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Abstrakt 

Syfte: En ökad upplevd kontroll har identifierats som en underliggande 

förändringsmekanism i psykoterapier. Huvudsyftet med studien var att jämföra 

självförmåga och generell, samt specifik kontrolluppfattning hos individer i början av en 

FPA-finansierad psykoterapi med individer som redan gått en sådan psykoterapi. 

Samband mellan variablerna och välmåendefaktorer, samt betydelsen av 

psykoterapiinriktning undersöktes också. Betydelsen av självförmåga och 

kontrolluppfattning för mätning av psykoterapieffektivitet i framtida studier diskuteras.    

Metod: Självförmåga, kontrolluppfattning och välmåendefaktorer från 12 personer i 

början av en psykoterapiprocess och 32 personer som redan gått psykoterapi 

analyserades.  

Resultat: Personer i början av en psykoterapi hade lägre psykiskt välmående, lägre 

självförmåga, samt en högre generell och specifik mäktiga andra-kontrolluppfattning 

jämfört med personer som redan gått psykoterapi. Självförmåga hade ett positivt 

samband med psykiskt välmående och mäktiga andra-kontrolluppfattning hade ett 

samband med högre påverkan av psykiska symtoms i vardagen. Grupperna skiljde sig 

inte åt gällande inre kontrolluppfattning. Psykoterapiinriktning påverkade 

gruppjämförelsen i mycket liten mån.  

Slutsats: Högre psykiskt välmående och självförmåga, samt lägre tilltro till mäktiga 

andra, uppmättes bland personer som gått psykoterapi jämfört med personer i början av 

psykoterapi. Kausala samband behöver undersökas i framtida studier. 

Psykoterapieffekter kan i framtiden mätas i termer av självförmåga och mäktiga andra-

kontrolluppfattning. 

Nyckelord: självförmåga, kontrolluppfattning, psykoterapi  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Årligen mottar tiotusentals finländare folkpensionsanstaltens (FPA) stöd 

för rehabiliterande psykoterapi och siffran har ökat stadigt med åren (se 

FPA:s rapport ”Kelan kuntoutuspsykoterapiassa olevien määrä on 

kaksinkertaistunut 2010-luvulla”. Ifall att en aktiv behandlingsperiod på 

tre månader inom offentlig eller privat vård inte gett resultat kan en 

person ansöka om rehabiliterande psykoterapi med statligt stöd, vilken 

beviljas för ett år i taget i högst tre år. Rehabiliterande psykoterapi är 

visserligen mer kostsamt och tidskrävande jämfört med sedvanlig 

psykologisk behandling (på engelska ”treatment as usual”), men är 

samtidigt mer intensiv och omfattande, vilket kan vara av speciell vikt för 

svårare problematik. En rehabiliterande psykoterapibehandling ska leda 

till lindring av psykiska symptom, bättre funktion i vardagen och ett 

bättre mående hos individen, med andra ord att personen rehabiliteras 

tillbaka till arbete eller studier. Enligt Kelas rapporter minskade andelen 

receptbelagda läkemedel, antidepressionsläkemedel och 

sjukdagpenningsmottagare bland mottagarna av stödet under åren 2002–

2004 efter avslutad psykoterapi jämfört med när de ansökte. Av de 

personer som före psykoterapin stod utanför arbetslivet på grund av 

hälsoskäl, hade en tredjedel återvänt till arbetslivet efter psykoterapin 

(Lind & Aaltonen, 2008).  

För att de resurser som läggs ner på psykoterapeutiska 

behandlingar ska vara motiverade behöver emellertid förbättringar efter 

psykoterapi vara tillräckligt mycket större jämfört med förbättringar efter 
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vanlig psykologisk behandling, något som under flera decennier 

undersökts genom randomiserade och kontrollerade studier. En 

omfattande meta-analys över sådana studier, där psykoterapier jämfördes 

med sedvanlig psykologisk behandling, resulterade i små till medelstora 

effekter av psykoterapi (Huhn et al., 2014). Samtidigt som det funnits 

utrymme för förbättringar har den sammantagna psykoterapiforskningen 

alltså utgjort ett stöd för att psykoterapi generellt sett är effektiv. Men en 

nyligen utkommen översikt över meta-analyser, där flera metodbrister i 

psykoterapistudier tas i beaktande, visar att effekten av psykoterapi 

jämfört med sedvanlig psykologisk behandling dessvärre är mindre än vi 

tidigare trott (Leichsenring, Steinert, Rabung & Ioannidis, 2022).  

Samtidigt som behovet av psykoterapi fortsatt är stort och statligt 

finansierad psykoterapi ökar (i Finland) står forskningen alltså i en 

återvändsgränd efter flera decennier av randomiserade och kontrollerade 

studier.  

För att forskningsfältet ska kunna gå vidare har det bland annat 

föreslagits att nya behandlingsformer behöver utarbetas (Nutt, 2014; 

Mulder, Murray & Rucklidge, 2017) eller att randomiserade och 

kontrollerade studier behöver större sampelstorlekar (Cuijpers, 2016; 

Mulder et al., 2017). Ytterligare ett perspektiv lyfter fram behovet av 

andra typer av forskningsupplägg eftersom randomiserade och 

kontrollerade studier, som har dominerat psykoterapiforskning tack vare 

sin robusta design, är svåra att generalisera till den kliniska verkligheten 

när varken populationerna eller psykoterapiformerna liknar verkliga 

förhållanden (Kaplan, Giesbrecht, Shannon & McLeod, 2011; Mulder et 

al., 2017). Andra forskare har efterlyst att andra faktorer bör användas för 

att mäta psykoterapieffektivitet utöver symtomreducering (Andresen, 
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Caputi & Oades, 2010). Bortsätt från symtomreducering finns det andra 

möjliga mått på psykoterapieffekter som är meningsfulla för individen, 

men fler studier som undersöker sådana faktorer behövs, studier som 

exempelvis beaktar aspekter av självbild är få (Reed-Fitzke, 2020). 

Processforskare framhåller att om vi känner till de underliggande 

mekanismer som förklarar hur psykoterapi är verksam kan vi också bättre 

mäta huruvida en viss psykoterapi är effektiv (Kazdinn, 2011; Williams, 

2020).  

Med andra ord behövs en skiftning av perspektiv och 

tillvägagångssätt inom psykoterapiforskning. Föreliggande studie tar 

avstamp i det nalkande paradigmskiftet och utgår från 1) behovet att 

överväga andra faktorer än symtomreducering i psykoterapiforskning och 

2) behovet att bättre undersöka underliggande processer som förklarar hur 

psykoterapi fungerar. Medan den här studiens design inte möjliggör 

slutsatser om psykoterapiers effekter är huvudsyftet däremot att jämföra 

personer som är i början av en statligt finansierad psykoterapiprocess med 

personer som gått en sådan psykoterapi, med avseende på två variabler 

relaterade till psykoterapiprocessen, nämligen kontrolluppfattning och 

självförmåga. Betydelsen av dessa variabler för mätning av 

psykoterapieffektivitet i framtida studier diskuteras.    

1.2 Psykoterapiprocessen 

Faktum är att kvalitativ psykoterapiforskning sedan länge undersökt vad 

en förändringsprocess består av och utmynnar i, och en gemensam 

nämnare har visats vara ökad självinsikt (Todd, 2014; Leiman, 2012a). 

Genom en ökad självinsikt förflyttar sig psykoterapiklienten från en så 

kallad objektsposition till en subjektsposition och erhåller därmed en 

ökad upplevd kontroll över sitt liv och sitt mående (Leiman, 2012a).  
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1.2.1 Från objektsposition till subjektsposition genom ökad upplevd 

kontroll 

Inom ramen för en form av psykoterapiforskning som kallas dialektisk 

sekvensanalys, på engelska ”dialogical sequence analysis”, (Leiman, 

2004) har man undersökt ökad självinsikt genom terapeutisk förändring 

med hjälp av språkanalys (Leiman, 2012b). På detta sätt har man 

identifierat en successiv förändring i hur psykoterapiklienten uppfattar sig 

själv i relation till omvärlden och sina egna problem. I det gemensamma 

samtalet ökas klientens självinsikt successivt tills hon förmår observera 

sig själv utifrån och därmed får möjlighet att placera sig själv i en ny sorts 

relation till sina problem. Klienten befinner sig inledningsvis i en så 

kallad objektsposition i relation till sina problem, vilket innebär en 

upplevelse av att vara utsatt för saker och ting som man själv inte kan 

kontrollera. En subjektsposition uppnås småningom genom psykoterapin, 

en position där personen i stället upplever kontroll över sin situation, 

vilket tar sig uttryck i nya handlingssätt. 

 

Figur 1. Modell över den psykoterapeutiska processen, anpassad från Leiman (2012a) 
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En modell över den här processen presenteras i Figur 1, för en översikt av 

forskningen, se Leiman (2012a).  

 I den här studien kommer fokus att ligga på två specifika begrepp 

relaterade till begreppen objekts- och subjektsposition, nämligen 

kontrolluppfattning (på engelska ”locus of control”; Rotter, 1966) och 

självförmåga (på engelska ”self-efficacy”; Bandura, 1977). Dessa är två 

begrepp bland ett antal andra som beskriver aspekter av upplevd kontroll 

(engelska ”perceived control”). Upplevd kontroll är ett brett begrepp som 

inbegriper en uppsättning övertygelser gällande huruvida man har 

kontroll över sina inre och yttre beteenden, samt sin omgivning. Det kan 

handla om en förväntan om kontroll över framtida skeenden, eller om 

tillskrivande av kontroll när skeendet redan ägt rum. Kontrollen kan gälla 

en konsekvens, ett beteende eller en process (Skinner, 1995; Wallston, 

Wallston, Smith & Dobbins, 1987). Kontrolluppfattning beskriver en 

persons uppfattning om vad eller vem som kontrollerar framtida 

händelser och omständigheter medan självförmåga beskriver huruvida 

man upplever sig ha förmågan att utföra en handling som krävs för att 

uppnå en önskad konsekvens. 

1.2.1.1 Kontrolluppfattning  

Begreppet kontrolluppfattning är framställt av Rotter (1966) utifrån hans 

sociala inlärningsteori och beskriver personers tro om vem eller vad som 

innehar kontroll över kommande omständigheter och händelser. Rotter 

utvecklade skalan ”Internal External Control Scale” (IE-skala) för att 

mäta kontrolluppfattning. Skalan är endimensionell och högre poäng 

indikerar yttre kontrolluppfattning medan lägre poäng indikerar inre 

kontrolluppfattning. En inre kontrolluppfattning innebär en förväntan om 

att ens egna handlingar kan leda till önskade konsekvenser i en given 
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situation. En yttre kontrolluppfattning innebär tvärtom förväntningen att 

det främst är andras handlingar, eller andra yttre faktorer, som kan leda 

till en konsekvens (Rotter, 1966). En inre kontrolluppfattning 

identifierades tidigt som en betydelsefull aspekt av terapeutiskt arbete 

(Connolly, 1980). Utifrån den ackumulerade forskningen om 

kontrolluppfattning som fanns att tillgå presenterade Connolly (1980) 

terapeutiska redskap för att genom samtal uppmuntra skiftet från inlärd 

hjälplöshet, mot ett nytt perspektiv där personen ser vad som kan göras 

för att lösa problemet, med andra ord en förändring från en yttre till en 

inre kontrolluppfattning. Jämför förflyttning från objekts- till 

subjektsposition (Figur 1). 

 Kontrolluppfattning utgör emellertid inte en grund att 

kategorisera personer enligt inre eller yttre kontrolluppfattning, eftersom 

höga poäng på IE-skalan i en population kan utgöra medelpoäng i en 

annan population (Rotter, 1966). Ändå förknippas inre 

kontrolluppfattning generellt med god mental hälsa och välmående medan 

det omvända gäller för en yttre kontrolluppfattning (se meta-analys av 

Ng, Sorensen och Eby, 2006). Detta samband är emellertid kulturellt 

betingat och i mer kollektivistiska kulturer finns ingen koppling mellan 

yttre kontrolluppfattning och sämre välmående (Cheng, Cheung, Chio & 

Chan, 2013).  

Forskning har antytt att IE-skalan i själva verket inte är 

endimensionell, se litteraturöversikt av Furnham och Steele (1993) och en 

del andra skattningsskalor följde i spåret av Rotters IE-skala, inklusive ett 

antal flerdimensionella skalor, till exempel Levensons IPC-skalor (1981). 

Levensons skalor består av en inre dimension (på engelska: ”Internal 

Locus of Control”) och två yttre dimensioner, nämligen tur-
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kontrolluppfattning (på engelska ”Chance Locus of control”) och mäktiga 

andra-kontrolluppfattning (på engelska ”Powerful Others Locus of 

control”). Eftersom dimensionerna i IPC-skalorna är oberoende av 

varandra fångar de upp fler aspekter av en individs kontrolluppfattning 

jämfört med den endimensionella IE-skalan (Lefcourt, 1991; s. 416). 

Generell kontrolluppfattning mätt med IE-skalan kan inte heller förutspå 

personers beteende i specifika situationer särskilt väl och därför 

utformades även ett antal skalor specifika för en viss domän eller kontext, 

till exempel den flerdimensionella hälsouppfattningsskalan (MHLC-

skalorna) (Wallston, Stein & Smith, 1994), vilken baserar sig på IPC-

skalans dimensioner. Mätningar med flerdimensionella skalor har visat att 

individer, i synnerhet i västvärlden, genomgående får högre poäng på 

skalan för inre kontrolluppfattning jämfört med på de yttre 

kontrolluppfattningsskalorna, troligtvis dels på grund av sociala normer, 

dels eftersom inre kontrolluppfattning är viktig för vår överlevnad 

(Levenson, 1981). 

Trots att inre och yttre kontrolluppfattning generellt sätt har ett 

positivt respektive negativt samband med välmående (Ng, Sorensen och 

Eby, 2006) är betydelsen av kontrolluppfattning i själva verket mer 

komplex än en dualitet mellan inre och yttre kontrolluppfattning. Wallston 

och Wallston (1982) poängterade att både en inre och en mäktiga-andra 

hälsorelaterad kontrolluppfattning kan vara fördelaktig, i och med att en 

patient kan litar på läkarens auktoritet och samtidigt accepterar eget 

ansvar att följa instruktioner och råd. Vidare kan en viss typ av 

kontrolluppfattning vara till fördel eller nackdel beroende på population, 

till exempel verkar mäktiga-andra kontrolluppfattning bland kvinnor ha 

ett positivt samband med hälsoinformationssökande på nätet, medan detta 
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beteende hos män i stället är positivt kopplat till inre kontrolluppfattning 

(Fogel & Israel; 2009). En orealistisk inre kontrolluppfattning (upplevelse 

av personlig kontroll över omständigheter som i själva verket inte går att 

kontrollera) bland män har också kopplats till sämre välmående 

(Sherman, Higgs & Williams, 1997). Det är vanligt att personer har en 

hög tendens till både inre och yttre kontrolluppfattning samtidigt eller 

flexibelt byter mellan dem beroende på situation (se till exempel Wong 

och Sproule, 1984, samt April, Dharani och Peters, 2012). I en studie av 

April et al. (2012) var det personer som befann sig mellan en inre och en 

yttre kontrolluppfattning (på IE-skalan) som rapporterade högst 

välmående. Lägre inre kontrolluppfattning och högre tur- och mäktiga 

andra-kontrolluppfattning har trots allt genomgående kopplats till olika 

psykiatriska diagnoser (Benassi, Sweeney & Dufour, 1988).  

1.2.1.2 Generell självförmåga 

En förväntan om att handlingar kan leda till önskade konsekvenser (inre 

kontrolluppfattning) är emellertid inte tillräckligt för att en person ska 

engagera sig i sådana handlingar. Generell självförmåga beskriver en 

persons förväntan om sin egen förmåga att genomföra den nödvändiga 

handlingen (Bandura, 1977), se Figur 2. Rent teoretiskt kan en person å 

ena sidan tro att det är upp till personen själv och ingen annan att förändra 

en viss omständighet (inre kontrolluppfattning) och å andra sidan uppleva 

att den egna förmågan att lyckas är låg (låg självförmåga).   

Självförmåga har, liksom kontrolluppfattning, kopplats till 

välmående och hälsa (Bandura, 1997; Jerusalem & Schwarzer, 1995; 

Stuifbergen, Seraphine & Roberts, 2000). Kaplan, Atkins och Reinsch 

(1984) påvisade effekten av självförmåga på hur väl patienterna i studien 

utförde sina motionsövningar och hur en inre kontrolluppfattning hade en 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vasa.abo.fi/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d4c9d648-a63d-448c-8b02-f02d73d79dec%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c32
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modererande effekt på sambandet. Sambandet mellan god självförmåga 

och tendensen att göra sina övningar fanns intressant nog bara hos 

deltagare som också hade en inre kontrolluppfattning. Med andra ord, de 

deltagare som utförde sina övningar kände dels att de hade förmågan att 

utföra träningen, dels att utförandet av aktivering genom övningarna 

skulle ha önskvärd konsekvens. Självförmåga har likväl visats sig ha en 

större påverkan på hälsofrämjande beteende än hälsorelaterad 

kontrolluppfattning (Wallston, 1992), sannolikt på grund av att 

kontrolluppfattning har ett mer komplicerat samband med välmående 

jämfört med självförmåga (se föregående avsnitt). 

