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Abstract   

Perfectionism has been seen to predict treatment outcome and symptom severity in clinically relevant diagnoses such 

as depression and anxiety disorders. It has also been suggested to be a transdiagnostic phenomenon.  The aim of this 

study was to investigate, for the first time, predictors of change in Internet-based cognitive behaviour therapy for 

perfectionism.  The chosen predictors were perfectionism severity, comorbid diagnosis and degree of self-compassion. 

The study was a part of the Devin-project; a randomized controlled trial with 150 participants that were allocated to 

active treatment (N=73) or a waitlist condition (N=77). Multiple linear regression analysis was used for the analyses.   

 

Variables chosen a priori did not significantly predict the treatment outcome (R2=.10, p = .099). A post hoc-analysis 

showed that perfectionism severity, as measured with CPQ, predicted symptom change after treatment (B = .783, β 

= .56 p < .001). The results indicate that perfectionism severity doesn’t impair the treatment effects and that the treatment 

is effective, independent of comorbid diagnoses. Self-compassion was investigated on an explorative basis but the 

results can indicate that the variable is not a risk factor nor a protective factor for perfectionism.  

 

As Devin is the largest randomized controlled study of internet-based cognitive behaviour therapy for perfectionism 

to date, this study generates important implications and suggestions for future research. 
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SAMMANFATTNING 

Perfektionism har visats predicera behandlingsutfall och symptomutveckling vid 

kliniska tillstånd såsom depression och ångest. Det har även föreslagits vara ett 

transdiagnostiskt fenomen. Syftet med föreliggande uppsats var att, för första 

gången, undersöka prediktorer för förändring vid internetbaserad kognitiv 

beteendeterapi för perfektionism. Prediktorerna som undersöktes var grad av 

perfektionism, samtidig psykiatrisk diagnos och grad av självmedkänsla. 

Uppsatsen gjordes inom ramen för projektet Devin, en randomiserad kontrollerad 

studie där 150 deltagare delades in i behandlingsgrupp (N=73) eller passiv 

kontrollgrupp (N=77). Variablernas predicerande värde beräknades med linjär 

multipel regressionsanalys.  

Resultaten visade att ingen av prediktorerna som var utvalda a priori 

signifikant predicerade behandlingsutfallet (R2=.10, p = .099). I en post hoc-

analys visades dock grad av perfektionism mätt med CPQ, som enskild prediktor, 

predicera förändring på utfallsmåttet (B = .783, β = .56 p < .001). Resultaten 

tyder på att grad av perfektionism inte försämrar effekten av behandlingen samt 

att denna kan tillämpas oberoende av samtidig psykiatrisk diagnos. 

Självmedkänsla undersöktes mycket explorativt men resultaten kan tyda på att det 

varken är en risk- eller skyddsfaktor vid perfektionism. Mer forskning på området 

efterfrågas för att bättre förstå vilken roll självmedkänsla spelar vid behandling 

av perfektionism. 

Då Devin-studien är den största randomiserade kontrollerade studien för 

internetadministrerad KBT för perfektionism är resultaten viktiga både för 

forskningsläget och den kliniska verksamheten. 
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Hur perfekt får en vara?  

- Prediktorer för förändring vid internetbaserad kognitiv beteendeterapi för 

perfektionism 

 

DEVIN 

Denna uppsats är en del av ett större forskningsprojekt under namnet Devin. 

Devin syftar till att behandla perfektionism hos vuxna med hjälp av vägledd 

internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT). Behandlingen är en svensk 

översättning av den engelska internetadministrerade versionen av 

behandlingsprotokollet Overcoming Perfectionism (Egan, Wade, Shafran, & 

Antony, 2014). Det finns begynnande forskningsstöd för att iKBT vid 

perfektionism är hjälpsamt. Möjliga prediktorer för förändring har till författarnas 

vetskap dock aldrig tidigare undersökts. Med bakgrund av detta avser denna 

uppsats, för första gången, undersöka möjliga prediktorer för förändring vid 

vägledd iKBT för perfektionism.  

Inom ramen för Devin har ytterligare två uppsatser författats. Roos och 

Thelander (2016) har utvärderat den huvudsakliga behandlingseffekten av iKBT 

för perfektionism medan Landström och Örtenholm (2016) studerat hur kunskap 

kring psykisk ohälsa och KBT kan predicera behandlingens effekt samt om ett 

korrekturläsningstest kan användas som beteendemått på perfektionism.  

BAKGRUND 

Begreppet perfektionism har sedan länge förekommit i den psykologiska 

litteraturen. Generellt åsyftar begreppet att beskriva ett antal egenskaper eller 

tendenser hos en person, vilka handlar om en strävan mot högt uppsatta krav 

tillsammans med en kritisk hållning till brister och misstag (Saboonchi, 2000). 

