.miun.se 
Rikard Sundström, e-mail: risu1001@student.miun.se 
 

Handledare 

Jan Lisspers, Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet Campus Östersund, 83162 Östersund  

 

Om du anmäler ditt intresse här, så kommer du dels att nu få besvara några bakgrundsfrågor 

och sedan kommer Du att bli kontaktad för en intervju för bedömning om Du uppfyller 

kraven för studien. En intresseanmälan här innebär alltså inte någon garanti att få delta i 

studien och Du kan naturligtvis själv avböja deltagande senare.  

 

VÄLKOMMEN! 
Här ovan kan Du återigen läsa den "formella" informationen om studien och vad det 

innebär att delta.  

Genom att klicka på anmälningsknappen längst ner till höger anger Du följande: 

 Jag har tagit del av informationen kring studien, dess syfte och uppläggning 

 Jag har förstått vad det innebär för mig att delta i studien 

 Jag accepterar erbjudandet om att delta i studien 

 

När Du trycker här nedan har Du formellt anmält Dig och går vidare till den första 
mätningen med enkäter. 