Bandura (1977, 1997) framförde teorin att psykoterapi är verksamt 

genom en ökning av klientens självförmåga och visade genom ett 

experiment med ormfobi och stegvis exponering att självförmåga (hur väl 

deltagarna trodde sig kunna hantera de olika exponeringsuppgifterna) var 

nära knutet till deras faktiska prestationer i uppgifterna Bandura et al. 

(1977). Förutom generell självförmåga, finns det även mått på 

självförmåga gällande specifika situationer, till exempel coping-

självförmåga (Benight, et al., 2015), som har visat sig ha kliniska 

implikationer. Fokus i den här studien är avgränsat till enbart generell 

självförmåga, dels eftersom psykoterapiprocessen antas påverka 

självförmågan på en generell nivå, dels med tanke på avhandlingens 

omfattning. 

1.3 Tidigare forskning  

I en nyligen publicerad litteraturöversikt sammanfattades 

forskning gällande kopplingen mellan olika mått på upplevd kontroll och 

olika psykiatriska diagnoser, med relevanta paralleller till 

neuropsykologisk forskning. I sammanhanget presenterades upplevd 
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Figur 2. Skillnad mellan förväntan om egen förmåga (på engelska "efficacy expectations") och 

förväntan om konsekvens (på engelska "outcome expectations"). Bild anpassad från Bandura 

(1977, s. 193). 

kontroll som en potentiellt transdiagnostisk variabel och författarna 

understryker behovet av mer studier om upplevd kontroll och psykisk 

hälsa, bland annat för att möjliggöra förbättrade psykologiska 

behandlingar (Ly, Wang, Bhanji & Delgado, 2019). De flesta 

psykoterapistudier som behandlat kontrolluppfattning eller självförmåga 

har undersökt hur resultaten av psykoterapier påverkas av klientens 

kontrolluppfattning, se exempelvis en systematisk översikt av Delsignore 

och Schnyder, (2007) och en meta-analys av Gallagher, Long och Phillips 

(2020). Men en mindre andel studier har undersökt hur 

kontrolluppfattning eller självförmåga påverkas av psykoterapi eller 

psykologiska interventioner.   

1.3.1 Effekten av psykoterapi och psykologiska interventioner på 

kontrolluppfattning 

I en litteraturöversikt sammanfattade Baker (1979) studier som använt sig 

av gestaltpsykoterapi för att påverka kontrolluppfattning. 

Kontrolluppfattning mättes främst med IE-skalan (Rotter, 1966) och 

populationerna varierade mellan universitetsstuderanden, fångar och 

vanliga vuxna. Utöver gestaltpsykoterapi sammanfattades även så kallade 

direkta interventioner, där kontrolluppfattning som begrepp påtalades 
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under behandlingen och där deltagarna öppet uppmuntrades till att uppnå 

ökad inre kontrolluppfattning. Både gestaltpsykoterapi och de ”direkta” 

interventionerna var effektiva i att öka inre kontrolluppfattning, men 

studierna saknade ofta uppföljning och undersökte inte kopplingen till 

andra förändringar så som symtomreducering eller välmående. I en meta-

analys som inkluderade fem olika studier som mätte kontrolluppfattning 

undersökte Morgan och Flora (2002) hur psykoterapi i grupp påverkade 

kontrolluppfattning hos fångar som väntade på att frias. Även här 

användes Rotters (1966) IE-skala för att mäta kontrolluppfattning. Den 

samlade effekten var medelstor, men studierna saknade kontrollgrupper 

och dessutom upptäcktes tydliga indikationer på publiceringsbias. Meta-

analysens huvudfokus var inte kontrolluppfattning och gruppterapiernas 

inriktning specificerades inte. 

Fyra studier som undersökt effekten av psykologiska 

interventioner på kontrolluppfattning med hjälp av flerdimensionella 

kontrolluppfattningsskalor identifierades i en litteratursökning på 

Psycinfo och Google scholar (Berman, Gajecki, Morien & Priestly, 2019; 

Lauder et al, 2015; Field & Kruger, 2008; Rahna, Velayudhan & Nithya, 

2019). Enbart IPC-skalor (Levenson, 1981) eller MHLC-skalor (Wallston, 

et al., 1994) inkluderades i litteratursöket, eftersom dessa bygger på 

Rotters teori om kontrolluppfattning (Rotter, 1966), och ligger i fokus för 

det här arbetet. En av de fyra studierna uteslöts på grund av otillförlitligt 

rapporterade resultat (Rahna et al., 2019, författare kontaktades men har 

inte bistått med kompletterande information). För en översikt över 

studierna, se Tabell 1.  

De kvarvarande tre studierna antyder sammantaget ett svagare 

stöd för en psykoterapieffekt (Field & Kruger, 2008; Lauder et al, 2015; 
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Berman et al, 2019), jämfört med tidigare studier som använt Rotters IE-

skala (Baker, 1979; Morgan och Flora, 2002), en delförklaring kan som 

tidigare nämnts härledas dels till studiedesign, dels till publiceringsbias 

(Morgan och Flora, 2002). Inga av studierna undersöker effekten av 

vanligt förekommande psykoterapier så som psykodynamiska eller 

kognitiva interventioner. Vidare är populationerna som undersökts snävt 

avgränsade och därmed inte generaliserbara till den bredare variation av 

symtombilder som förekommer i den psykiatriska vården.  

1.3.2 Effekten av psykoterapi och psykologiska interventioner på generell 

självförmåga 

Självförmåga undersöks sällan i randomiserade och kontrollerade studier 

trots att psykoterapi antas vara verksamt genom en ökning av klientens 

självförmåga (Bandura et al., 1977) och trots att en ökad självförmåga till 

följd av psykoterapi kan vara en meningsfull förändring för individen och 

viktig för fortsatt förbättring av måendet efter interventionens slut 

(Cusack, Coleman, Rappaport & Sheerin, 2018).  

En sökning på Psycinfo och Google scholar resulterad i fem 

studier som har använt sig av Jerusalems och Schwarzers skala (1995) för 

att undersöka hur generell självförmåga påverkades av en 

psykoterapeutisk intervention (Cusack, 2019; Testoni et al., 2018; Guo et 

al., 2015; Guo et al., 2017; Guo, Lam, Plummer, Cross & Zhang, 2020). 

Tre av dessa var randomiserade, kontrollerade studier (Guo et al., 2015; 

Guo et al., 2017; Guo et al., 2020), varav en uteslöts på grund av att 

tillgång till fulltext inte fanns (Guo et al., 2020). För en översikt över 

studierna, se Tabell 2.  

Studiernas populationer inkluderade sjuksköterskor, fångar och 

krigsveteraner. Medan generaliserbarheten därmed var låg och jämförbar 
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med kontrolluppfattningsstudierna, finns det sammantaget något fler 

studier och ett större stöd för en psykoterapieffekt på självförmåga 

jämfört med de studier som där flerdimensionella 

kontrolluppfattningsskalor applicerades. Ökningar i självförmåga verkade 

dessutom sammanfalla med minskade psykiska symtom eller ökat 

välbefinnande efter en intervention (Cusack et. al, 2019; Testoni et. al, 

2018; Guo et al, 2017), något som inte påvisats i lika hög utsträckning 

gällande psykoterapiers effekt på kontrolluppfattning (jämför Tabell 1). 

2 Studiens frågeställningar, syfte och betydelse 

Den här studien utgick från behovet att bredda arsenalen av beroende 

faktorer för att mäta psykoterapiresultat och målet var att vägleda 

framtida forskning mot nya tillvägagångssätt att mäta psykoterapiers 

effektivitet. För att uppnå detta samlades data in från verkliga kliniska 

förhållanden i Finland genom elektroniska enkäter.  

Studiens upplägg var anpassat till ramarna för en pro gradu-

avhandling. En enkätstudie lämpar sig för insamling av en större mängd 

information på kortare tid och med färre resurser, jämfört med andra 

typer av datainsamling som exempelvis intervjuer. Dessutom 

publicerades enkäterna online, vilket ytterligare underlättade insamlandet 

av större mängd data och möjliggjorde rekrytering av en större mängd 

deltagare. En mellangruppsdesign gjorde det också möjligt att samla in 

data under en kortare tid jämfört med en studie med upprepade 

mätningar, vilket är speciellt påfallande i psykoterapistudier där 

tidsramen för upprepade mätningar ofta blir lång. 

Med stöd av kvalitativ forskningen om hur förändring sker i 

psykoterapi (se avsnitt 1.2.1 ovan) hypotiserades att personer som gått 
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psykoterapi generellt sett tenderar att se sig själva som subjekt snarare än 

objekt, jämfört med personer som inte påbörjat en psykoterapeutisk 

behandling men är i behov av en. Det huvudsakliga syftet med studien var 

att jämföra personer som gått med personer som ska gå FPA-finansierad 

psykoterapi gällande två faktorer som är nära besläktade med koncepten 

objekts- och subjektsposition, nämligen kontrolluppfattning och 

självförmåga. Syftet var också att undersöka faktorernas koppling till 

välmående. Frågan om huruvida psykoterapi bidrar till en förändring i 

form av ökad inre kontrolluppfattning och självförmåga berör kausala 

samband och har inte adresserats i detta avhandlingsarbete. Utifrån 

resultaten diskuteras däremot betydelsen av självförmåga och 

kontrolluppfattning som potentiella mått på förändring genom 

psykoterapi samt implikationer för framtida studier. 
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Tabell 1. Översikt över studier som undersökt effekten av psykoterapeutiska eller psykologiska interventioner på kontrolluppfattning (IPC- eller MHLC-skalorna). 

FÖRFATTARE 

(År/land) 

POPULATION 

/Symptom 

INTERVENTION (N)         

Kontrollgrupp(er) (N) 

MÅTT / beroende variabler RESULTAT Slutsats/Styrkor (+) och svagheter (-) 

Lauder et al. 

(2015/) 

Individer med bipolar 

sjukdom 

Internetbaserad 

psykoedukation (N = 

59) 

Internetbaserad 

psykoedukation med 

KBT-inslag (N = 71) 

IPC-skalorna (enbart tur-

kontrolluppfattningsskalan 

administrerades). 

-maniska symtom 

-depressiva symtom 

-symtomens påverkan i vardagen 

-livskvalitet och antal återfall. 

Inget stöd för interventionseffekt på 

tur-kontrolluppfattning. 

Internetbaserad psykoedukation med 

KBT hade en större effekt än enbart 

internetbaserad psykoedukation för 

individer med bipolär sjukdom 

(gällande reducerade maniska symtom 

vid ett års uppföljning).  

(-) mätte inte alla dimensioner av 

kontrolluppfattning 

(-) låg statistisk styrka 

(+) uppföljningar 

(+) flera mått användes för att mäta effekt av 

intervention 

(+) aktiv och passiv kontrollgrupp 

Field, & 

Krugar (2016, 

Sydafrika) 

HIV- smittade 

kvinnor med 

depressiva 

symtom. 

 

 

 

 

 

 

Konstterapi i grupp  

(N = 9) 

Kontrollgrupp, 

filmvisning  (N = 9) 

MHLC-skalorna 

BDI-II 

Ingen signifikant förändring i 

kontrolluppfattning jämfört med 

kontrollgruppen vid 

eftermätningarna.  Konstterapi hade 

en effekt på tur-kontrolluppfattning 

två veckor efter interventionen. 

Interventionen var i övrigt effektiv mot 

depressiva symtom.  

 

(+) uppföljning 

(+) matchad kontrollgrupp 

(-) små sampel 

(-) inga medeltal rapporterade, svårt att veta hur 

stora effekterna är 

(-) samplet inte generaliserbart. Deltagarnas 

depressiva symtom förmodligen icke-typiska (nära 

knutna till HIV-smittan).  

Berman et al 

(2019/Sverige) 

Fångar som väntade att 

frisläppas 

Individuella sessioner 

baserade på KBT 

anpassat för fångar 

(N=776, mest män) 

Upp till 20-sessioner 

 IPC-skalorna 

-Återfall i kriminellt beteende 

-Problemlösning 

-Sociala färdigheter 

-Uppfattning om sig själv i 

samhället 

-Praktiska riskfaktorer 

Stöd för att KBT för fångar ökade 

inre kontrolluppfattning och 

minskade tur- och mäktiga andra-

kontrolluppfattning, även om 

effekterna var små. Förändringarna 

var större bland övriga mått, så som 

förbättrad mental hälsa och alternativt 

tänkande. 

(-) ingen kontrollgrupp 

(-) ingen uppföljning) 

(+) flera mått användes för att mäta 

psykoterapieffekter 

(+) stort sampel 
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Tabell 2. Översikt över studier som undersökt effekten av psykoterapeutiska eller psykologiska interventioner på generell självförmåga (”General self-efficacy scale”). 

FÖRFATTARE 

(År/land) 

POPULATION       

/Symptom 

INTERVENTION (N)         

Kontrollgrupp(er) (N) 

MÅTT / beroende 

variabler 

RESULTAT Slutsats/Styrkor (+) och svagheter (-) 

Cusack  

et al,  

(2019 

/USA) 

Manliga krigs- 

veteraner 

/PTSD 

Manualbaserad Gruppterapi för 

PTSD 10 veckor. Inklusive 

psykoedukation, KBT-element, in 

vivo-exponering, stresshantering, 

ACT och mindfulness. Premätning 

(N = 341), postmättning (N = 285) 

Kontrollgrupp: Nej 

General self-efficacy 

scale 

Posttraumatic Stress 

Disorder 

Checklist–Military 

Version  

Liten, signifikant ökning i självförmåga efter 

interventionen tydde på att interventionen hade en 

begränsad effekt på självförmåga. Högre utbildning 

var inte associerat till initial självförmåga, men var 

associerat till större ökning i självförmåga. Deltagare 

med initialt högre självförmåga hade inledningsvis 

färre PTSD-symptom. Interventionen i övrigt effektiv 

mot symptom. Självförmåga modererade inte 

minskningen av symtomen.  

(+) Stort sampel 

(-) Ingen kontrollgrupp 

(-) Ingen uppföljning 

 

 

Guo et al,  

(2017/ 

Kina) 

Kvinnligs 

sjuksköterske- 

studeranden 

/milda till  

medelmåttliga  

depressiva symptom   

Positiv psykoterapi i grupp, 

 8 veckor (N = 34). 

Kontrollgrupp: erbjöds skolans 

rutinmässiga psykologiska stöd, ett 

stödsamtal per termin (N = 42). 

General self-efficacy 

scale 

BDI-II 

Ökning i självförmåga i båda grupperna, men 

förändringarna var signifikant större i 

behandlingsgruppen. Interaktionen mellan 

intervention och tid visade en stor effektstorlek för 

depression medan effektstorleken var liten f 

ör självförmåga.  

(+) Randomiserad, kontrollerad studie 

(+) upp till 6 månaders uppföljning 

(-) kontrollgrupp aktiv eller passiv? 

(oklart i vilken utsträckning deltagarna 

använde sig av skolans stöd) 

Guo et al. 

(2020 

/Kina) 

Sjuksköterskor/ 

burnout-symtom 

Chatt-baserad, individuell positiv 

psykoterapi, fem dagar/vecka i sex 

månader. (N = 49, kvinnor)  

 

Passiv kontrollgrupp: (N = 53, 1 

man) (vid postmätning: N = 40) 

General self-efficacy 

scale 

Job Performance 

Scale 

MBI-GS  

Interventionen hade effekt på självförmåga och på 

arbetsförmåga. Ingen information om effekten på 

burnout-symtom. Ökad arbetsförmåga efter 

interventionen, 

burnout symptom rapporteras ej 

 

(+) randomiserad och kontrollerad 

studie 

(-) Burnout-symptom för 

postmätningen rapporteras inte 

(-) ingen uppföljning 

Testoni  

et al (2020/ 

Italien) 

Manliga fångar 

/ drog- eller 

 alkoholberoende 

Psykodrama 21 veckor (N = 7)  

 

Kontrollgrupp: Nej 

General self-efficacy 

scale 

CORE-OM 

SAI-R 

TAS-20 

Resultaten tyder på att interventionen hade en 

medelstor/stor effekt på självförmåga. Stora 

effekter i subjektivt välmående, upplevda problem, 

fungerande och risktagande ökad spontanitet och 

minskad alexitymi. 