Inom forskningsfältet finns en tradition att tydligt särskilja hjälpsam från 

ohjälpsam perfektionism (c.f., Rhéame et al., 2000; Stumpf & Parker, 2000). 

Hjälpsam perfektionism innebär en positiv strävan mot att nå högt uppsatta mål, 

till skillnad från ohjälpsam perfektionism som snarare är kopplat till negativ oro 

(Stoeber & Otto, 2006). Den hjälpsamma perfektionismen kan vara kopplad till 

både ökat välmående och ökad livskvalitet (Stoeber & Otto, 2006) och verkar inte 

leda till samma negativa konsekvenser för individen som den ohjälpsamma 

perfektionismen, även om vissa menar att perfektionism sällan kan anses vara 

positiv (Greenspon, 2000). Shafran, Coughtrey & Kothari (In press) menar att den 

positiva perfektionismen främst är beskriven av personlighetsforskare och att 
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kliniskt verksamma forskare snarare har varit intresserade av den ohjälpsamma 

perfektionismen. 

Det finns inte några siffror på hur vanligt förekommande ohjälpsam 

perfektionism är i samhället generellt. Det verkar dock förekomma oftare i 

kliniska populationer än i icke-kliniska (c.f., Egan, Wade & Shafran, 2011b) och 

har setts påverka psykiskt fungerande negativt såväl under tonåren som senare i 

livet (Chang, Chang, & Sanna, 2009; Madigan, Stoeber, & Passfield, 2015). 

Ohjälpsam perfektionism är förknippad med negativa tankemönster, icke-

funktionella beteenden såsom undvikanden, säkerhetsbeteenden och 

prokrastinering samt hög grad av självkritik (Shafran, Cooper & Fairburn, 2002). 

Ohjälpsam perfektionism verkar också leda till interpersonella konsekvenser, 

exempelvis har det visat sig att båda parter i romantiska relationer påverkas 

negativt (Stoeber, 2012). Det finns även begynnande forskningsstöd för att 

ohjälpsam perfektionism är associerat med utbrändhet (Chang, Lee, Byeon, & 

Lee, 2015; Madigan, Stoeber, & Passfield, 2015) och högre kortisolnivåer vid 

stress (Wirtz et al., 2007). Dessutom verkar det påverka utvecklingen av 

suicidalitet (O`Connor, 2007). I den aktuella studien kommer ohjälpsam 

perfektionism vara i fokus och kommer nedan att refereras till som perfektionism. 

Definitioner av perfektionism 

Perfektionism omnämndes redan 1958 av English och English och definierades 

då som ”the practice of demanding of oneself or others a higher quality of 

performance than is required by the situation” (i Egan, Wade et al., 2014, s. 2). 

Sedan dess har flertalet definitioner av begreppet uppkommit, där olika aspekter 

belysts som särskilt viktiga. Burns (1980) beskrev fenomenet som ”those whose 

standards are high beyond reach or reason, people whose strain compulsively and 

unremittingly toward impossible goals and who measure their own worth enterily 

in terms of productivity and accomplishment” (s. 34). Burns påpekar därmed 

essensen i höga krav men tar också upp kopplingen mellan att nå kraven och 

individens egenvärde. 

Burns definition kan anses vara aningen endimensionell och under 90-talet 

började forskare argumentera för att perfektionism istället ska anses vara ett 

multidimensionellt begrepp, det vill säga innefatta flera typer av perfektionism 

samt flera uttryckssätt (Egan, Wade et al.,  2014). Det nya synsättet växte fram 

dels för att perfektionism i kliniska sammanhang verkade vara kopplat till fler 

dimensioner, såsom tvivel på egna prestationer och överdriven rädsla för misstag, 

snarare än bara höga krav (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990) och för att 

kliniska observationer tydde på att perfektionism också hade en interpersonell 
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aspekt (Hewitt & Flett, 1991). De mest inflytelserika multidimensionella 

definitionerna som återfinns i litteraturen har författats av Hewitt och Flett (1991) 

samt Frost et al. (1990). 

Hewitt och Flett (1991) betonar att det finns olika typer av perfektionism. De 

menar att perfektionism kan vara (1) självorienterad, med höga krav på den egna 

personen, (2) omgivningsorienterad, med höga krav på andra personer samt (3) 

socialt orienterad, som innebär att personen tror att andra har höga krav på 

individen. Med detta menar författarna främst att perfektionism kan förekomma 

inom flera olika områden och inte bara handla om den egna individen (Hewitt & 

Flett, 1991).  