(+) ¨många olika mått används för 

psykoterapieffekter 

(-) Litet sampel 

(-) ingen kontrollgrupp  

(-) ingen uppföljning 
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2.1 Preciserade forskningsfrågor 

Den här studiens frågeställningar var tredelade. Den första delen handlade 

om att undersöka de olika dimensionerna av kontrolluppfattning och 

självförmåga i studiens sampel och kopplingen till välmåendefaktorer. I 

de två andra delarna undersöktes skillnader i självförmåga och 

kontrolluppfattning mellan psykoterapigruppen och pre-

psykoterapigruppen och skillnader mellan psykoterapiinriktningar. De 

specifika forskningsfrågorna var: 

 

1. Hur förhåller sig självförmåga och inre kontrolluppfattning till 

rapporterade psykiskt välmående och påverkan av psykiska symtom i 

vardagen? Hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan 

självförmåga/inre kontrolluppfattning och bättre psykiskt mående (i 

båda grupperna) /symtomens påverkan i vardagen (i pre-

psykoterapigruppen). 

2. Finns det skillnader i självförmåga och inre kontrolluppfattning 

mellan personer som ska börja psykoterapi med personer som avslutat 

psykoterapi? Hypotesen var att personer i början av en 

psykoterapiprocess generellt sett rapporterar svagare inre 

kontrolluppfattning och lägre självförmåga än personer som avslutat 

sin psykoterapi.  

3. Hur inverkar psykoterapiernas inriktning på gruppjämförelserna? I 

enlighet med existerande forskning om olika terapiinriktningars 

effektivitet förväntades resultaten inte påvisa skillnader mellan 

terapiinriktningarna (Rosenzweig, 1936; Luborsky, Singer, & 

Luborsky, 1975; Laska, Gurman & Wampold, 2014) 



 

Jennifer Bucci 

18 

 

3 Metod 

3.1 Datainsamling 

Insamlingen av data skedde med hjälp av plattformen Survey Analytics, 

genom två digitala enkäter på svenska och finska. Den ena enkäten 

riktade sig till individer i början av en FPA:s rehabiliterande psykoterapi, 

medan den andra riktade sig till personer som någon gång i sitt liv 

avslutat en sådan psykoterapi. Enkäterna bestod av tre delar vardera. Den 

första delen innehöll bakgrundsfrågor. Den andra delen bestod av frågor 

som berörde psykoterapin (inklusive tidpunkt för inledande/avslutande av 

psykoterapi, form av psykoterapi och hur personen valt psykoterapin), 

psykiska symptom och diagnoser, psykiskt välmående, samt en 

skattningsskala som mätte symtomens påverkan i vardagen. Den tredje 

och sista delen bestod av tre självskattningsformulär som mätte generell 

kontrolluppfattning, kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa och 

självförmåga. Deltagaren hade utöver detta möjlighet att svara en del av 

dessa frågor om potentiella psykoterapier de gått innan den aktuella eller 

den senaste psykoterapin.  

3.1.1 Rekrytering, inklusions- och exklusionskriterier 

Rekryteringen av deltagare skedde till en början genom psykoterapeuter 

som nåddes genom olika instanser (psykologförbundet, 

psykiaterförbundet och olika terapeutföreningar). De ombads distribuera 

ett informationsbrev till patienter som snart skulle påbörja sin behandling 

eller som höll på att avsluta den, men inga psykoterapeuter svarade på 

förfrågan. Deltagarna rekryterades slutligen via sociala medier där 

enkäterna publicerades i olika forum. Enkäterna spreds även till Åbo 
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akademis studerande, samt studerande vid Åbo universitet via e-post. 

Informationsbrevet delgavs deltagarna elektroniskt innan de fyllde i 

enkäten. Det fanns ett stort bortfall av deltagare som inte svarade på hela 

enkäten. Bortfallet kan dels bero på att enkäterna var relativt omfattande, 

i kombination med att en stor mängd personer fick tillgång till enkäterna 

via olika internetforum, vilket gjorde att tröskeln var låg för att öppna 

enkäten, men hög för att fylla i den. En annan förklaring kan ha varit 

initiala brister i översättningen av enkäterna, vilka åtgärdades efter 

feedback från deltagare som avbrutit enkäten.  

 Enbart personer som var i början av eller hade avslutat FPA-

finansierad psykoterapi inkluderades. Detta garanterade att 

psykoterapierna utfördes av psykoterapeuter vars utbildning godkänts av 

Valvira, samt att deltagarna hade kliniskt konstaterade psykiska symptom 

och att psykoterapi har bedömts vara en passande behandling (för att 

beviljas FPA stöd för rehabiliterande psykoterapi krävs det att personen 

blir hänvisad till psykoterapi av en psykiatriker). Endast individuella 

psykoterapier undersöktes och för att delta behövde man vara myndig. 

Grupp 1 (omnämns i fortsättningen som psykoterapigruppen) bestod av 

personer som någon gång i sitt liv genomgått åtminstone en 

rehabiliterande individuell psykoterapi finansierad av FPA. Det var inte 

möjligt att rekryteras till denna grupp om man aktivt gick i psykoterapi.  

För att kunna rekrytera ett stort antal deltagare fanns ingen begränsning 

på hur lång tid det gått sedan psykoterapin avslutats. Grupp 2 (omnämns i 

fortsättningen som pre-psykoterapigruppen) bestod av personer som 

skulle börja eller precis börjat en psykoterapiprocess. För att inkluderas 

behövde man ha blivit beviljad rehabiliterande psykoterapistöd och ha 

träffat sin psykoterapeut högst fyra gånger.  
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3.2 Sampel 

De slutgiltiga grupperna bestod av 33 personer som avslutat sin 

psykoterapi och 12 personer som var i början av psykoterapiprocessen. 

För en illustration över hur det slutgiltiga samplet erhölls, se Figur 3.  

 

 

 

 

Figur 3. Flödesschema över rekrytering samt inklusions- och exklusionsprocessen 

. 
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3.2.1 Bakgrundsvariabler 

Det fanns skillnader i åldersfördelning mellan grupperna, 18–24-åringar 

var överrepresenterade i pre-psykoterapigruppen (58,3 %, 7 personer) 

jämfört med psykoterapigruppen (15,2 %, 5 personer), X2 = 8,34; p = 

0,004. Deltagarnas ålder presenteras i Figur 4. Övriga bakgrundsvariabler 

presenteras i Tabell 3. För att spara utrymme slogs nuvarande och 

dåvarande medicinanvändning ihop för varje medicinkategori. Inga 

signifikanta skillnader uppmättes mellan grupperna på någon av de övriga 

bakgrundsvariablerna (p > 0,05), med undantag av tidigare ADHD-

medicinering (se Tabell 3).  

 Längden på den senaste psykoterapi som deltagarna i 

psykoterapigruppen genomgått varierade mellan 4 och 73 månader (M = 

31, SD = 18). I psykoterapigruppen rapporterade sju deltagare att de 

genomgått en tidigare psykoterapi (finansierade av FPA eller på annat 

sätt) och en deltagare rapporterade tre tidigare psykoterapier. Längden på 

den sammanlagda tiden i psykoterapi varierade mellan 9 och 87 månader 

i psykoterapigruppen (M = 38, SD = 4). Psykoterapilängd kunde inte 

kalkyleras gällande två deltagare på grund av bristfälligt rapporterad 

information. I pre-psykoterapigruppen rapporterade tre personer en 

tidigare psykoterapi. Tiden sedan avslutad psykoterapi (gäller enbart 

psykoterapigruppen) varierade mellan en månad och 26 år (M = 50 

månader, SD = 60 månader) fördelningen av tid sedan psykoterapi 

presenteras i Figur 5. 
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Figur 4. Deltagare i åldersgruppen 18-24 år var överrepresenterade i pre-psykoterapigruppen 

jämfört med psykoterapigruppen. P = 0,004 (Chi square-analys ). 

 

 
Figur 5. Tid sedan avslutad psykoterapi i psykoterapigruppen (N = 33).  
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Tabell 3. Bakgrundsvariabler.   

SOCIAL STATUS 

Psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Pre-psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Arbetar 21 (63,6) 4 (33,3) 

Studerar 12 (36,4) 5 (41,7) 

Sjukskriven - 2 (16,7) 

Arbetslös - 1 (8,3) 

 

KÖN 
  

Kvinna  24 (72,7) 8 (66,7) 

Man 7 (21,2) 3 (25,0) 

Annat/vill inte säga 2 (6,1) 1 (8,3) 

 

UTBILDNING 
  

Grundskoleexamen/folkskole-

examen 
1 (3,0) 1 (8,3) 

Studentexamen 6 (18,2) 5 (41,7) 

Universitetsexamen 18 (54,5) 6 (50,0) 

Yrkeshögskoleexamen 5 (15,2) - 

Yrkesskoleexamen 3 (9,1) - 

KULTURELL BAKGRUND   

Identifierar sig som finländare 30 (90,9) 12 (100) 

Identifierar sig som finländare 

men har också annan kulturell 

bakgrund 

3 (9,1) - 

MEDICINERING 

Psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Pre-psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Använder eller har använt 

psykofarmaka 
18 (54,5) 8 (66,7) 

Nuvarande användning av 

psykofarmaka 
8 (24,2) 5 (41,7) 

Tidigare användning av 

psykofarmaka 
14 (42,4)  5 (41,7) 

Använder eller har använt 

antidepressiva preparat 
15 (45,5) 7 (58,3) 

Använder eller har använt 

antipsykotiska preparat 
2 (6,1) 2 (16,7) 

Använder eller har använt 

medicinering för ADHD* 
1 (6,1) 3 (25,0) 

Använder eller har använt 

Bensodiazepiner 
4 (12,1) 2 (16,7) 

Använder eller har använt 

övriga psykofarmaka 
2 (6,1) 1 (8,3) 

 

* En signifikant skillnad mellan grupperna i ADHD-medicinering fanns när 

enbart tidigare medicinanvändning beaktades. Ingen deltagare rapporterade 

tidigare användning av ADHD-medicinering i psykoterapigruppen, jämfört med 

tre personer i pre-psykoterapigruppen Fisher’s test, p = 0,016.  

 

 

 

 



 

Jennifer Bucci 

24 

 

 

Tabell 3. (forsts.) Bakgrundsvariabler. 

DIAGNOSER 

Psykoterapigruppen, 

Antal (%) 

Pre-psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Depression 20 (60,6) 4 (33,3) 

Generaliserat ångestsyndrom 6 (18,2) - 

Social Fobi 3 (9,1) 1 (8,3) 

Panikångestsyndrom 3 (9,1) - 

Posttraumatiskt stressyndrom 2 (6,1) - 

Tvångssyndrom 1 (3,0) - 

Ospecificerad ångeststörning 5 (15,2) 1 (8,3) 

Blandade depressions- 

och ångesttillstånd 
1 (3,0) 1 (8,3) 

Ätstörningar 3 (9,1) 3 (25) 

Bipolär sjukdom 1 (3,0) 1 (8,3) 

Aktivitets- och 

uppmärksamhetsstörning 
1 (3,0) 2 (16,7) 

Dissociativ störning 2 (6,1) - 

Ängslig personlighet 1 (3,0) - 

Krävande personlighet 1 (3,0) 1 (8,3) 

Borderline personlighet 1 (3,0) -  

Anarkistisk personlighet 1 (3,0) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SYMPTOM 

Psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Pre-psykoterapigruppen 

Antal (%) 

Depression 27 (81,8) 9 (75) 

Generaliserad ångest 18 (54,5) 9 (75) 

Social fobi 11 (33,3) 5 (41) 

Panikångest 7 (21,2) 1 (8,3) 

Posttraumatisk stress 9 (27,3) 4 (33,3) 

Hälsoångest 2 (6,1) 1 (8,3) 

Fobiska symtom 1 (3) - 

Ätstörningsbeteende 10 (30,3) 3 (25) 

Mani 2 (6,1) 1 (8,3) 

Psykotiska symtom 1 (3) 1 (8,3) 

Sömnproblem 10 (30,3) 3 (25) 

Somatiska symtom 4 (12,1) - 

Sexuell dysfunktion 1 (3) 1 (8,3) 

Utmattning 9 (27,3) 2 (16,7) 

Könsdysfori 2 (6,1) - 

Relationsproblem  7 (21,2) 1 (8,3) 

Beroendeproblematik 3 (9,1) 1 (8,3) 

Livskris  12 (36,4) 3 (25) 

Tvångsbeteende - 1 (8,3) 

Annat 4 (12,1) 6 (50) 
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3.3 Instrument 

För att få en uppfattning om deltagarens nuvarande psykiska välmående 

ställdes frågan ”Hur upplever du ditt psykiska välmående?” där svaret 

kunde anges på en likertskala från 1 (”inte alls bra”) till 10 (”väldigt 

bra”).  

Deltagarna fick även retroaktivt uppskatta, på ett likertskala från 

ett till tio, hur mycket sex olika livsområden påverkades av symptomen 

de hade då de sökte sig till psykoterapin: arbete, relationer och familj, 

studier, fritid, ekonomi och fysisk hälsa (1 = påverkades inte alls, 10 = 

påverkades väldigt mycket). Genom att summera deltagarnas svar inom 

samtliga områden, där högsta möjliga poäng är 60 och lägsta möjliga 6, 

skapades ett index för symtomens påverkan i vardagen där högre poäng 

indikerade svårare symtom.  

3.3.1 Skattningsskala för generell självförmåga 

För att mäta generell självförmåga tillämpades den svenska versionen av 

Jerusalem och Schwarzer skala (1995) (på engelska ”general self-efficacy 

scale”) som finns tillgänglig via författarnas hemsida. Skalan består av 

tio frågor som besvaras på en likertskala från 1–4 (1 = håller inte alls 

med, 4 = håller helt med). Författarna har gett tillåtelse till att skalan 

används och översätts i forskning. En översättning till finska skapades 

speciellt för denna studie. Originalskalan har påvisats ha hög reliabilitet, 

stabilitet och begreppsvaliditet (se till exempel Leganger, Kraft & 

Røysamb, 2000). Se skattningsskalan i sin helhet och översatt till svenska 

i Bilaga 1. 
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3.3.2 Skattningsskalor för generell kontrolluppfattning 

För att mäta deltagarnas generella kontrolluppfattning används Levensons 

flerdimensionella skalor (IPC-skalorna). Retest-reliabiliteten har påvisats 

hög och den inre kongruensen har varierat mellan medelhög och hög i 

olika studier och populationer (Levenson, 1981). Skalorna översattes till 

svenska och finska för den här studiens syfte och får reproduceras i 

forskningssyfte. Skalorna består av tre dimensioner med 8 påståenden 

vardera. Utöver inre kontrolluppfattning mäter instrumentet även två 

dimensioner av yttre kontrolluppfattning, nämligen kontroll som tillskrivs 

tur samt kontroll som tillskrivs mäktiga andra. Skalorna är oberoende av 

varandra och påståendena besvaras med hjälp av en likertskala (1 = 

stämmer inte alls och 6 = stämmer helt). Se IPC-skalorna översatta till 

svenska i Bilaga 2. 

3.3.3 Skattningsskalor för specifik kontrolluppfattning  

En svensk översättning av de flerdimensionella 

hälsokontrolluppfattningsskalorna (MHLC-skalorna), utarbetad av 

Lundgren, Eurenius, Olausson och Opava (2007), användes och 

översattes i sin tur till finska för studiens syfte. Skalorna är baserade på 

Levensons skalor och applicerades för att mäta kontrolluppfattning 

specifik för psykisk hälsa (Wallston et al., 1994). Skalorna är utarbetade 

så att hälsoområdet man vill undersöka enkelt kan justeras beroende på 

studiens inriktning. Hälsoområdet anpassades till ”psykisk hälsa” så att 

följande fyra dimensioner kunde mätas: inre kontrolluppfattning (6 

påståenden, tur-kontrolluppfattning (6 påståenden), mäktiga andra-

kontrolluppfattning (tre påståenden), samt tilltro till läkares kontroll (tre 

påståenden). Deltagarna bedömde påståendena med hjälp av en 

likertskala (1 = stämmer inte alls och 6 = stämmer helt). Författarna har 
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gett tillåtelse till att deras skalor tillämpas och översätts i forskning. Den 

svenska versionen av skalorna hade goda psykometriska egenskaper i ett 

stort sampel med reumatismpatienter (Lundgren et al, 2007). Se MHLC-

skalorna anpassade till hälsoområdet psykisk hälsa och översatta till 

svenska i Bilaga 3. 

3.4 Dataanalys 

Den statistiska analysen utfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics 27.0 

för Windows (IBM Corp., 2020).  Kontingenstabellanalyser med Chi-två-

test eller Fishers test (när antagandena för Chi-två-testet inte uppfylldes) 

användes för att undersöka om grupperna skiljde sig åt gällande 

bakgrundsvariablerna. Shapiro-Wilks test användes för att testa 

normalfördelningen i pre-psykoterapigruppens och de olika 

psykoterapiinriktningarnas sampelstorlekar, eftersom sampelstorlekarna 

var mindre än 30. För analyser med psykoterapigruppen och med hela 

samplet användes däremot Kolmogorov-Smirnov. Normalitetstesten 

visade ingen signifikans på någondera variabel av intresse. Efter att ha 

observerat låddiagram identifierades trots allt tur-kontrolluppfattning 

specifik för psykisk hälsa som icke-normalfördelad i pre-

psykoterapigruppen, samt antal symptom, psykiskt välmående och 

självförmåga. Generell mäktiga andra-kontrolluppfattning bedömdes 

ligga på gränsen mellan normalfördelat och icke-normalfördelat i en av 

psykoterapiinriktningarna. Sammanlagd tid i psykoterapi var inte 

normalfördelat i en av psykoterapiinriktningarna. Data rapporterades med 

medeltal (M) och standardavvikelse (SD) för sampel med 

normaldistribution, respektive median (Mdn) och kvartilavståndet (IQR) 

för sampel utan normaldistribution. Proportioner rapporteras med 

procentenhet (%).  
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Spearmans rangkorrelationskoefficient applicerades i analyser 

med pre-psykoterapigruppen, eftersom flera variabler inom gruppen inte 

var normalfördelade och sampelstorleken liten. Pearsons 

korrelationskoefficient användes för korrelationsanalyser inom 

psykoterapigruppen och inom hela samplet. För att undersöka 

korrelationen mellan två variabler utan påverkan av en tredje variabel, 

utfördes partiell korrelationsanalys varpå partiell korrelationskoefficient 

rapporterades (pr).  