Frost et al. (1990) definition kan istället anses ta upp relevanta uttryckssätt 

och orsaker till perfektionism då fenomenet beskrivs utifrån sex olika 

dimensioner. Dessa är: (a) överdriven rädsla för egna misstag [eng. concern over 

mistakes, CM], (b) tvivel kring att saker utförts på ett korrekt sätt [eng. doubts 

about action, DA], (c) överdrivet höga krav på sig själv [eng. personal standards, 

PS], (d) upplevelsen av föräldrars höga krav [eng. parental expectations, PE], (e) 

upplevelsen av överdrivet kritiska föräldrar [eng. parental critism, PC] samt (f) 

överdrivet behov av ordning och organisering [eng. organisation, O]. 

Definitionen lägger alltså stor vikt vid självkritik och höga krav (Frost et al., 

1990).  

På senare år har Shafran et al (2002), som en av de mest framträdande 

klinikerna inom forskningsfältet, kritiserat  de multidimensionella definitionerna 

för att missa det essentiella i perfektionism - individens egenvärde kopplat till 

prestationer - och har tillsammans med kollegor utformat en ny definition. 

Definitionen syftar till att beskriva klinisk perfektionism och betonar individens 

orimligt höga krav på den egna personen samt individens egenvärde kopplat till 

förmågan att leva upp till dessa krav (Shafran et al., 2002). Shafran et al. definierar 

därför begreppet som “the overdependence of self-evaluation on the determined 

pursuit of personally demanding, self-imposed, standards in at least one highly 

salient domain, despite adverse consequences” (Shafran et al., 2002, s. 778). 

Utifrån definitionen utformades en vidmakthållandemodell för klinisk 

perfektionism (Egan, Wade et al., 2014). 

Efter publicering av denna definition uppstod en debatt där Hewitt Flett, 

Besser, Sherry och McGee (2003) kritiserade Shafran et al. (2002) för att ensidigt 

fokusera på vissa aspekter av perfektionism. Föreliggande studie kommer att utgå 

från Shafran et al. (2002) definition av perfektionism, men med tanke på den 

debatt som ändå finns och att de olika definitionerna således mynnat ut i diverse 
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mätinstrument (c.f., Egan et al., 2015; Frost et al., 1990, Hewitt & Flett, 1991) 

kommer studier som åsyftar att undersöka ohjälpsam perfektionism, oavsett 

operationalisering av begreppet, ändå inkluderas vidare.  

Perfektionism och dess etiologi 

Det finns idag få förklaringar till hur perfektionism uppkommer och utvecklas. 

Den begränsade forskning som gjorts på etiologi har fokuserat på biologiska och 

psykologiska faktorer som sedan tidigare visats vara viktiga för diagnoser nära 

associerat med perfektionism, såsom depression och ångestsyndrom (Egan, Wade 

et al., 2014). 

Genetiska faktorer 

Det finns evidens för att uppkomst och utveckling av psykisk ohälsa, såsom 

depression,  till viss del kan härledas till ärftliga faktorer (López-León et al., 

2008). Huruvida detta gäller vid perfektionism är dock en relativt outforskad fråga 

(Egan, Wade et al., 2014). Tozzi et al. (2004) föreslår i deras tvillingstudie att 

vissa aspekter av perfektionism kan vara genetiskt betingade. I en senare studie 

fann Moser, Slane, Burt och Klump (2012) resultat som tyder på att perfektionism 

är ärftligt och att genetiska faktorer kan förklara en stor del av det samband som 

finns mellan ångest och perfektionism. Sammantaget är forskningsläget om 

genetiska faktorers roll vid utvecklande av perfektionism bristfälligt och mer 

forskning på området efterfrågas (Tozzi et al., 2004). 

Social inlärning 

Personer som lider av perfektionism uppger ofta att de varit perfektionister sedan 

unga år, eller att de drivits till att jobba mot höga mål under sin uppväxt (Egan, 

Wade et al., 2014). Mot denna bakgrund har föräldrars roll i perfektionismens 

uppkomst studerats. Trots spridda empiriska fynd finns det idag betydande 

forskning som pekar på att perfektionistiska och kritiserande föräldrar predicerar 

uppkomst av perfektionism hos deras barn (Clark & Coker, 2009; Cook & 

Kearney, 2009; Enns, Cox, & Clara, 2002). Även auktoritär föräldrastil har visats 

vara relaterat till perfektionism (Kawamura, Frost & Harmatz, 2002; McArdle & 

Duda, 2008). Det finns också växande stöd för att hjälpsam, till skillnad från 

ohjälpsam perfektionism, hos föräldrar är relaterat till flexibelt och 

omhändertagande föräldraskap (DiPrima, Ashby, Gnilka, & Noble, 2011). 