Gruppskillnader i generell kontrolluppfattning undersöktes med 

hjälp av MANOVA, i enlighet med rekommenderad praxis vid analys av 

flerdimensionella kontrolluppfattningsskalor (Levensen, 1981; s. 22). På 

grund av att en av skalorna för kontrolluppfattning specifikt för psykisk 

hälsa inte följde en normalfördelning applicerades en alternativ icke-

parametrisk MANOVA med rankade medelvärden enligt Zwick (1985). 

Eftersom en variabel gränsade till normalfördelning utfördes både en 

icke-parametrisk och en parametrisk MANOVA i jämförelsen mellan 

psykoterapiinriktningar, resultaten var detsamma oavsett test. För post-

hoc testning applicerades Kruskal-Wallis test med Bonferroni korrigering, 

ett p-värde mindre än 0,05 klassades som signifikant. Gruppskillnader i 

självförmåga och psykiskt välmående analyserades med T-test med 

självständiga sampel eller Mann-Whitney U test i enlighet med 

normalfördelningen. För jämförelser av deltagare med depression eller 

ätstörning med övriga diagnoser utfördes explorativt med hjälp av T-test 

med självständiga sampel. 

3.5 Etiska överväganden 

Den här studien har godkänts av den forskningsetiska nämnden vid Åbo 

Akademi. För att kunna delta behövde deltagarna först läsa all 
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information om studien, inklusive information om frivilligt deltagande, 

datahantering och anonymitet. Informerat samtycke gavs elektroniskt 

innan deltagarna kunde komma vidare till enkäten. Känslig information, 

så som kulturell bakgrund, nuvarande och tidigare medicinering, 

psykiatriska diagnoser och upplevda symtom, samlades in i den 

utsträckning som det var relevant för forskningsfrågan. Med tanke på den 

omfattande mängden bakgrundsvariabler rapporterade deltagarna ett 

åldersspann, i stället för exakt födelseår, för att öka anonymiteten. IP-

adresser som samlades in genom enkäternas elektroniska plattform 

raderades av ansvarig forskare innan data analyserades, således 

hanterades inga personuppgifter under data-analysen. Deltagandet var helt 

anonymt och deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan 

att ange anledning. Deltagarna kunde vända sig till ansvarig forskare via 

e-post vid eventuella frågor eller feedback. 

4 Resultat 

4.1 Antal symtom och symtomens påverkan i vardagen 

Antal symptom vid ansökan om psykoterapi, som undersöktes med testet 

Mann-Whitney U, skiljde sig inte signifikant åt mellan grupperna.  Det 

fanns heller ingen signifikant skillnad i symtomens påverkan på vardagen 

vid tidpunkten för ansökan om rehabiliterande psykoterapi mellan pre-

psykoterapigruppen (M = 34,3; SD = 9,4) och psykoterapigruppen (M = 

33,0; SD = 9,0), t(43) = 4,524; p > 0.05.  
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4.2 Korrelationsanalyser 

Korrelationsanalyser utfördes för hela samplet (Tabell 4), samt för båda 

grupperna var för sig (Tabell 5 och 6). Observera att symtom och funktion 

i vardagen rapporterades retroaktivt, för tidpunkten när man ansökte om 

psykoterapi. Tidpunkten låg tidsmässigt nära för individerna i pre-

psykoterapigruppen men kunde ligga allt mellan någon månad upp till 

flera år bakåt i tiden för deltagarna i psykoterapigruppen.  

Ålder korrelerade med flera av intressevariablerna, närmare 

bestämt självförmåga, generell inre kontrolluppfattning, generell mäktiga 

andra-kontrolluppfattning och psykiskt välmående sett till hela samplet 

(Tabell 4) och generell inre kontrolluppfattning samt psykiskt välmående i 

psykoterapigruppen (Tabell 5). Sambandet mellan generell inre 

kontrolluppfattning och ålder presenteras även i Tabell 7. 

De inre kontrolluppfattningsdimensionerna hade ett negativt 

samband med de yttre dimensionerna och de yttre dimensionerna hade ett 

sinsemellan positivt samband i hela samplet (psykoterapigruppen och pre-

psykoterapigruppen tillsammans (Tabell 4). Dessa samband fanns inte i 

lika stor utsträckning inom de enskilda grupperna (Tabellerna 5 och 6). 

4.2.1 Samband mellan kontrolluppfattning, välmående-variabler och 

sammanlagd tid i psykoterapi 

Generell inre kontrolluppfattning hade ett positivt, medelstort samband 

med psykiskt välmående sett till hela samplet (se Tabell 4), men inget 

sådant samband fanns inom de enskilda grupperna (se Tabellerna 5 och 

6). Specifik inre kontrolluppfattning hade inget signifikant samband med 

någon av de övriga variablerna (se Tabellerna 5 och 6). Mäktiga andra-

kontrolluppfattning, både generell och specifik för psykisk hälsa, hade 

betydande negativa samband med psykiskt välmående i hela samplet (se 
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Tabell 4), men sambandet var inte signifikant sett till de enskilda 

grupperna (se Tabellerna 5 och 6). I pre-psykoterapigruppen fanns 

däremot en negativ och väldigt stark korrelation mellan specifik mäktiga 

andra-kontrolluppfattning och symtomens påverkan i vardagen (noteras 

bör att symtomens påverkan i högre grad reflekterar ett aktuellt tillstånd 

för pre-psykoterapigruppen, jämfört med psykoterapigruppen, i och med 

att deltagarna rapporterade symptomens påverkan innan påbörjad 

psykoterapi).  

Ett medelstarkt, negativt samband mellan sammanlagd tid i 

psykoterapi och generell mäktiga andra-kontrolluppfattning (Tabell 6) 

blev större när symtomens påverkan i vardagen togs i beaktande (pr = -

0,532; p = 0,002). På samma sätt blev en svagare, positiv korrelation 

mellan sammanlagd tid i psykoterapi och symtomens påverkan i vardagen 

(Tabell 5) större när mäktiga andra-kontrolluppfattning togs i beaktande 

(pr = 0,427; p = 0,007). Sambanden mellan sammanlagt tid, mäktiga 

andra-kontrolluppfattning och symtomens påverkan i vardagen illustreras 

i Figur 6. Den negativa korrelationen mellan total tid i psykoterapi och 

mäktiga andra-kontrolluppfattning nådde emellertid inte längre en 

statistiskt signifikant nivå när ålder togs i beaktande (pr = -0,39, p = 

0,51). Det fanns en svag, positiv korrelation mellan ålder och inre 

kontrolluppfattning i hela samplet (se Tabell 4) och i psykoterapigruppen 

(se Tabellerna 5 och 6). 

4.2.2 Samband mellan självförmåga och välmående-variabler  

Det fanns ett starkt, positivt samband mellan självförmåga och psykiskt 

välmående i hela samplet (Tabell 4), samt i båda grupperna (Tabellerna 5 

och 6). Självförmåga hade också ett medelstarkt, positivt samband med 

generell inre kontrolluppfattning sett till hela samplet (Tabell 4) samt i 
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psykoterapigruppen (Tabell 5). Sambandet gränsade till signifikant även i 

pre-psykoterapigruppen (Tabell 6). Självförmåga och generell mäktiga 

andra-kontrolluppfattning korrelerade medelstarkt och negativt med 

varandra i hela samplet (Tabell 4) och i psykoterapigruppen (Tabell 5), 

men korrelerade inte signifikant i pre-psykoterapigruppen. P-värdet låg 

emellertid nära en signifikant nivå för en medelstark och negativ 

korrelation (Tabell 6).  

 

 

 

Figur 6.  Antal månader i FPA-psykoterapi(er) hade ett negativt samband med generell mäktiga-

andra kontrolluppfattning. Sambandet förstärktes när symtomens påverkan i vardagen beaktade 

(ålder var en möjlig förväxlingsvariabel). 
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Tabell 4. Korrelationer i hela samplet.  

 Själv- 

förmåga 

Inre KU 

(G) 

Tur-KU 

(G) 

Mäktiga 

andra-KU 

(G) 

Inre KU 

(S) 

Tur-KU 

(S) 

Mäktiga 

andra-KU 

(S) 

Psykiskt 

välmående 

Inre KU (G) 
Pearsons r 0,588**        

p-värde 0,000        

Tur-KU (G) 
Pearsons r -0,259 -0,403**       

p-värde 0,086 0,006       

Mäktiga andra-

KU (G) 

Pearsons r -0,514** -0,407** 0,588**      

p-värde 0,000 0,006 0,000      

Inre KU (S) 
Pearsons r 0,161 0,219 -0,081 -0,080     

p-värde 0,292 0,149 0,597 0,599     

Tur-KU (S) 
Pearsons r -0,263 -0,267 0,608** 0,356* -0,032    

p-värde 0,081 0,076 0,000 0,016 0,834    

Mäktiga andra-

KU (S) 

Pearsons r -0,432** -0,176 0,352* 0,579** -0,139 0,296*   

p-värde 0,003 0,246 0,018 0,000 0,362 0,048   

Psykiskt 

välmående 

Pearsons r 0,783** 0,410** -0,237 -0,458** 0,094 -0,275 -0,392**  

p-värde) 0,000 0,005 0,117 0,002 0,539 0,067 0,008  

Ålder 
Pearsons r 0,357* 0,356* -0,108 -0,329* 0,235 -0,147 -0,373* 0,528** 

p-värde 0,016 0,016 0,478 0,027 0,120 0,335 0,012 0,000 
 

* p < 0,05, ** p < 0,01. KU = kontrolluppfattning, G = generell kontrolluppfattning, S = kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa.  
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Tabell 5. Korrelationer i psykoterapigruppen.  

   

Själv-

förmåga 

Inre KU 

(G) 

Tur-KU 

(G) 

Mäktiga 

andra-KU 

(G) 

Inre KU (S) Tur-KU (S) 

Mäktiga 

andra-KU 

(S) 

Psykiskt 

välmående 

Symtomens 

påverkan i 

vardagen † 

Ålder 

Inre KU (G) 
Pearsons r 0,566** 

       
 

 

p-värde 0,001 
       

 
 

Tur-KU (G) 
Pearsons r -0,186 -0,311 

      
 

 

p-värde 0,301 0,078 
      

 
 

Mäktiga andra-

KU (G) 

Pearsons r -0,421* -0,265 0,555** 
     

 
 

p-värde 0,015 0,137 0,001 
     

 
 

Inre KU (S) 
Pearsons r 0,006 0,250 0,024 0,161 

    
 

 

p-värde 0,974 0,161 0,896 0,372 
    

 
 

Tur-KU (S) 
Pearsons r -0,227 -0,306 0,740** 0,244 0,095 

   
 

 

p-värde 0,204 0,083 0,000 0,171 0,599 
   

 
 

Mäktiga andra-

KU (S) 

Pearsons r -0,234 -0,123 0,318 0,490** 0,116 0,131 
  

 
 

p-värde 0,190 0,495 0,071 0,004 0,521 0,469 
  

 
 

Psykiskt 

välmående 

Pearsons r 0,634** 0,319 -0,204 -0,327 -0,031 -0,313 -0,268 
 

 
 

p-värde 0,000 0,070 0,255 0,063 0,863 0,076 0,132 
 

 
 

Symtomens 

påverkan i 

vardagen † 

Pearsons r -0,172 -0,153 0,195 0,059 0,074 0,175 0,081 -0,282   

p-värde 0,339 0,395 0,276 0,743 0,684 0,330 0,655 0,112   

Ålder 
Pearsons r 0,138 0,369* -0,072 -0,207 0,237 0,094 -0,112 0,442** -0,243 

 

p-värde 0,443 0,034 0,690 0,247 0,183 0,603 0,533 0,010 0,173 
 

Sammanlagd tid 

i psykoterapi § 

Pearsons r 0,055 0,183 -0,224 -0,464** 0,231 -0,140 -0,196 0,007 0,399* 0,081 

p-värde 0,767 0,317 0,218 0,007 0,203 0,444 0,283 0,969 0,024 0,661 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01. KU = kontrolluppfattning, G = generell kontrolluppfattning, S = kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa. † vid inledande av psykoterapin.  

 § Tre deltagare uteslöts på grund av att data saknades (N = 30). G= generell kontrolluppfattning, S= kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa. 
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Tabell 6. Korrelationer i pre-psykoterapigruppen. 

   

Själv-

förmåga 
Inre KU (G) Tur-KU (G) 

Mäktiga 

andra-KU 

(G) 

Inre KU (S) Tur-KU (S) 

Mäktiga 

andra-KU 

(S) 

Psykiskt 

välmående 

Symtomens 

påverkan i 

vardagen † 

Inre KU (G) 
Spearmans rho 0,572         

p-värde 0,052         

Tur-KU (G) 
Spearmans rho -0,138 -0,440        

p-värde 0,669 0,152        

Mäktiga andra-

KU (G) 

Spearmans rho -0,162 -0,406 0,525       

p-värde 0,614 0,190 0,079       

Inre KU (S) 
Spearmans rho 0,198 -0,062 -0,155 -0,144      

p-värde 0,538 0,849 0,631 0,655      

Tur-KU (S) 
Spearmans rho -0,011 -0,123 0,423 0,281 -0,222     

p-värde 0,974 0,703 0,171 0,376 0,488     

Mäktiga andra-

KU (S) 

Spearmans rho -0,203 0,139 0,259 0,363 -0,268 0,185    

p-värde 0,526 0,668 0,416 0,245 0,399 0,565    

Psykiskt 

välmående 

Spearmans rho 0,794** 0,396 0,149 -0,197 -0,037 0,193 0,043   

p-värde 0,002 0,203 0,645 0,540 0,909 0,547 0,894   

Symtomens 

påverkan i 

vardagen † 

Spearmans rho -0,004 0,144 0,355 0,533 -0,042 0,306 0,821** 0,147  

p-värde 0,991 0,655 0,257 0,074 0,896 0,334 0,001 0,650  

Ålder 
Spearmans rho 0,285 -0,004 0,249 -0,091 0,253 -0,367 -0,442 0,208 -0,359 

p-värde 0,369 0,990 0,436 0,779 0,428 0,240 0,150 0,516 0,252 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01. KU = kontrolluppfattning, G = generell kontrolluppfattning, S = kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa. † vid inledande av psykoterapin.   
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Tabell 7. Inre kontrolluppfattning ökade med åldern i psykoterapigruppen. 

Ålderskategori 

(år) 

Inre kontroll- 

uppfattning (M) 

Inre kontroll- 

uppfattning (SD) 

N 

18–24 29,6 1,1 5 

25–29 32,2 6,0 6 

30–34 33,8 5,6 9 

35–39 34,5 2,1 4 

40–44 33,8 4,3 5 

50–54 35,0 2,8 2 

55–59 37,0 2,8 2 

 

4.3 Gruppskillnader  

Medeltal och standardavvikelser för generell och specifik kontrolluppfattning, 

självförmåga och psykiskt välmående presenteras i Tabell 8, variabler med 

signifikanta gruppskillnader är markerade med fetstil. 

4.3.1 Skillnader i psykiskt välmående 

Psykoterapigruppen hade signifikant högre värden på psykiskt välmående-skalan 

(Mdn = 7; IQR = 6–8) jämfört med pre-psykoterapigruppen (Mdn = 4,5; IQR = 4–6), 

U = 42,5. Effektstorleken var stor (r = 0,595). Medeltal och standardavvikelser finns 

presenterade i Tabell 8. 

4.3.2 Skillnader i generell kontrolluppfattning 

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i generell kontrolluppfattning (tre 

dimensioner) mellan pre-psykoterapigruppen och psykoterapigruppen (Chi-två-test 

23,58; p ≤ 0,05). Psykoterapigruppen uppvisade lägre värden på mäktiga andra-

skalan (M = 21,3; SD = 5,8) jämfört med pre-psykoterapigruppen (M = 27,8; SD = 

7,0), Kruskal Wallis H = 9,814; p = 0,005. Effektstorleken var stor (r = 0,454). Det 

fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i generell inre kontrolluppfattning, mellan 

pre-psykoterapigruppen (M = 30,8; SD = 5,4) och psykoterapigruppen (M = 33,2; SD 

= 4,5), p > 0,05. Skillnaden mellan grupperna gällande tur-kontrolluppfattning var 

inte heller statistiskt signifikant (Pre-psykoterapigruppen: M = 24,9; SD = 5,43 och 

psykoterapigruppen: M = 22,4; SD = 5,3), p > 0,05. 
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4.3.3 Skillnader i specifik kontrolluppfattning 

En jämförelse av deltagarnas svarspoäng på den specifika kontrolluppfattningsskalan 

visade inte någon skillnad mellan faktorerna ”läkare” och ”mäktiga andra” (se Figur 

7). De två faktorerna sammanfördes därför till en och samma skala (mäktiga andra-

kontrolluppfattning), enligt tidigare studier (Lewis, Morisky & Flynn, 1978; 

O'Looney & Barrett, 1983; Wall, Hinrichsen & Pollack, 1989; Talbot, Nouwen & 

Gauthier, 1996; Malcarne, Fernandez & Flores, 2005)..  

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i specifik kontrolluppfattning (tre 

dimensioner) mellan pre-psykoterapigruppen och psykoterapigruppen (Chi-två-test 

19,62; p ≤ 0,05). Poängen på skalan för specifik kontrolluppfattning: mäktiga andra 

var lägre i psykoterapigruppen (M = 15,1; SD = 3,9) jämfört med pre-

psykoterapigruppen (M = 20,4; SD = 5,7), Kruskal Wallis H = 7,735; p = 0,005. 

Effektstorleken var stor (r = 0,395). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i 

specifik, inre kontrolluppfattning mellan pre-psykoterapigruppen (M = 20,8; SD = 

7,0) och psykoterapigruppen (M = 22,8; SD = 5,00), p > 0,05. Skillnaden mellan 

grupperna gällande specifik tur-kontrolluppfattning var inte heller statistiskt 

signifikant (p > 0,05). 

 

 

Figur 7. Item-medelvärden på MHLC-skalornas mäktiga andra-delskalor ”läkare” och ”andra”. 

 

 

 

Andra Läkare

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vasa.abo.fi/doi/10.1111/jpm.12160#jpm12160-bib-0060
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vasa.abo.fi/doi/10.1111/jpm.12160#jpm12160-bib-0075
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vasa.abo.fi/doi/10.1111/jpm.12160#jpm12160-bib-0097
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vasa.abo.fi/doi/10.1111/jpm.12160#jpm12160-bib-0093
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vasa.abo.fi/doi/10.1111/jpm.12160#jpm12160-bib-0063
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Tabell 8. Gruppernas medelpoäng och standardavvikelser för generell kontrolluppfattning (IPC-skalor), specifik 

kontrolluppfattning (MHLC-skalor anpassade till psykisk hälsa), självförmåga och psykiskt välmående.  

 

 

 

 Inre 

KU 

(G) 

Tur- 

KU 

(G) 

Mäktiga 

andra-

KU (G) 

Inre 

KU 

(G) 

Tur- 

KU 

(G) 

Mäktiga 

andra-

KU (G) 

Själv-

förmåga 

(G) 

Psykiskt 

välmående 

(G) 

Psykoterapi-

gruppen 

M 33.2 22.4 21.3 22.9 13.4 15.1 28.8 7.2 

SD 4.5 5.3 5.8 5.1 4.3 3.9 5.3 1.6 

Prepsykoterapi

-gruppen 

M 30.8 24.9 27.8 20.8 16.9 20.4 21.0 4.6 

SD 5.4 5.4 7.0 7.3 6.8 5.7 4.5 1.4 

 

KU=Kontrolluppfattning. Variabler med signifikanta gruppskillnader i fetstil. 

4.3.4 Skillnader i självförmåga 

Självförmågan var signifikant lägre i pre-psykoterapigruppen (M = 21,0; SD = 4,5) 

jämfört med psykoterapigruppen (M = 28,8; SD = 7,2), t(43) = 4,524; p ≤ 0,001. 

Effektstorleken var stor (r = 0,606).  

4.3.5 Inverkan av ålder på gruppjämförelserna 

Eftersom ålder skiljde sig signifikant mellan grupperna (se Figur 4) och korrelerade 

med flera av intressevariablerna (Tabellerna 5–7) utfördes deskriptiva analyser för att 

närmare belysa ålderns förhållande till intressevariablerna inom de båda grupperna 

(Figurerna 8–11).  

4.3.6  Psykoterapiinriktning 

Deltagarna i psykoterapigruppen delades in i undergrupper enligt 

psykoterapiinriktning i utforskande syfte. De olika inriktningarna grupperades i två 

övergripande kategorier (för att motverka små sampelstorlekar): Kognitiv beteende-, 

kognitiv-analytisk- och lösningsfokuserad terapi (N = 14) och Psykodynamisk, 

psykoanalytisk och en jungiansk psykoterapi (N = 13). Övriga psykoterapier 

bestående av familjeterapi (N = 2), kristerapi (N = 1) och gruppterapi (N = 1) uteslöts 

ur analysen eftersom de var få till antalet. Två deltagare rapporterade ingen 

inriktning.  

Kognitiva och psykodynamiska terapier skiljde sig inte signifikant från 

varandra på någon av kontrolluppfattningsvariablerna eller självförmåga (p ≤ 0,05). 

Både kognitiva och psykodynamiska psykoterapier skiljde sig däremot signifikant 

från pre-psykoterapigruppen gällande psykiskt välmående och självförmåga (p ≤ 
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0,05). Samma resultat erhölls efter ytterligare en analys där deltagare med erfarenhet 

av flera psykoterapier uteslöts för att kontrollera för ovidkommande effekter.  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre grupperna gällande generell 

kontrolluppfattning och post hoc test utfördes inte. Båda grupperna skiljde sig 

däremot åt från pre-psykoterapigruppen gällande specifik inre och 

turkontrolluppfattning (p ≤ 0,05), men gällande specifik mäktiga andra-

kontrolluppfattning skiljde sig enbart de psykodynamiska psykoterapierna från pre-

psykoterapigruppen (Figur 12). Deltagare som rapporterat Kognitiva psykoterapier 

uppvisade alltså inte en signifikant lägre mäktiga andra-kontrolluppfattning jämfört 

med pre-psykoterapigruppen (p = 0,130). Detta resultat påverkades inte efter att 

personer med flera psykoterapier uteslöts ur analysen. Det fanns ingen skillnad i 

symtomens påverkan i vardagen mellan inriktningarna (Kognitiva psykoterapier: M = 

30,9; SD = 10,2; Psykodynamiska psykoterapier: M = 33,2; SD = 8,5), t(25) = -

0,849; p > 0,05). Sammanlagd tid i psykoterapi skiljde sig inte heller mellan 

inriktningarna (Kognitiva psykoterapier: M = 36; SD = 22; Psykodynamiska 

psykoterapier: M = 36; SD = 27), U = 27; p > 0,05). Åldersfördelningen inom 

psykoterapiinriktningarna i relation till pre-psykoterapigruppen presenteras i Figur 

13. 

 

 

 

Figur 8. Deltagare i psykoterapigruppen rapporterade högre välmående jämfört med pre-psykoterapigruppen 

inom samma ålderskategori (ålderskategorier 18–24, 25–29 och 30–34, subjektiv bedömning).  
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Figur 9. Deltagare i psykoterapigruppen rapporterade högre självförmåga jämfört med pre-psykoterapigruppen 

inom samma ålderskategori (ålderskategorierna 18–24, 25–29 och 30–34, subjektiv bedömning). 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Deltagare i psykoterapigruppen rapporterade överlag en lägre generell mäktiga andra-

kontrolluppfattning jämfört med pre-psykoterapigruppen inom samma ålderskategori (ålderskategorierna 18–24, 

25–29 och 30–34, subjektiv bedömning).  
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Figur 11. Deltagare i psykoterapigruppen rapporterade delvis en lägre specifik mäktiga andra-

kontrolluppfattning jämfört med pre-psykoterapigruppen inom samma ålderskategori (ålderskategorierna 18–24, 

25–29 och 30–34, subjektiv bedömning).  

 

 

 

 

Figur 12. Deltagare som gått kognitiva psykoterapier skiljde sig inte från pre-psykoterapigruppen gällande 

mäktiga andra-kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa (p > 0,5). * p = 0,017. 
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Figur 13. Åldersfördelning inom psykoterpiinriktningarna och pre-psykoterapigruppen 

4.4 Jämförelse av diagnosgrupper  

I explorativt syfte jämfördes kontrolluppfattning, självförmåga, funktion i vardagen 

och psykiskt välmående inom två av diagnosgrupperna (de med störst sampelstorlek 

med hänsyn till pre-psykoterapigruppen) med alla övriga diagnoser sammantaget i 

gruppen. Personer med någon typ av ätstörningsdiagnos i pre-psykoterapigruppen (N 

= 3) rapporterade större påverkan av symtomen i vardagen (M = 44,6; SD = 5,03) än 

de övriga deltagarna i gruppen (M = 30,3; SD = 7,5), t(10) = 3,051; p = 0,011. 

Effektstorleken var stor (r = 0,713). Högre poäng på mäktiga andra-

kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa-skalan (deltagare i pre-

psykoterapigruppen med ätstörningsdiagnos: M = 26,3; SD = 2,1; övriga diagnoser i 

gruppen: M = 18,4; SD = 5,1, t(10) = -2,529; p = 0,030) observerades också med en 

stor effektstorlek (r = 0,645). Samma skillnad fanns mellan personer som rapporterat 

ätstörningsdiagnos i psykoterapigruppen (M = 20,0; SD = 2,6) och personer med 

övriga diagnoser i gruppen (M = 14,6; SD = 3,7), t(31) = -2,445; p = 0,020), även här 

var effektstorleken stor (r = 0,631). Personer med någon typ av depressionsdiagnos i 

pre-psykoterapigruppen uppvisade lägre poäng på mäktiga andra specifikt för 

psykisk hälsa-skalan (M = 15,5; SD = 5,7) jämfört med alla andra diagnoser inom 

gruppen (M = 21,4; SD = 5,7), men skillnaden var inte signifikant (p > 0,05). 
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5 Diskussion 

I den här studien jämfördes kontrolluppfattning och självförmåga hos individer som 

precis påbörjat eller ska påbörja FPA-finansierad psykoterapi med individer som 

någon gång genomgått minst en sådan psykoterapi. Den här studien hade en 

mellangruppsdesign och slutsatser om orsakssamband kan därför inte dras. Samtidigt 

möjliggjorde designen att självförmåga och psykoterapi kunde undersökas i verkliga, 

kliniska förhållanden. För att bättre kunna spekulera kring eller dra slutsatser om 

kausala samband behövs fler studier med mer robust design. 

En persons ökade upplevelse av kontroll och förmåga till agens i sitt eget liv 

har identifierats som viktiga förändringsprocesser i psykoterapi. Eftersom 

självförmåga och kontrolluppfattning reflekterar dessa processer (Bandura, 1997; 

Leiman, 2012a) och dessutom har påvisats vara kopplade i olika grad till psykiskt 

välmående (Ng, Sorensen & Eby, 2006; Wallston, 1992; Jerusalem & Schwarzer, 

1995; Stuifbergen et al., 2000) hypotiserades att självförmåga och inre 

kontrolluppfattning har ett positivt samband med psykiskt mående och ett negativt 

samband med symtomens inverkan på vardagen (Hypotes 1). En annan hypotes var 

att personer i början av en psykoterapiprocess har lägre självförmåga och lägre inre 

kontrolluppfattning jämfört med personer som gått psykoterapi (Hypotes 2). Vidare 

utforskades betydelsen av psykoterapiinriktning för självförmåga och 

kontrolluppfattning i gruppen som gått psykoterapi. Hypotesen var att 

psykoterapiinriktning inte har någon betydelse eftersom psykoterapi påvisats ha lika 

stor effekt oberoende av inriktning (Hypotes 3). Den här studiens resultat gav inget 

stöd för hypotes 1 och 2 gällande inre kontrolluppfattning (generell såväl som 

specifik), eftersom inga gruppskillnader eller betydelsefulla korrelationer med 

psykiskt välmående hittades. Resultaten indikerade däremot en stark koppling mellan 

självförmåga och psykiskt välmående, samt en betydligt högre självförmåga och 

(psykiskt välmående) bland personer som gått psykoterapi jämfört med personer i 

början av psykoterapiprocessen, därför gav resultaten stöd för hypotes 1 och 2 när det 

gäller självförmåga. Trots att inga samband eller gruppskillnader hittades gällande 

inre kontrolluppfattning indikerade resultaten att generell och specifik mäktiga andra-

kontrolluppfattning i högre grad karaktäriserade personer i början av en psykoterapi, 

jämfört med personer som redan gått psykoterapi, och att mäktiga andra-

kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa hade ett starkts positivt samband med 
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symtomens svårighetsgrad (påverkan i vardagen) bland personer som var i början av 

en psykoterapiprocess. Dessutom hittades ett stöd för en eventuell dos-effekt av 

psykoterapi på mäktiga andra-kontrolluppfattning, i synnerhet bland personer som 

retroaktivt rapporterat svårare initiala symtom. Kognitiva och psykodynamiska 

terapier skiljde sig inte signifikant från varandra på någon av 

kontrolluppfattningsvariablerna eller självförmåga, men en liten skillnad fanns i hur 

inriktningarna förhöll sig till pre-psykoterapigruppen gällande mäktiga andra-

kontrolluppfattning specifik för psykisk ohälsa. Intressant nog hade deltagare med 

ätstörningsdiagnos högre mäktiga andra-kontrolluppfattning specifik för psykisk 

hälsa jämfört med övriga diagnoser, både bland deltagare i början av en 

psykoterapiprocess och bland deltagare som redan gått psykoterapi. Resultaten 

gällande självförmåga diskuteras först. 

5.1 Självförmåga  

Självförmåga och psykiskt välmående hade ett starkt, positivt samband både i 

psykoterapigruppen och pre-psykoterapigruppen (Tabellerna 5 och 6) vilket är i linje 

med hypotes 1 och tidigare forskning som talar för betydelsen av självförmåga för 

välmående och hälsobefrämjande beteende (se till exempel Bandura, 1977; Bandura, 

1997; Jerusalem & Schwarzer, 1995; Stuifbergen et al., 2000). Personer i början av 

en psykoterapi (Pre-psykoterapigruppen) rapporterade, som väntat, en signifikant 

lägre självförmåga jämfört med personer som gått psykoterapi. Grupperna skiljde sig 

visserligen gällande ålder, men detta verkar inte förklara skillnaden i självförmåga 

mellan grupperna (Figur 8, se avsnitt 5.6.1 för diskussion om ålder som potentiell 

förväxlingsvariabel). Både hypotes 1 och 2 fick därför stöd i avseende på 

självförmåga och resultaten av är förenliga med antagandet att psykoterapi kan 

påverka självförmåga hos klienten genom en process där klienten egen känsla av 

agens ökar (Bandura, 1977; Bandura, 1997; Leiman 2012a). Medan detta är en 

möjlig tolkning av resultaten är det inte möjligt att dra slutsatser om kausalitet 

eftersom studiens design inte är experimentell (för en diskussion om möjliga 

konfunding faktorer, se avsnitt 5.6.1 och 5.6.2). Ett sådant antagande har likväl fått 

stöd i en del populationer och genom specifika interventioner, i studier om 

psykoterapiers effekt på självförmåga (Guo et al., 2017; Guo et al., 2020; Cusack, et 

al., 2019; Durmaz & Okanli, 2020; Testoni et al., 2018). Skillnaden mellan grupperna 

var större gällande självförmåga, jämfört med kontrolluppfattningsdimensionerna, 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vasa.abo.fi/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d4c9d648-a63d-448c-8b02-f02d73d79dec%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c32
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vilket är i linje med tidigare forskning som antyder att självförmåga är viktigare än 

kontrolluppfattning, åtminstone gällande hälsofrämjande beteende (Wallston, 1992). 

5.2 Kontrolluppfattning  

Enligt tidigare forskning med Levensons flerdimensionella kontroll-

uppfattningsskalor har den inre kontrolluppfattningsdimensionen ett negativt 

samband med de två yttre, och de två yttre dimensionerna har ett positivt samband 

med varandra. Utöver detta kan man enligt tidigare studier förvänta sig att personer 

får högre poäng på inre kontrolluppfattningsskalan, jämfört med de två yttre 

(Levenson, 1981). Dessa observationer gjordes även i den här studien när hela 

samplet beaktades (Tabell 4). Korrelationer som framträder i hela samplet behöver 

emellertid tolkas med försiktighet. Eftersom korrelationer i hela samplet baseras på 

två separata populationer kan korrelationer som syns i hela samplet men inte inom de 

enskilda grupperna bero på gruppskillnader. Inom de enskilda grupperna framträdde 

inte alla sambanden (Tabell 5 och 6), vilket å andra sidan kan bero på små sampel 

och därmed mindre variabilitet bland variablerna, samt mindre statistisk styrka.  