Forskningsläget tyder alltså på att  de primära relationer barn har under uppväxten 

spelar roll för hur perfektionism utvecklas genom livet. Perera och Chang (2015) 

fann också att förväntningar från föräldrar,  kamrater och lärare förklarade en stor 

del av variansen av individens uppfattning av de krav som ställs utifrån. 
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Resultaten skiljde sig dock åt kulturellt (Perera & Chang, 2015). I en studie fann 

Miller och Vaillancourt (2007) dessutom att emotionell förödmjukelse under 

barndomen predicerade grad av perfektionism senare i livet. Då 

forskningsområdet främst består av retrospektiva korrelationsstudier kan stödet 

dock anses vara bristfällig eftersom studierna bygger på selektiva återgivanden 

och inte objektiva mätningar (Egan, Wade et al., 2014). 

Utöver relationer under barndomen har perfektionism föreslagits uppkomma 

till följd av sociala fördelar som senare utvecklas till negativa krav (Slade & 

Owens, 1998). Shafran et al. (2002) menar till exempel att perfektionistiska tankar 

och beteenden förstärks tidigt i livet men att dessa höga krav senare leder till 

negativa konsekvenser i form av trötthet eller ångest. Detta har även synliggjorts 

i en experimentell studie där personer med perfektionism tenderade att successivt 

höja sina krav så att dessa med tiden blev svårare att uppnå (Kobori, Hayakawa, 

& Tanno, 2009). Det i sin tur ledde till att mer energi krävdes för att utföra 

uppgifter och att risken för misslyckande ökade (Kobori et al., 2009). Fynden är 

mestadels preliminära och därmed osäkra, men social inlärning kan ändå vara en 

viktig faktor för att förstå perfektionismens etiologi med tanke på att det visats 

spela en betydande roll för uppkomsten av bland annat ångestsyndrom (Grillon, 

2008). 

Ett transdiagnostiskt perspektiv 

Ohjälpsam perfektionism blev ett intressant fenomen att studera ur ett kliniskt 

perspektiv vid upptäckten av dess ökade förekomst hos patienter med depression 

och ångestsyndrom, och tycktes i och med detta te sig som en transdiagnostisk 

process (Egan, Wade & Shafran, 2011a). 

Utifrån det transdiagnostiska perspektivet kan skilda diagnoser anses 

uppkomma av samma orsaker och vidmakthållas av samma faktorer (Barlow, 

2000). Det kan beskrivas som “an aspect of cognition or behaviour that may 

contribute to the maintenance of a psychological disorder” (Harvey, Watkins, 

Mansell & Shafran, 2004, s. 14). Det transdiagnostiska perspektivet lägger 

därmed vikt vid diagnosöverskridande processer, det vill säga kognitioner eller 

beteenden som förekommer vid flera olika kliniska tillstånd (Mansell, Harvey, 

Watkins & Shafran, 2009). Om skilda kliniska tillstånd delar 

diagnosöverskridande processer anses dessa kunna behandlas på samma sätt 

(Mansell et al., 2009). Transdiagnostiska processer ger därför också en möjlig 

förklaring till uppkomsten av komorbida tillstånd (Harvey et al., 2004). Craske 

(2012) menar att det ökade intresset för transdiagnostik varit viktigt för 

utvecklandet av bättre evidensbaserade behandlingar med tanke på den höga 
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komorbiditet som råder vad gäller ångesttillstånd och förstämningssyndrom. I en 

av de största studier som gjorts på patienter med ångest- och 

förstämningssyndrom (N = 1127) uppfyllde 57 % av patienterna kriterierna för en 

samtidig ångeststörning eller förstämningssyndrom vid mättillfället, samt att 

livstidsprevalensen för ett komorbit tillstånd var 81 % (Brown, Campbell, 

Lehman, Grisham & Mancill, 2001). Dessa resultat kan ge stöd för 

transdiagnostiska processer (McManus, Shafran & Cooper, 2010) även om det 

också förklarats med ett överinkluderande klassificeringssystem (First, 2005). 

Transdiagnostiska behandlingar skulle kunna vara ett möjligt alternativ för 

mer  tids- och kostnadseffektiv vård, främst vad gäller komorbida tillstånd 

(Craske, 2012), och har ett visst begynnande forskningsstöd (Ellard, Fairholme, 

Boisseau, Farchione, & Barlow, 2010; Farchione et al., 2012).  

Att betrakta perfektionism som ett transdiagnostiskt fenomen innebär dels 

att perfektionism kan ses som orsak till uppkomsten av olika psykopatologiska 

tillstånd, dels som vidmakthållandefaktor för olika psykopatologiska tillstånd. 

Nedan presenteras belägg för dessa argument. 

Perfektionism som transdiagnostisk process 

Vid ångestsyndrom och ätstörningar  

Perfektionism har setts förekomma oftare vid flertalet ångestdiagnoser i 

jämförelse med en icke-klinisk grupp. Förekomst av perfektionism har kunnat 

påvisas vid ätstörningar (Halmi et al., 2000; Kaye et al., 2004; Sassaroli et al., 

2008; Sutandar-Pinnock, Woodside, Carter, Olmsted, & Kaplan, 2003), social 

fobi (Antony, Purdon, Huta, & Swinson, 1998; Juster et al., 1996; Saboonchi, 

Lundh, & Öst, 1999), tvångssyndrom (Antony et al., 1998; Buhlmann, Etcoff, & 

Wilhelm, 2008; Frost & Steketee, 1997) samt vid paniksyndrom (Antony et al., 

1998; Frost & Steketee, 1997; Iketani et al., 2002). Perfektionism har även setts 

förekomma vid generaliserat ångestsyndrom och PTSD (Egan, Hattaway, & 

Kane, 2015; Handley, Egan, Kane, & Rees, 2014; Kilbert, Lamis, Naufel, Yancey, 

& Lohr, 2015), dessa fynd har dock inte jämförts mot kontrollgrupp. 

I vissa retrospektiva studier, där endast ätstörningar studerats, har 

perfektionism setts vara en riskfaktor för att senare utveckla kliniska besvär 

(Fairburn, Cooper, Doll, & Welch, 1999; Southgate, Tchanturia, Collier & 

Treasure, 2008; Striegel-Moore, et al., 2005). I en studie sågs dessutom att de 

perfektionistiska skattningarna inte skiljde sig mellan dem som senare utvecklade 

ätstörningar eller en annan psykiatrisk diagnos, vilket skulle kunna indikera att 

perfektionism kan vara en riskfaktor även för andra kliniska tillstånd (Striegel-
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Moore et al., 2005). Till författarnas vetskap har tyvärr inga studier undersökt 

detta vidare. I en tvärsnittsstudie fann även Bulik et al. (2003) att perfektionism 

kan predicera förekomsten av bulimia nervosa. Retrospektiva studier kan dock 

anses ge vissa metodologiska brister i form av selektivt återgivande och 

återgivningsbias (Kazdin, 2003). 

Få studier har gjorts för utvärdera perfektionism som vidmakthållandefaktor 

för ångestsyndrom eller ätstörningar, däremot finns vissa resultat som indikerar 

att detta kan vara fallet. I en behandlingsstudie för tvångssyndrom sågs 

förändringar i perfektionism föregå förändringar av symptom på tvång (Wilhelm, 

Berman, Keshaviah, Schwartz & Steketee, 2015). Perfektionism har också setts 

vara en prediktor för sämre behandlingsutfall vid vissa ångestsyndrom. Chik, 

Whittal och O’Neill (2008) fann att perfektionism predicerade försämrad 

behandlingsrespons vid tvångssyndrom, i form av sämre symptomreduktion vid 

eftermätning. Initialt höga skattningar av perfektionism har dessutom setts vara 

kopplat till försämrad behandlingsrespons vid behandling av social fobi (Lund & 

Öst, 2001). Vidare fann Sutandar-Pinnock et al. (2003) att initialt höga skattningar 

av perfektionism var kopplat till avhopp vid behandling av ätstörningar. Vissa 

studier tyder på att perfektionism vid ätstörningar, kan vara fortsatt förhöjd efter 

att patienten tillfrisknat från en ätstörning (Kaye et al., 2004; Sullivan et al., 1998; 

Stein et al., 2002) vilket också skulle kunna vara en indikation på att perfektionism 

kan fungera vidmakthållande. Förhöjd perfektionism vid avslutad behandling har 

även setts vid tvångssyndrom (Chik et al., 2008) och social fobi (Rosser, Issakidis, 

& Peters, 2003). Ytterligare stöd för tesen om perfektionism som en 

vidmakthållandefaktor är att behandling av perfektionism visats ge medelstor 

effekt på ångestssymptom (Hedge’s g = 0.52; Lloyd, Schmidt, Khondoker & 

Tchanturia, 2015).  

Vid depression  

Perfektionism har setts vara förhöjd hos patienter med depression i jämförelse 

med kontrollgrupp (Enns, Cox, & Borger, 2001; Huprich, Porcelli, Keaschuk, 

Binienda, & Engle, 2008; Sassaroli et al., 2008). Perfektionism har också setts 

vara förhöjd vid bipolär sjukdom och hos personer med återkommande depressiva 

episoder (Jones et al., 2005) samt vara kopplat till suicidala beteenden (O'Connor, 

2007; O'Connor, Rasmussen & Hawton, 2010). 