5.2.1 Inre kontrolluppfattning  

Inre kontrolluppfattning, samt generell och specifik andra-kontrolluppfattning 

medelstarka samband med psykiskt välmående i hela samplet, varav generell mäktiga 

andra-kontrolluppfattning hade störst samband. Korrelationer i ett totalt sampel 

bestående av två sammanslagna grupper mellan två variabler som båda påvisats vara 

lägre i den ena och högre i den andra kan inte tolkas som indikation på ett sant 

samband mellan variablerna utan som en reflektion av gruppskillnaderna i första 

hand. Kontrolluppfattning hade således inte ett lika tydligt samband med psykiskt 

välmående som självförmåga, eftersom sambandet enbart framträdde i hela samplet. 

Hypotes 1 fick därmed inte stöd gällande kontrolluppfattning (Tabell 4).  

Både den generella och den specifika inre kontrolluppfattningen var högre i 

psykoterapigruppen jämfört med pre-psykoterapigruppen, men skillnaden var inte 

statistiskt signifikant och därmed fick inte heller hypotes 2 stöd med avseende på inre 

kontrolluppfattning. Detta är anmärkningsvärt eftersom psykoterapigruppens ålder 

var högre än pre-psykoterapigruppen och tidigare forskning indikerat ett positivt 

samband mellan ålder och inre kontrolluppfattning (Levenson, 1981), likaså fanns en 

sådan ålderskorrelation i psykoterapigruppen (se Tabellerna 5 och 7). Dessutom är 
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resultaten förvånande i ljuset av tidigare studier som ofta hittat samband mellan inre 

kontrolluppfattning och välmående (Ng, Sorensen & Eby från 2006), depression 

(Benassi et al, 1988; Presson & Benassi, 1996) eller stress (Ganjoo, Farhadi, 

Baghbani, Daneshi & Nemati, 2021).       

Intressant nog har de studier som hittat en positiv effekt av psykoterapeutiska 

interventioner på inre kontrolluppfattning baserat sig på endimensionella skalor 

(Morgan & Flora, 2002; Baker, 1979), vilket kan innebära att appliceringen 

flerdimensionella skalor i den här studien påverkade möjligheten att hitta effekter av 

just inre kontrolluppfattning. Att studier med IE-skalan rapporterat stöd för 

psykoterapieffekt på inre kontrolluppfattning innebär å andra sidan paradoxalt nog 

inte att det nödvändigtvis är just inre kontrolluppfattning som resultatet gäller. Det 

här beror på att IE-skalan inte mäter mer än en dimension samtidigt 

kontrolluppfattning bäst förstås som ett flerdimensionellt begrepp (Furnham & 

Steele, 1993). I en studie av Brosschot, Gebhardt och Godaert (1994) framkommer 

att IE-skalan främst korrelerar med mäktiga andra- och 

turkontrolluppfattningsdimensionerna, men svag med den inre 

kontrolluppfattningsdimensionen, vilket författarna tolkar som att IE-skalan i själva 

verket mäter yttre kontroll och inte inre. En delorsak till att färre psykoterapistudier 

använt sig av flerdimensionella mått är att de tillkommit senare.     

Inre kontrolluppfattning har trots allt visat sig ha ett lika stort samband med 

depression som mäktiga andra- och turkontrolluppfattning (Benassi et al, 1988, 

Holder & Levi, 1988). Vidare var lägre inre kontrolluppfattning fortfarande 

signifikant korrelerat med depression när effekterna av tur- och mäktiga andra-

kontrolluppfattning uteslöts med partiell korrelation i en meta-analys av Presson och 

Benassi (1996). Att ingen betydelse av inre kontrolluppfattning hittades i den här 

studien, varken gällande korrelation med välmående eller i termer av 

mellangruppsskillnader, kan även bero på små sampelstorlekar. En post-hoc power-

analys visade också att den statistiska styrkan för att mäta signifikanta skillnader 

mellan grupperna gällande generell inre kontrolluppfattning var låg (den statistiska 

styrkan var 0,27 för signifikansnivån 0,05). En annan förklaring kan ha att göra med 

valet av skattningsskalor. Valet av skattningsskala i denna studie är i linje med 

senaste konsensus om flerdimensionell teori om kontrolluppfattning som fördelaktig 

(Furnham & Steele, 1993). Å andra sidan har en nyare studie indikerat att Levensons 
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inre kontrolluppfattningsskala har en svagare reliabilitet än de andra dimensionerna 

(Wilkinson, 2007).  

Slutligen är en möjlig förklaring till att inga skillnader hittades gällande inre 

kontrolluppfattning att förflyttningen från objekts- till subjektsposition genom 

psykoterapi inte bäst ringas in med denna skala. I studier utanför 

psykoterapiforskningen har inre kontrolluppfattning visserligen påvisats vara en 

betydelsefull faktor som bland annat är kopplat till coping, men en dimension av yttre 

kontrolluppfattning har genomgående påvisats vara betydelsefull för anpassning vid 

svåra sjukdomar och till och med överlevnad, nämligen en förväntan om att mäktiga 

andra har kontroll (Levenson, 1981; s. 40).  

5.2.2 Mäktiga andra-kontrolluppfattning 

I den här studien framkom visserligen inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

gällande inre kontrolluppfattning, men däremot fanns skillnader i mäktiga andra-

kontrolluppfattning. Grupperna skiljde sig gällande två dimensioner av denna 

kontrolluppfattning, nämligen generell yttre kontrolluppfattning där kontroll tillskrivs 

mäktiga andra, samt motsvarande kontrolluppfattning specifikt gällande psykisk 

hälsa.  

Personer som gått psykoterapi uppvisade lägre specifik och generell 

kontrolluppfattning jämfört med personer i början av en psykoterapiprocess. I pre-

psykoterapigruppen hade mäktiga andra-kontrolluppfattning specifik för psykisk 

hälsa dessutom ett väldigt starkt positivt samband med symtomens påverkan i 

vardagen, det vill säga, desto högre sådan kontrolluppfattning, desto större var den 

negativa påverkan av symtomen vid ansökan om psykoterapi (Tabell 6), vilket 

antingen (men inte uteslutande) kan reflektera att en ökad upplevelse av att kontroll 

utövas av mäktiga andra bidrar till psykiska symptom, oavsett om en sådan kontroll 

är upplevd eller verklig, eller att värre symtom bidrar till ökad känsla av att andra är i 

kontroll. Man skulle kunna tänka sig att personer i pre-psykoterapigruppen med 

svårare symptom hade en högre tilltro till behandlaren eftersom de var i större behov 

av hjälp (Wallston & Wallston, 1982), vilket skulle förklara gruppens högre mäktiga 

andra-kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa. Genom att de högre poängen på 

den specifika skalan fördelade sig lika på båda delskalorna ”läkare” och ”andra” 

bland deltagarna (Figur 7) antyds att den högre tendensen i pre-psykoterapigruppen 

att förvänta sig att mäktiga andra har kontroll trots allt är generell och inte bara berör 
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kontrolluppfattning specifik för den egna psykiska hälsan. Detta inte minst med tanke 

på att också den generella mäktiga andra-kontrolluppfattning var högre i pre-

psykoterapigruppen än i psykoterapigruppen. 

 Det också möjligt att sambandet mellan specifik mäktiga andra-

kontrolluppfattning och symtomens påverkan i vardagen framför allt finns hos 

personer som söker sig till psykoterapi, medan andra med lika svåra symtom och 

lägre mäktiga andra-kontrolluppfattning kanske är mindre benägna att söka sig till 

psykoterapi. Medan yttre kontrolluppfattning i allmänhet påvisats ha samband med 

hälsoinformationssökande på nätet bland kvinnor (Fogel & Israel; 2009), och 

hälsorelaterad mäktiga andra-kontrolluppfattning har samband med fullföljandet av 

en medicinsk behandling (Wallston & Wallston, 1982), har tidigare forskning 

emellertid inte hittat något positivt samband mellan mäktiga andra-

kontrolluppfattning och just hjälpsökande beteende (Grotz, Hapke, Lampert & 

Baumeister, 2011).  

Sist men inte minst är resultaten förenliga med tidigare forskning om mäktiga 

andra-kontrolluppfattning och dess samband med psykiska symtom som depression 

(Benassi et al,1988), stress (Ganjoo et al., 2021). Resultaten är förenliga med 

tolkningen att FPA-finansierad psykoterapi bidragit till minskad generell och specifik 

mäktiga andra-kontrolluppfattning i samplet, även om slutsatser om kausalitet inte 

kan dras. 

5.2.2.1 Balanserad kontrolluppfattning 

Den här studiens resultat indikerade att det framför allt är en högre mäktiga andra-

kontrolluppfattning, snarare än en lägre inre kontrolluppfattning, som karaktäriserar 

personer som behöver psykoterapi. Möjligtvis reflekterar resultaten att förändringen 

som behöver ske i en psykoterapiprocess bäst förstås i termer av ökad självförmåga 

och minskad mäktiga andra-kontrolluppfattning. Att återkommande sträva efter att 

genom forskning kategorisera olika kontrolluppfattningar som fördelaktiga eller 

problematiska har emellertid kritiserats för att vara en oändamålsenlig och grov 

förenkling, bland andra av Furnham och Steele (1993). Enligt en meta-analys av 

Cheng, Cheung och Lo (2016) var kopplingen exempelvis svag mellan mäktiga 

andra-kontrolluppfattning och hälsofrämjande beteende, möjligtvis eftersom en yttre 

kontrolluppfattning kan vara problematisk för vissa individer, men bidra till 

hälsofrämjande beteende hos andra (Fogel & Israel; 2009).  
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Att dra slutsatser om innebörden av en högre mäktiga andra-

kontrolluppfattning (eller någon annan kontrolluppfattning) bland hjälpsökande 

individer är med andra ord komplicerat. Därmed inte sagt att fokus i psykoterapi inte 

kan bestå i att hjälpa personer återgå till, eller kanske för första gången uppnå, en mer 

balanserad tilltro till mäktiga andra som led i en ökad upplevd kontroll genom 

psykoterapi. En sådan stävan efter balans har fått stöd i en studie med över hundra 

deltagare, där maximalt välmående rapporterades av individer som hade en 

balanserad kontrolluppfattning och befann sig närmare mitten av Rotters IE-skala 

(April et al., 2012). Överfört till flerdimensionella skalor skulle det innebära att det 

generellt sett är fördelaktigt att varken ha för låg eller hög mäktiga andra-, tur- eller 

inre kontrolluppfattning. Fler studier behövs för att undersöka betydelsen av de olika 

dimensionerna av kontrolluppfattning i psykoterapiprocessen och för mätning av 

psykoterapiers effekter. 

5.2.2.2 Möjlig dos-effekt på mäktiga andra-kontrolluppfattning 

Intressant nog hittades en möjlig effekt av sammanlagd tid i psykoterapi på mäktiga 

andra-kontrolluppfattning som modererades av påverkan av symptomen i vardagen 

(retroaktivt rapporterat). En större påverkan av symtomen i vardagen hade ett 

samband med längre tid i psykoterapi (Tabell 5), vilket förmodligen reflekterar att 

symtomens svårighetsgrad och inverkan på vardagen i någon mån står i proportion 

till behandlingens längd eller behandlingarnas antal (tiden summerades från flera 

psykoterapier om deltagaren rapporterat flera). Samtidigt hade total tid ett negativt 

samband med generell mäktiga andra-kontrolluppfattning i psykoterapigruppen 

(Tabell 5) och detta samband förstärktes när symtomens påverkan togs i beaktande 

(se avsnitt 4.2.1 och Figur 6). Sambandet mellan total tid i psykoterapi och mäktiga 

andra-kontrolluppfattning var starkare desto svårare symtomen var vid ansökan om 

psykoterapi. I de fall som psykoterapin varat längre rapporterades lägre mäktiga 

andra-kontrolluppfattning bland individer som haft svårare problem till att börja med 

och vice versa (desto kortare psykoterapi bland individer som hade svårare initiala 

problem, desto högre var mäktiga andra-kontrolluppfattningen i dagsläget) (Figur 6).  

Trots att inga slutsatser kan dras om kausalitet ger resultaten ändå stöd för 

tanken att personer med svårare psykiska symtom har nytta av en längre psykoterapi 

när det gäller att minska sin mäktiga andra-kontrolluppfattning, medan personer med 

svårare psykiska symtom inte erhåller samma psykoterapieffekt om behandlingen är 
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kortare (eller med färre behandlingar). Det kunde med andra ord handla om en form 

av dos-effekt (Howard, Kopta, Krause & Orlinsky, 1986). Å andra sidan kan 

alternativa orsakssamband vara verksamma. Det kan exempelvis vara så att personer 

med lägre mäktiga andra-kontrolluppfattning hade högre tendens att stanna kvar i 

behandling när symtomen var så pass svåra att en längre behandling var adekvat, 

medan andra individer med lika svåra symtom, men med högre mäktiga andra-

kontrolluppfattning, i högre grad valde att gå kortare tid i behandling. En sådan 

tolkning är emellertid inte i enlighet med en litteraturöversikt av Wallston (1992) där 

fullföljande av medicinska behandlingar i olika studier var positivt korrelerat med 

mäktiga andra-kontrolluppfattning specifik för hälsa (och med inre 

kontrolluppfattning).  

Den negativa korrelationen mellan total tid i psykoterapi och mäktiga andra-

kontrolluppfattning nådde inte längre en statistiskt signifikant nivå när ålder togs i 

beaktande, vilket indikerar att total tid i psykoterapi och ålder delar variabiliteten 

som förklarar det negativa sambandet till mäktiga andra-kontrolluppfattning. Därmed 

är det inte möjligt att utesluta att den ovannämnda dos-effekten i själva verket delvis 

är en ålderseffekt, men den modererande effekten av symtomens påverkan i vardagen 

är då svårare att förklara. Det är även möjligt att tid i psykoterapi har ett negativt 

samband oberoende av ålder, vilket kunde ha upptäckts med ett större sampel (p-

värdet låg nära en signifikant nivå och korrelationskoefficienten var medelhög också 

när ålder beaktades i korrelationsanlysen). 

5.2.2.3 Tur-kontrolluppfattning 

Medan studierna sammanfattade av Benassi et al (1988) indikerar att tur-

kontrolluppfattning har ungefär lika stort samband med depression som mäktiga 

andra-kontrolluppfattning, är hög hälsorelaterad tur-kontrolluppfattning också 

negativt kopplat till hjälpsökande (Grotz et al., 2011), vilket kan förklara att inga 

signifikanta gruppskillnader i tur-kontorolluppfattning hittades i den här studien som 

involverade individer som de facto sökt hjälp. Å andra sidan var medelvärdet för tur-

kontrolluppfattning högre hos pre-psykoterapigruppen, jämfört med 

psykoterapigruppen men den statistiska styrkan var för låg för att kunna identifiera 

sådana signifikanta skillnader om sådana hade funnits (den statistiska styrkan var 

0,26 för signifikansnivån 0,05). Alternativt indikerar frånvaron av resultat gällande 

tur-kontrolluppfattning att psykoterapierna inte varit effektiva i att minska 
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deltagarnas tur-kontrolluppfattning. Inga slutsatser om kausalitet kan dras baserat på 

denna studie (implikationer för framtida studier diskuteras i avsnitt 5.5). 

5.3 Psykoterapiinriktning  

Som förväntat fanns det i de flesta avseenden ingen skillnad i kontrolluppfattning 

och självförmåga mellan psykoterapiinriktningarna kognitiva psykoterapier och 

psykodynamiska psykoterapier. Detta resultat är i enlighet med hypotes 3 och i linje 

med tidigare psykoterapiforskning. Ett resultat som inte indikerar gruppskillnader 

kan emellertid inte ses som ett stöd för att någon verklig skillnad inte finns, utan 

snarare som en brist på stöd för skillnad mellan grupperna. De små gruppstorlekarna 

påverkar dessutom den statistiska styrkan och de psykoterapiformer som behandlades 

som en och samma kategori i den här studien kanske inte liknade varandra tillräckligt 

för att skillnader mellan kategorierna skulle kunna hittas även om de skulle finnas.  

Den enda skillnaden mellan de två psykoterapiinriktningarna som påvisades 

var att enbart deltagare med erfarenhet av psykodynamiska psykoterapier hade 

signifikant lägre mäktiga andra-kontrolluppfattning jämfört med pre-

psykoterapigruppens deltagare. Inga långtgående slutsatser kan dras utifrån 

skillnaden, men rent spekulativt kunde resultatet tyda på att psykodynamiska 

psykoterapier bidrar till lägre mäktiga andra-kontrolluppfattning, jämfört med 

kognitiva psykoterapier. Inriktningarna skiljde sig inte åt gällande längd eller 

svårighet av initiala symtom, vilket innebär att skillnaderna inte kan förklaras av att 

en dos-effekt, eller att deltagarna hade olika svåra symtom till att börja med.  Andra 

möjliga konfunding faktorer kan däremot i hög grad ha påverkat resultatet då 

sampelstorleken var liten. 