I prospektiva studier har forskare funnit att förekomsten av perfektionism 

kan predicera depressiva symptom vid uppföljning efter fyra månader (Hewitt, 

Flett, & Ediger, 1996) och tre respektive fyra år (Dunkley, Sanislow, Grilo, & 

McGlashan, 2006; Dunkley, Sanislow, Grilo, & McGlashan, 2009).  
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Perfektionism kan utifrån dessa studier antas vara en möjlig riskfaktor för att 

senare utveckla depression.  

Perfektionism har även setts predicera behandlingsutfallet hos personer med 

depression. I en studie sågs perfektionism predicera sämre behandlingsutfall både 

vad gällde symptomförbättring, funktionsnivå och socialt fungerande (Blatt, 

Quinlan, Pilkonis, & Shea, 1995). Det finns även studier som tyder på att 

utvecklandet av en svag allians fungerar som mediator mellan perfektionism och 

försämrad behandlingsrespons vid depression (Zuroff et al., 2000). Jacobs et al. 

(2009) påvisade att initialt höga skattningar av perfektionism, hos ungdomar med 

depression, var kopplat till fortsatt förhöjda depressiva symptom under hela 

behandlingen samt mindre förbättring vad gällde självmordstankar. Dessa resultat 

skulle kunna tyda på att perfektionism kan fungera som vidmakthållandefaktor 

för depressiva tillstånd. Ytterligare stöd för tesen är att behandling av 

perfektionism har visat sig ge medelstora effekter också på depressiva symptom 

(Hedge’s g = 0.64; Lloyd et al., 2015).  

Sammanfattning – perfektionism som transdiagnostisk process 

Det finns alltså flertalet studier som påvisar att perfektionism förekommer oftare 

i kliniska populationer hos personer med ångestsyndrom och depression i 

jämförelse med en icke-klinisk population (Egan et al., 2011b). Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att dessa tillstånd samvarierar vid enskilda mättillfällen, men inte 

varför eller hur de samvarierar över tid. 

Att perfektionism verkar kunna  bidra till försämrat behandlingsutfall vid 

ångestsyndrom och depression (Egan et al., 2011a), talar för att det kan fungera 

som vidmakthållandefaktor. Ett annat argument för perfektionism som 

transdiagnostiskt fenomen är minskning av depressiva och ångestrelaterade 

symptom vid perfektionismbehandling (Lloyd et al., 2015). En förklaring till detta 

skulle dock kunna vara samma verksamma komponenter i behandlingen. 

Ytterligare ett argument för perfektionism som trandiagnostiskt fenomen är, enligt 

Bieling, Summerfeldt, Israeli och Antony (2004), att det även setts vara en 

prediktor för komorbiditet vid depression och ångestsyndrom. 

Sammanfattningsvis finns visst stöd för perfektionism som transdiagnostiskt 

fenomen, men bristen på longitudinella prospektiva studier med flertalet 

mättillfällen gör det svårt att veta på vilket sätt perfektionism och andra kliniska 

tillstånd samvarierar. 
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Behandling av perfektionism 

Psykologisk behandling av perfektionism har visat lovande resultat, även om 

forskningsområdet är relativt nytt och begränsat (Lloyd et al., 2015). De flesta 

studier som hittills gjorts har undersökt behandling mot perfektionism utifrån 

kognitiv beteendeterapi (KBT) i olika format, såsom individualterapi (Egan & 

Hine, 2008; Glover, Brown, Fairburn, & Shafran, 2007; Riley, Lee, Cooper, 

Fairburn, & Shafran, 2007), gruppterapi (Handley et al., 2015), vägledd självhjälp 

(Steele & Wade, 2008) och ren självhjälp (Arpin-Cribbie, Irvine, & Ritvo, 2012; 

Radhu, Daskalakis, Arpin-Cribbie, Irvine, & Ritvo, 2012). Det finns endast en 

studie som undersökt effekten av psykodynamisk/interpersonell terapi på 

perfektionistiska symptom och trots att resultaten är lovande behövs mer 

forskning på  alternativa behandlingar till KBT (Hewitt et al., 2015). Till 

författarnas vetskap finns det i nuläget inte någon forskning kring farmakologisk 

behandling specifikt mot perfektionism.  

KBT för perfektionism 

KBT är ett paraplybegrepp som inkluderar flera teorier och tekniker baserade på 

de två grundläggande teoretiska ramverken inlärningsteori och kognitiv teori 

(Kåver, 2006). Det finns evidens för att KBT är en effektiv behandlingsmetod för 

flertalet psykiatriska tillstånd såsom personlighetssyndrom, förstämnings- och 

ångestsyndrom (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006; McMain, Newman, 

Segal, & DeRubeis, 2015). KBT baseras på ett vetenskapligt synsätt och är 

utformad i syfte att minska en persons lidande genom att förändra icke-

funktionella tankar och beteenden (Kåver, 2006). Det är en handlingsorienterad 

inriktning med fokus på utlösande och vidmakthållande faktorer som inkluderar 

generella såväl som diagnosspecifika behandlingsmetoder (Öst, 2013). 