5.4 Kontrolluppfattning och diagnoser 

I den här studiens sampel hittades vissa skillnader i kontrolluppfattning mellan 

diagnosgrupperna ”ätstörningar” och ”depressioner” jämfört med övriga deltagare 

med andra diagnoser. Långtgående slutsatser om kontrolluppfattning inom olika 

diagnosgrupper kan inte dras baserat på dessa jämförelser, inte minst med tanke på 

de små samplen och att olika typer av ätstörnings- och depressionsdiagnoser 

inkluderades i samma variabler. Men resultaten diskuteras i ljuset av tidigare 

forskning och behovet av ytterligare studier uppmärksammas.  
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Den här studien är unik i avseendet att Wallstons MHLC-skala appliceras på 

psykisk hälsa för att erhålla ett specifikt kontrolluppfattningsmått. Medan yttre 

generell kontrolluppfattning (generell mäktiga andra- och turkontrolluppfattning) har 

visats ha ett positivt samband med depression (Benassi et al, 1988, Presson & 

Benassi, 1996) antyder resultaten i den här studien att detta samband inte 

nödvändigtvis gäller just den kontrolluppfattning som är specifik för den egna 

psykiska hälsan. Personer med depressionsdiagnos i pre-psykoterapigruppen 

tenderade uppvisa lägre tendens att tillskriva mäktiga andra kontroll över sin 

psykiska hälsa jämfört med de andra deltagarna i gruppen (detta var en trend utan 

statistisk signifikans), vilket skulle kunna vara ett uttryck för att depression har ett 

samband med självklander och därmed en lägre tendens att tillskriva andra kontroll 

över den egna psykiska hälsan, alternativt hopplöshet och brist på tro på att någon 

annan kan hjälpa. 

På motsatt vis uppvisade personer i början av terapiprocessen med 

ätstörningsdiagnos en högre tendens att tillskriva andra kontroll över den egna 

psykiska hälsan. Detta resultat är i enlighet med Fouts och Vaughan (2002) och kan 

tänkas reflektera ätstörning som resultat av upplevd brist på kontroll, eller tendensen 

till bristande sjukdomsinsikt (dåligt mående skylls på andra, yttre faktorer än det 

ätstörda beteendet). En möjlig tolkning av resultaten i den här studien kunde till 

exempel vara att en yttre kontrolluppfattning relaterat till psykisk hälsa, så som den 

mäts med MHLC-skalorna, berör huruvida de psykiska symtomen upplevs om 

främmande för det egna jaget eller om de upplevs som accepterade av jaget. 

Egentliga depressioner innebär ofta en hög grad av sjukdomsinsikt där man upplever 

att symtomen inte är utmärkande för personen själv utan känns främmande. Vid 

ätstörningar förhåller det sig tvärtom så att sjukdomsinsikt saknas och symtomen 

uppfattas av personen själv som en oproblematisk del av jaget. En möjlig tolkning 

kunde därför vara att personer med ätstörningsdiagnos till högre grad tillför mäktiga 

andra kontroll över den egna psykiska hälsan, eftersom en sådan kontrolluppfattning 

tillåter personen att fortsätta se på sina symtom som oproblematiska, medan personer 

med depression lättare kan kännas vid att något är fel.  

En högre tendens att tillskriva andra kontroll över den egna psykiska hälsan 

bland deltagare med ätstörningsdiagnoser jämfört med övriga deltagare påvisades till 

lika stor grad bland individer som var i början av en psykoterapiprocess och personer 

som redan gått psykoterapi. Detta indikerar möjligtvis att personer med 
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ätstörningsdiagnos inte haft en fördel av psykoterapin gällande denna aspekt. 

Sampelstorlekarna var emellertid ytterst små och förväxlingsvariabler kan därför ha 

påverkat resultatet till en hög grad. Dessvärre har inte många studier om 

kontrolluppfattning och ätstörningar genomförts, en sökning på Psycinfo resulterade 

i tre relevanta resultat. Framtida studier kunde använda sig av specifika mått på 

kontrolluppfattning för att undersöka hur personer med olika diagnoser upplever 

kontroll över sin psykiska hälsa. 

5.5 Implikationer och förslag för framtida forskning 

Detta är den enda studie som hittills undersökt självförmåga och kontrolluppfattning 

(operationaliserat genom Levensons IPC-skalor eller Wallstons MHLC-skalor) bland 

personer med vanligt förekommande problematik och erfarenhet av psykoterapi 

under kliniska förhållanden i Finland. Resultaten har implikationer för betydelsen av 

självförmåga och kontrolluppfattning som mått på psykoterapieffekter i framtida 

studier. 

5.5.1 Självförmåga 

Studiens resultat indikerar, i enlighet med tidigare forskning, att självförmåga har ett 

betydande samband med ökat psykiskt välmående (Bandura, 1997; Jerusalem & 

Schwarzer, 1995; Stuifbergen et al., 2000). Tidigare forskning om 

psykoterapiprocesser indikerar också att ökad personlig agens, vilket reflekteras 

bland annat av ökad självförmåga, är en central underliggande mekanism genom 

vilken psykoterapiklienten uppnår bestående förändring (Bandura 1977; Bandura 

1997). Ändå finns det inte många studier som undersöker effekten av psykoterapi på 

självförmåga och de som finns är ofta svåra att generalisera till verkliga förhållanden 

(Tabell 2). I den här studiens sampel var självförmågan lägre bland individer som var 

i början av en psykoterapiprocess, jämfört med personer som redan gått psykoterapi, 

vilket indikerar att det vore meningsfullt att i högre grad mäta förändring i 

självförmåga genom psykoterapi i framtida forskning, som komplement till minskade 

symtom. Detta kan vara speciellt avgörande och behövligt, i ljuset av att 

psykoterapiforskningen, efter flera årtionden av forskning med randomiserade 

studier, inte på ett tillfredställande sätt lyckats påvisa att psykoterapi är fördelaktigt 

framom sedvanlig psykologisk behandling i att minska psykiska symtom 

(Leichsenring et el., 2022).  

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vasa.abo.fi/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d4c9d648-a63d-448c-8b02-f02d73d79dec%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c32
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.vasa.abo.fi/ehost/detail/detail?vid=14&sid=d4c9d648-a63d-448c-8b02-f02d73d79dec%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c32
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5.5.2 Mäktiga andra-kontrolluppfattning 

Medan mäktiga andra-kontrolluppfattning i allmänhet har visats ha ett samband med 

psykisk ohälsa (Benassi et al, 1988; Presson & Benassi, 1996; Ganjoo et al., 2021) är 

det inte klarlagt vilken betydelse en sådan kontrolluppfattning har för 

psykoterapiprocessen och olika individer, eftersom begreppet är mångfacetterat och 

studierna få. Å andra sidan har studier utanför psykoterapiforskningen påvisat att 

mäktiga andra-kontrolluppfattning har en avgörande betydelse för anpassning till 

svåra sjukdomar och till och med längre överlevnad (Levenson, 1981; s. 40). 

Överfört till psykoterapi och psykisk ohälsa kunde detta innebära att mäktiga andra-

kontrolluppfattning, snarare än enbart inre kontrolluppfattning, tillsammans med 

självförmåga lyckas fånga upp processen som sker när en person i psykoterapi 

genomgår en förflyttning från objektsposition till subjektsposition och därför utgör 

lovande mått på psykoterapiers effekter. 

I den här studien utmärktes gruppen som var i början av en 

psykoterapiprocess av en högre både generell och specifik mäktiga andra-

kontrolluppfattning, jämfört med gruppen som redan gått psykoterapi. Utifrån 

perspektivet att mäktiga andra-kontrolluppfattning är förhöjd bland personer som 

söker psykoterapi eller har psykiska symtom, och att personer mår som bäst när 

kontrolluppfattningen är balanserad (April et al., 2012), vore det angeläget att försöka 

förstå huruvida psykoterapier ute på fältet bidrar till att mäktiga andra-

kontrolluppfattningen minskar hos de som behandlas. Generella typologier av 

obalanser för olika kliniska grupper kunde också potentiellt identifieras, i den här 

studiens sampel uppvisade till exempel individer med ätstörningar en högre specifik 

mäktiga andra-kontrolluppfattning jämfört med individer med övriga diagnoser, 

medan en motsatt tendens fanns för deltagare med depressionsdiagnos. En fråga som 

kunde utforskas är eventuella skillnader i generell mäktiga andra-kontrolluppfattning 

och mäktiga andra-kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa i olika kliniska 

grupper. Eftersom resultaten visade att deltagare med ätstörning som gått genom en 

psykoterapi fortfarande hade en högre specifik mäktiga andra-kontrolluppfattning än 

övriga deltagare som genomgått psykoterapi, kan statligt finansierade psykoterapi-

behandlingar för ätstörning behöva utvecklas med avseende på denna patientgrupp. 

Långtgående slutsatser kan emellertid inte dras eftersom resultaten kan ha påverkats 

ålder och sampelstorlekarna var små. Fler studier behöver undersöka behandlingar i 

den kliniska verkligheten med avseende på olika typer av problematik. 
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Trots att flera tidigare studier redan indikerat ett visst stöd för psykologiska 

interventioners effekt på minskad yttre kontrolluppfattning i allmänhet (Baker, 1979; 

Morgan & Flora, 2002) och en har påvisat en liten effekt på mäktiga andra-

kontrolluppfattning i synnerhet (Berman et al, 2019) är antalet psykoterapistudier 

som använt sig av Levensons IPC-skalor och MHLC-skalorna få (jämför Tabell 1). 

Därför behövs fler studier som använder sig av flerdimensionella mått i 

psykoterapistudier. Fler studier med större sampel behöver också undersöka 

sambandet mellan olika mått, så som kopplingen mellan psykiska symtom och 

självförmåga eller kontrolluppfattning, under en psykoterapiprocess.  

5.5.3 Utvecklandet av nya skalor 

Kontrolluppfattning så som det operationaliserats i denna studie och enligt Rotter är 

emellertid bara ett av många begrepp under paraplybegreppet ”upplevda kontroll” 

och alternativa mått kan potentiellt visa sig vara mindre komplicerade att tolka i 

kliniska sammanhang. Forskningen om psykoterapieffekter hos vuxna kunde 

exempelvis efterlikna barn- och ungdomspsykoterapiforskningen, där ”adaptiv 

kontrolluppfattning” (positiva konsekvenser upplevs orsakade av inre faktorer och 

negativa konsekvenser upplevs orsakade av yttre faktorer) åtskiljs från en ”icke-

adaptiv” (positiva konsekvenser upplevs orsakade av yttre faktorer och negativa 

konsekvenser upplevs orsakade av inre faktorer). Skalorna baserar sig på en teoretisk 

bakgrund besläktad med, men inte identisk till Rotters syn på kontrolluppfattning 

(Muldoon, Lowr, Prentice & Trew, 2005). En viktig skillnad är att definitionen av 

adaptiv kontrolluppfattning bygger på tanken att positiva, respektive negativa 

konsekvenser kan förklaras i efterhand som beroende av inre, respektive yttre 

faktorer, medan Rotters kontrolluppfattning ska förstås som en förväntan om 

konsekvenser i framtiden som antingen upplevs vara beroende av inre eller yttre 

faktorer.  

En hel del studier har undersökt psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och 

dess koppling med adaptiv och icke-adaptiv kontrolluppfattning. Enligt en meta-

analys över ett stort antal studier med mellangruppsdesign finns det ett starkt stöd för 

att interventioner för barn och unga har nytta av att först fokusera på att åtgärda icke-

adaptiv kontrolluppfattning, snarare än att först fokusera på icke-adaptiv coping, 

eftersom en adaptiv kontrolluppfattning gör att personer uppfattar svåra uppgifter 

som utmanande, snarare än något som bör undvikas, vilket leder till adaptiv coping 
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och i längden bättre psykisk hälsa (Groth et al., 2019). Liknande skalor för 

motsvarande forskning om vuxna kunde utvecklas för att undersöka hur 

psykoterapier påverkar adaptiv coping (sådana skattningsskalor verkar inte en finnas 

i nuläget, en litteratursökning gav inga relevanta resultat på Psycinfo och Google 

scholar).  

Upplevd kontroll är ett paraplybegrepp som inbegriper många olika snarlika 

och överlappande, men ändå sinsemellan distinkta, begrepp (Skinner, 1995; s. 19 och 

framåt). Fortsatt forskning behöver förvisso iaktta försiktighet och noggrannhet när 

olika skalor, med avgörande skillnader i teoretisk bakgrund, jämförs och diskuteras 

men samtidigt finns ett behov av en helhetssyn och integrering av olika begrepp 

relaterade till upplevd kontroll (se till exempel Ly et al., 2019; Reed-Fitzke, 2020), 

Helheten har betydelse för förståelsen av psykoterapiers verkningsmekanismer, och 

fler skattningsskalor ger möjligheten att utforska fler aspekter av upplevd kontroll 

(Skinner, 1995; s. 19 och framåt). 

5.5.4 Kliniska implikationer av fortsatt forskning 

Mer forskning om betydelsen av kontrolluppfattning och självförmåga för psykisk 

hälsa, välmående och psykoterapiprocessen skulle i sin tur ha implikationer för 

utformandet av mer effektiva psykoterapier och behandlingar. I barn- och 

ungdomsforskningen har forskning i upplevd kontroll redan lett till kliniskt relevanta 

resultat, då studier antyder att behandling först behöver fokusera på adaptiv 

kontrolluppfattning, innan fokus kan flyttas till adaptiv coping (Groth et al., 2019). 

En klinisk implikation kunde vara möjligheten att kartlägga obalans i 

kontrolluppfattning (eller adaptiv kontrolluppfattning) och sänkt självförmåga i 

början av behandlingen samt allteftersom terapin framskrider. Detta kunde dels 

utgöra mått på framsteg i behandlingen, och vore också ett tillägg till andra 

kartläggningar som ofta görs, vilka stöder självinsikt och guidar utformandet av 

behandlingsinsatser, till exempel beteendeanalyser.  

5.6 Begränsningar 

I den här studien undersöktes variablerna självförmåga och kontrolluppfattning bland 

personer som gått psykoterapi och personer som är i början av en psykoterapiprocess. 

Dessa variabler undersöktes eftersom de kan antas reflektera aspekter av upplevd 

kontroll, vilken antas öka genom psykoterapin. Resultaten i den här studien kan inte 
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automatiskt generaliseras till studier som undersöker snarlika begrepp eller där andra 

skalor använts för att mäta kontrolluppfattning och självförmåga, eftersom begrepp 

som är snarlika kan ha olika teoretisk betydelse och olika mått kan ha olika teoretiska 

implikationer på begreppet de avser mäta (se avsnitt 5.5.3 för diskussion om olika 

mått på upplevd kontroll).  

Skalorna som användes för att mäta självförmåga och kontrolluppfattning i 

den här studien översattes till finska och svenska. Huruvida översättningarna 

påverkade skalornas psykometriska egenskaper är emellertid inte undersökt, vilket 

innebär att begreppsvaliditeten inte är garanterad. En annan begränsning är att 

självrapportering av variabler som medicinering, diagnoser, symptom och upplevd 

påverkan av symtomen i vardagen skedde retrospektivt och tiden som gått efter 

avslutad psykoterapi varierade mycket mellan deltagare (i psykoterapigruppen) vilket 

påverkade tillförlitligheten.  

Trots att resultaten är i linje med antagandet att statligt finansierad 

psykoterapi i Finland har effekt på självförmåga och kontrolluppfattning (i det här 

fallet minskad mäktiga andra-kontrolluppfattning) gör studiens design att slutsatser 

om psykoterapieffektivitet förblir spekulativa. Normalvärden för skalorna som mätte 

självförmåga och kontrolluppfattning saknades, vilket innebär att slutsatser baserade 

på resultaten begränsades ytterligare.  

Vidare kan de som redan gått psykoterapi och valt att delta i studien 

karaktäriseras av en specifik inställning till eller erfarenhet av psykoterapi som 

ytterligare påverkar generaliserbarheten, men detta är spekulativt. En experimentell 

design var inte möjlig att utföra på grund av tidsramen för ett pro-gradu arbete och 

upplägget möjliggjorde å andra sidan breda inklusionskriterier och snabbt 

insamlande av data från verkliga kliniska förhållanden.  Men eftersom det slutgiltiga 

samplet ändå var litet var den statistiska styrkan svag och var inte möjligt att 

kontrollera många potentiella förväxlingsfaktorer. På grund av det stora bortfallet, 

och att de flesta deltagare rekryterades via universitetens e-postlistor samt 

internetforum, var samplet inte heller representativt för populationen i stort. Som är 

ofta är fallet med enkätstudier påverkades generaliserbarheten även av att en viss 

grupp av individer kan ha haft större tendens att delta än andra, till exempel personer 

som varit missnöjda med sin psykoterapi. 
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5.6.1 Ålder som möjlig konfunding faktor  

Av de bakgrundsvariabler som undersöktes var det ålder som signifikant skiljde sig åt 

mellan grupperna och beaktades därför som en sannolik förväxlingsvariabel som 

potentiellt bidrog till gruppskillnaderna. Tidigare forskning har visat att en högre 

ålder har samband med högre inre kontrolluppfattning (Levenson, 1981), vilket också 

bekräftades i föreliggande studie (se Tabell 7). Ändå uppvisade psykoterapigruppen, 

som hade flest äldre deltagare (Figur 4), inte någon signifikant högre generell eller 

specifik inre kontrolluppfattning jämfört med prepsykoterapigruppen. Ålder hade 

också samband med variabler där gruppskillnader också påvisades, det vill säga 

självförmåga, psykiskt välmående och mäktiga andra-kontrolluppfattning, både 

generell och specifik (se Tabellerna 4 och 5). Samtidigt som ålder därför utgjorde en 

möjlig förväxlingsfaktor är det möjligt att gruppskillnader kunde ha upptäckts även 

oberoende av ålder. På grund av litet sampel kunde emellertid inga sådana analyser 

utföras. Däremot bedömdes att tendenser till skillnader mellan grupperna fortfarande 

iakttas när ålder tas i beaktande, speciellt gällande självförmåga och välmående, men 

delvis även gällande generell och specifik mäktiga andra-kontrolluppfattning. 