Den första behandlingen för perfektionism var en självhjälpsbok baserad på 

en generell KBT-modell (Antony & Swinson, 1998). Självhjälpsmanualen utgår 

från ett helhetsperspektiv där många kända strategier inom KBT sammanfattats 

och anpassats till specifika svårigheter kopplat till perfektionism (Antony & 

Swinson, 1998).  Modellen har ännu inte utvärderats systematiskt (Glover et al., 

2007) men har i studier använts som behandlingsprincip  (c.f., Pleva & Wade, 

2006).  

Sedermera har ytterligare en självhjälpsbok för perfektionism utvecklats 

(Shafran, Egan, & Wade, 2010) som till skillnad från Antony och Swinson (1998) 

breda ingång bygger på en specifik förklaringsmodell för perfektionism (Shafran 

et al., 2002; för översikt se Appendix A). Modellen förklarar kärnan i 

perfektionism med att personer baserar sitt egenvärde på prestationer. Då personer 
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med perfektionism främst upplever egenvärde när de presterar blir en följd att 

höga och inflexibla krav ställs på den egna personen, vilka i sin tur hänger 

samman med inflexibla tankestilar och icke-funktionella beteenden. Om de höga 

krav som ställs uppnås, ifrågasätts kraven och höjs därmed successivt. Om kraven 

inte nås, ifrågasätts egenvärdet och  personen kritiserar sig själv för 

misslyckandet. Enligt modellen kommer individen även då uppleva behov av 

högre och mer strikta krav och perfektionismen vidmakthålls (Shafran et al., 

2002). Även denna självhjälpsmanual har använts som behandlingsprincip i 

kliniska studier (c.f., Egan, van Noort et al., 2014) och har dessutom utvärderats i 

en pilotstudie för gruppbehandling (Steele et al., 2013). Behandlingen finns 

numera att tillgå som behandlingsprotokoll för kliniker (Egan, Wade et al., 2014).  

De flesta studier som utforskat psykologisk behandling av perfektionism har 

som tidigare nämnts testat effekten av KBT, med goda resultat för 

ändamålet  (c.f., Handley et al., 2015; Radhu et al., 2012; Riley et al., 2007). Det 

är dock svårt att jämföra dessa  studier med varandra på grund av behandlingarnas 

olika utformning. I studierna varierar antalet sessioner mellan 8-14 och 

deltagarantalet är ofta lågt; mellan 4-77 deltagare (c.f., Lloyd et al., 2015). 

Dessutom har även behandlingsupplägg varierat vad gäller format och innehåll. 

Trots detta tyder den sammantagna forskningsbilden på att KBT för perfektionism 

hos vuxna har måttlig (g = 0.52) till väldigt stor effekt (g = 1.32) vad gäller 

förändring mellan för- och eftermätning (Lloyd et al., 2015). Mer forskning 

behövs dock på området för att vidare undersöka vilka komponenter i 

behandlingen som är mest effektiva (Lloyd et al., 2015). 

iKBT för perfektionism  

iKBT bygger på samma teoretiska principer och metoder som traditionell KBT. 

Det innebär att behandlingen innehåller samma interventioner men att dessa 

förmedlas på ett nytt sätt (Hedman, Carlbring, Ljótsson, & Andersson, 2014). 

Sådana behandlingar är oftast uppbyggda likt självhjälpsböcker och uppdelade i 

moduler som deltagare får tillgång till veckovis. Modulerna innehåller material 

vilka förmedlar psykoedukation, övningar och hemuppgifter av vikt för att 

möjliggöra klinisk förbättring (Andersson, Rozental, Rück, & Carlbring, 2015). 

Internationellt sett varierar grad av stöd vid iKBT. Den svenska varianten är 

vägledd vilket innebär att varje deltagare får tillgång till en egen behandlare som 

stöttar och ger återkoppling på hemuppgifter (Hedman et al., 2014). Kontakt 

mellan behandlare och deltagare sker genom e-postliknande system, oftast med 

samma frekvens som sedvanlig behandling (Hedman et al., 2014). iKBT har vuxit 

till följd av dess fördelar; det är lättillgängligt, oberoende av geografisk plats, 
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underlättar inlärning då materialet finns nedskrivet samt att behandlingen är 

potentiellt mer kostnadseffektiv (Arpin-Cribbie et al., 2012; Hedman et al., 2014). 

Dessutom kan behandlingar  snabbt uppdateras vid nya forskningsrön (Radhu et 

al., 2012). iKBT kan bidra till en mer praktisk vård för individer som annars inte 

skulle få tillgång till behandling och har setts accepteras av patienter (Andrews, 

Cuijpers, Craske, McEvoy, & Titov, 2010). 