Bedömningen var subjektiv och baserad på deskriptiva data, se Figurerna 8, 9, 10 och 

11.  

5.6.2 Andra möjliga konfunding faktorer  

Tid efter avslutad psykoterapi är en annan möjlig förväxlingsfaktor som kan tänkas 

förklara gruppskillnaderna. Eftersom det ofta gått flera år sedan deltagarna i 

psykoterapigruppen avslutat sin psykoterapi är det möjligt att deras välmående, 

självförmåga och kontrolluppfattning skiljer sig från pre-psykoterapigruppens 

eftersom det var länge sedan de mådde dåligt och fick hjälp. Bland de studier som 

tidigare utförts med eftermätningar finns visserligen inga indikationer på att 

självförmåga eller kontrolluppfattning skulle förändras betydligt med tiden, utan 

intervention (Moser, 1975; Field & Kruger, 2016; Guo et al, 2017; Guo et al, 2020). 

Å andra sidan är eftermätningarna i tidigare studier väldigt korta i jämförelse med 

den tid som gått sedan deltagarna i psykoterapigruppen gått i psykoterapi (många 

hade avslutat sin psykoterapi för mellan ungefär 1 och 4 år sedan, en del ännu längre 

tillbaka, Figur 5). Det går därmed inte att utesluta att personerna i 

psykoterapigruppen blivit bättre av tidens gång, snarare än av psykoterapin. Däremot 

skulle man kunna förvänta sig att en klinisk grupp som inte fått behandling men mår 



Jennifer Bucci 

59 

 

bättre tack vare tidens gång, fortfarande skulle ha lägre poäng på skalor som mäter 

välmående och relaterade faktorer jämfört med friska individer (för en diskussion om 

resultaten i ljuset av tidigare studiers normalvärden, se avsnitt 5.6.2.1).  

I den här studien samlades även information in om huruvida deltagarna går 

igenom eller tidigare gått igenom psykofarmakologisk behandling och inga 

signifikanta skillnader hittades mellan grupperna gällande användning av olika typer 

av psykofarmaka. Det går däremot inte att utesluta att psykoterapigruppen, kanske 

tack vare att de befunnit sig en längre tid i vården, har haft nytta andra eller fler 

behandlingsinsatser jämfört med Pre-psykterapigruppen förutom psykoterapi, 

eftersom någon sådan information inte samlades in. 

5.6.2.1 Samplets självförmåga och kontrolluppfattning jämfört med icke-nordiska 

normer 

Eftersom den här studien saknade en icke-klinisk kontrollgrupp fanns inga direkta 

jämförelsevärden att tillgå. Till författarens vetskap finns inga nordiska normer för 

Levensons kontrolluppfattningsskala och eftersom det inte heller finns tidigare 

studier som undersökt kontrolluppfattning specifik för psykisk hälsa finns inte heller 

normalvärden att tillgå för Wallstons MHLC-skalor när frågorna anpassas för psykisk 

hälsa.  

Värden för generell mäktiga andra-kontrolluppfattning i psykoterapigruppen 

(M = 21,33; SD = 5,8) låg däremot över normalvärdet (M = 17,78; SD = 7,9) för 

vuxna och universitetsstuderanden (medeltal erhölls från icke-kliniska sampel vars 

medelvärden och standardavvikelser fanns att tillgå i en översikt av Levenson (1981, 

s. 20–21). På samma sätt hade psykoterapigruppen högre generell tur-

kontrolluppfattning (M = 22,39; SD = 5,3 jämfört med M = 19,53; SD = 7,8) och 

lägre generell inre kontrolluppfattning (M = 33,21; SD = 4,5 jämfört med M = 35,83; 

SD = 6,1). Psykoterapigruppens medelvärde (M = 28,8; SD = 7,2) för självförmåga 

låg emellertid nära ett medelvärde (M = 29) baserat på olika sampel med friska 

universitetsstuderanden och vuxna i Tyskland och USA (Kusurkar, 2013). Att lägre 

inre och högre yttre generell kontrolluppfattning uppvisades jämfört med 

normalvärdena kan delvis bero på att psykoterapigruppen trots allt består av en 

klinisk grupp, men i så fall reflekteras detta inte i de högre poängen på självförmåga. 

Sannolikt härleds skillnaden delvis till att merparten av studierna är baserade på 
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populationer från USA, där individualism (vilket reflekteras i en högre inre 

kontrolluppfattning) är ett viktigare ideal jämfört med i de nordiska länderna.  

Gällande självförmåga var psykoterapigruppens värden alltså högre än vad 

som skulle förväntas om de inte hade fått psykoterapi, förutsatt att normalvärdet i 

övrigt är jämförbart med samplets population, medan psykoterapigruppen jämfört 

med normalvärden från övervägande amerikanska icke-kliniska populationer 

jämförelsevis uppvisar lägre inre och högre yttre kontrolluppfattning. Försiktighet 

bör iakttas när normer jämförs från olika population särskilt gällande 

kontrolluppfattning, i och med att medelvärdet för inre och yttre kontrolluppfattning i 

en population inte nödvändigtvis motsvarar medelvärdet i annan population (Rotter, 

1966). 

5.7 Slutsatser 

Självförmåga och kontrolluppfattning är potentiella mått på bestående förändring till 

följd av psykoterapi som inte fått tillräckligt med uppmärksamhet i 

psykoterapistudier. Den här studien utgick från behovet av ett förnyat fokus i 

framtida studier om psykoterapiers effektivitet och var i unik i att den undersökte 

kontrolluppfattning och självförmåga i den kliniska verkligheten i Finland, bland 

individer med erfarenhet av att ha genomgått, eller vara i början av, en FPA-

finansierad psykoterapiprocess.  

Ett oväntat resultat var att ingen skillnad i inre kontrolluppfattning hittades 

mellan grupperna. Signifikanta och betydande skillnader fanns däremot gällande 

självförmåga, psykiskt välmående och mäktiga andra-kontrolluppfattning (både 

generell och specifik för den egna psykiska hälsan. Deltagare i början av en 

psykoterapi rapporterade som förväntat lägre psykiskt välmående jämfört med 

personer som redan genomgått psykoterapi. De uppvisade också en lägre upplevd 

förmåga att genom handling påverka sina omständigheter (lägre självförmåga) och en 

högre förväntan om att kontroll utövas av mäktiga andra (högre mäktiga andra-

kontrolluppfattning). Skillnaden fanns både gällande generell mäktiga andra-

kontrolluppfattning och specifikt relaterat till den egna psykiska hälsan. 

Gruppskillnaden var större gällande självförmåga än kontrolluppfattning och hade 

också ett större samband med välmående. Psykoterapiinriktning hade ingen 

betydande inverkan på gruppjämförelserna.    
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Skillnaderna mellan grupperna kan tänkas indikera att FPA-finansierad 

psykoterapi bidrog till ökad självförmåga och minskad mäktiga andra-

kontrolluppfattning. Denna tolkning fick vidare stöd i och med att längre tid i 

psykoterapi var kopplat till lägre mäktiga-andra kontrolluppfattning. En sådan 

tolkning är trots allt spekulativ och några slutsatser om kausalitet går inte att dras 

utifrån den här studien. Fler studier behövs därför för att belysa effekter av 

psykoterapi på kontrolluppfattning och självförmåga. Självförmåga och mäktiga-

andra kontroluppfattning är, mot bakgrund av tidigare forskning och den här studiens 

resultat, meningsfulla faktorer att beakta i framtida psykoterapistudier och behövliga 

komplement till mer traditionella mått på psykoterapiframgång. Fler studier behövs 

trots det för att bättre förstå vilken roll kontrolluppfattning spelar i 

psykoterapiprocessen och i olika typer av diagnosgrupper. I framtida 

psykoterapiforskning kunde man också överväga att mäta balanserad 

kontrolluppfattning, alternativt framställa skattningsskalor för vuxna som mäter 

adaptiv kontrolluppfattning.   
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Bilaga 1 

 

Generell Självförmåga-skattningsskala (General Self-efficacy scale, 

Jerusalem & Schwarzer, 1995)  

 

Varje punkt nedan är ett påstående som du kan hålla med om eller inte hålla med om. Detta är ett 

mått på dina personliga åsikter och således finns det inget rätt eller fel svar.   

Svara på följande påståenden genom att markera den siffra som bäst motsvarar din åsikt. Var 

noggrann med att svara på alla punkter och ange bara en siffra per påstående.  

1 = håller inte med, 2 = håller delvis inte med, 3 = håller delvis med, 4 = håller helt med 

  

       

   

 

1. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt.   

1                2                 3                 4        

 

2. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål.   

1                2                 3                 4        

 

3. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål. 

  

1                2                 3                 4        

 

4. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera.   

1                2                 3                 4        

 

5. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra. 

   

1                2                 3                 4        

6. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter.   

1                2                 3                 4        
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7. Vad som än händer klarar jag mig alltid.   

1                2                 3                 4        

 

8. Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning.   

1                2                 3                 4        

 

9. Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem.   

1                2                 3                 4    

 

10. När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft.   

1                2                 3                 4        

Arbeta snabbt och fundera inte för länge på varje fråga. 
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Bilaga 2 

 

Generella kontrolluppfattningsskalor (IPC-skalor, Levenson, 1981) 

Varje punkt nedan är ett påstående som du kan hålla med om eller inte hålla med om. Detta är ett 

mått på dina personliga åsikter och således finns det inget rätt eller fel svar.   

Svara på följande påståenden genom att markera den siffra som bäst motsvarar din åsikt. Var 

noggrann med att svara på alla punkter och ange bara en siffra per påstående.  

1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer ganska dåligt, 4 = stämmer ganska bra, 5 = 

stämmer bra, 6 = stämmer helt 

Arbeta snabbt och fundera inte för länge på varje fråga. 

 

1. Huruvida jag blir tilldelad en ledarskapsroll eller inte beror till största del på min förmåga. 

  

1        2         3         4         5         6 

 

 

2. Mitt liv kontrolleras till stor grad av rena tillfälligheter.  

1        2         3         4         5         6 

 

 

3. Det känns som att andra personer än jag styr över det mesta som händer i mitt liv. 

1        2         3         4         5         6 

 

4. Huruvida jag hamnar i en bilolycka eller inte beror till största del på hur duktig förare jag är. 

 1        2         3         4         5         6 

 

5. När jag gör upp planer är det nästan helt säkert att jag genomför dem.   

1        2         3         4         5         6 

 

6. Det är ofta omöjligt att skydda mina egna intressen från otur. 

1        2         3         4         5         6 
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7.  När jag får något jag vill ha är det ofta på grund av att jag har tur.  

1        2         3         4         5         6 

 

8. Trots god förmåga skulle jag inte bli tilldelad en ledarskapsroll om jag inte vinner uppskattning  

av personer i  maktposition. 

1        2         3         4         5         6 

 

9. Mängden vänner som jag har beror på hur trevlig jag är som person.  

1        2         3         4         5         6 

 

10. Jag tycker att det ofta visat sig att saker och ting verkar hända eftersom det var menat så.

 1        2         3         4         5         6 

 

11. Mitt liv kontrolleras till stor del av andra, mäktiga personer.  

1        2         3         4         5         6 

 

  

12. Huruvida jag hamnar i en bilolycka eller inte beror till största del på tur.  

1        2         3         4         5         6 

 

13. Personer som jag själv har en väldigt liten möjlighet att skydda egna intressen när de står i 

konflikt med mäktigare gruppers intressen.  

1        2         3         4         5         6 

 

14. Det är inte alltid klokt för mig att planera för långt framåt, eftersom många saker i slutändan 

beror på bättre eller sämre tur, eller ödet. 1        2         3         4         5         6 

 

15. För att få något jag vill ha krävs det att jag är personer i en högre position än mig till lags.

 1        2         3         4         5         6 

 

16. Huruvida jag blir tilldelad en ledarskapsroll eller inte beror på om jag är vid rätt plats vid rätt 

tidpunkt. 1        2         3         4         5         6 

 

17. Om viktiga personer i min närhet bestämde sig för att inte tycka om mig skulle jag antagligen 

inte skaffa många vänner.  

1        2         3         4         5         6 
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18. Jag kan i stort sett bestämma vad som kommer att hända i mitt liv.  

1        2         3         4         5         6 

 

19. Jag har vanligtvis förmågan att skydda mina egna intressen.  

1        2         3         4         5         6 

 

20. Huruvida jag hamnar i en bilolycka eller inte beror till största del på den andra föraren.

 1        2         3         4         5         6 

 

21. När jag får något jag vill ha är det vanligtvis eftersom jag ansträngt mig mycket för att få det. 

 1        2         3         4         5         6 

 

22. För att se till att mina planer fungerar ser jag till att de inte krockar med önskningarna hos 

personer med inflytande över mig.   

1        2         3         4         5         6 

 

23. Mitt liv styrs av mina egna handlingar.   

1        2         3         4         5         6 

 

24. Det är i stort sett en upp till ödet om jag har enstaka eller många vänner.  

1        2         3         4         5         6 
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Bilaga 3 

 

Specifika kontrolluppfattningsskalor (MHLC-skalorna, Wallston 1994) 

Varje punkt nedan är ett påstående som du kan hålla med om eller inte hålla med om. Detta är ett 

mått på dina personliga åsikter och således finns det inget rätt eller fel svar.   

Svara på följande påståenden genom att markera den siffra som bäst motsvarar din åsikt. Var 

noggrann med att svara på alla punkter och ange bara en siffra per påstående.  

1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer ganska dåligt, 4 = stämmer ganska bra, 5 = 

stämmer bra, 6 = stämmer helt 

Arbeta snabbt och fundera inte för länge på varje fråga. 

 

 

 

1. Om min psykiska hälsa förvärras beror det på mig själv hur snart jag blir bättre igen.  

1        2         3         4         5         6 

 

2. Det kan gå hur som helst med min psykiska hälsa, varken jag eller någon annan kan påverka 

den.  

1        2         3         4         5         6 

 

3. Om jag träffar min läkare regelbundet, minskar risken för att jag ska få problem med min 

psykiska hälsa.  

1        2         3         4         5         6 

 

4. Det mesta som påverkar min psykiska hälsa sker av en tillfällighet.  

1        2         3         4         5         6 

 

5. Så snart min psykiska hälsa förvärras bör jag kontakta någon inom sjukvården.  

1        2         3         4         5         6 

 

6. Jag är själv direkt ansvarig för förbättringar och försämringar i min psykiska hälsa.  
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1        2         3         4         5         6 

 

7. Det beror till stor del på andra om min psykiska hälsa förbättras, är oförändrad eller försämras.

  

1        2         3         4         5         6 

 

8.  Vad som än försämrar min psykiska hälsa, är felet mitt eget.  

1        2         3         4         5         6 

 

9.  Förbättringar i min psykiska hälsa beror till stor del på slumpen.  

1        2         3         4         5         6 

 

10.  Det är andra som ska se till att min psykiska hälsa förbättras.  

1        2         3         4         5         6 

 

11.  Det beror till stor del på turen om min psykiska hälsa förbättras.  

1        2         3         4         5         6 

 

12. Det som mest påverkar utvecklingen av min psykiska hälsa är vad jag gör själv.  

1        2         3         4         5         6 

 

13. Det är jag som ska ha äran om min psykiska hälsa förbättras och skulden om den försämras

  

1        2         3         4         5         6 

 

14. Att följa doktorns råd till punkt och pricka är det bästa sättet att förhindra att min psykiska 

hälsa förvärras  

1        2         3         4         5         6 

 

15. Om min psykiska hälsa förvärras beror det på ödet  

1        2         3         4         5         6 

 

16. Om jag har tur kommer min psykiska hälsa att förbättras  

1        2         3         4         5         6 

 

17. Om min psykiska hälsa försämras beror det på att jag inte har skött mig på rätt sätt  

1        2         3         4         5         6 
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18. Den hjälp jag får av andra är avgörande för hur snart min psykiska hälsa kan förbättras

  

1        2         3         4         5         6 

 

 

 

 

 

 

 

 