I studier har iKBT visats vara ett jämförbart alternativ till sedvanlig KBT för 

förstämnings- och ångestsyndrom, vad gäller behandlingsutfall (Andersson, 

Cuijpers, Carlbring, Riper, & Hedman, 2014; Andrews et al., 2010) och 

följsamhet (van Ballegooijen et al., 2014). Huruvida detta gäller för perfektionism 

har endast undersökts i en studie. Egan, van Noort et al. (2014) jämförde två olika 

interventioner för perfektionism, i form av traditionell KBT och iKBT som ren 

självhjälp, med en kontrollgrupp. Resultaten visade på signifikanta resultat för 

båda behandlingsgrupperna i jämförelse med kontrollgruppen efter avslutad 

behandling, utan någon signifikant skillnad mellan de olika 

behandlingsbetingelserna. Vid uppföljning sex månader senare visade dock den 

sedvanliga behandlingen på ihållande förändringar, en signifikant skillnad från 

iKBT-betingelsen vilket antyder att sedvanlig behandling ger överordnande och 

mer ihållande behandlingseffekter jämfört med iKBT utformad som ren självhjälp 

(Egan, van Noort et al., 2014). Även om iKBT inte utvärderats som vägledd 

självhjälp för perfektionism visar forskning inom andra områden på lovande 

resultat. Vägledd iKBT för ångest- och förstämningssyndrom har exempelvis 

visats vara mer effektiv än iKBT utformad som ren självhjälp (Spek et al., 2007), 

vilket pekar åt att vägledd iKBT skulle kunna ge större behandlingseffekt jämfört 

med ren självhjälp även som behandlingsmetod för perfektionism. 

Prediktionsforskning 

Syftet med prediktionsforskning i samband med behandlingsstudier är att 

undersöka för vem eller under vilka omständigheter en behandling fungerar, 

snarare än om den fungerar (Field, 2013). Intresset för  området har ökat betydligt 

under de senaste åren, men studierna är fortfarande få i proportion till antalet 

behandlingsstudier. Prediktorstudier har hög relevans för den kliniska 

verksamheten, för att bättre kunna bedöma en behandlings relevans för en specifik 

patient eller under vilka omständigheter en behandling har bäst effekt, och 

forskare har således uppmanats till denna typ av studier (American Psychological 

Association, 2006).  

En prediktor definieras som en variabel som påverkar behandlingsutfallet 

men som inte interagerar med studiens betingelser (Field, 2013). Prediktorer kan 
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exempelvis vara demografiska variabler eller kliniska faktorer såsom specifika 

diagnoser eller grad av symptom (Sandell, 2008). Prediktorer kan även vara 

generella terapeutiska faktorer såsom förväntningar på terapin, patientens 

upplevelse av alliansen eller terapeutens tro på behandlingsmetoden (Dragioti, 

Dimoliatis, Fountoulakis, & Evangelou, 2015; Horvath, 2006; Tambling, 2012). 

Det pågår en debatt om så kallade specifika faktorer, exempelvis allvarlighetsgrad 

av symptom eller komorbiditet, eller generella faktorer, såsom allians, har starkast 

predicerande värde (Carter et al., 2015). Således kan det vara av vikt att både 

studera prediktorer som är övergripande och generella för flera 

behandlingsinriktningar, men också prediktorer specifika för vissa tillstånd. 

Några prediktorer viktiga för positivt behandlingsutfall vid KBT har visats 

vara allians (c.f., Martin, Graske & Davis, 2000), psykoedukation (Kronmüller et 

ak., 2007) och olika interventioner såsom exponering (Barrera, Grubbs, Kunik, & 

Teng, 2004). Då variationen av interventioner inom KBT är stor är det dock svårt 

att uttala sig om gemensamma prediktorer för all KBT-behandling. Ytterligare 

forskning efterfrågas därför specifikt för olika målgrupper och problematik 

(Andersson & Mörtberg, 2008). 

Prediktionsforskning vid internetbehandling är begränsad och endast ett fåtal 

studier har gjorts (Hedman et al., 2014). Begynnande forskningsstöd indikerar att 

grad av symptom före internetbehandling är en prediktor för behandlingsutfallet, 

där högre grad av symptom predicerar en större minskning av symptom mätt efter 

behandling (Hedman et al., 2014) något som bland annat setts vid social ångest 

(Nordgreen et al., 2012) och depression (Spek, Nyklíček, & Pop, 2008). Fynden 

är dock något motsägande då resultat även indikerat att iKBT fungerar bättre för 

personer med lägre grad av primära symptom (Hedman et al., 2012). Dessutom 

kan symptom som  prediktor anses problematisk med tanke på regression to the 

mean, vilket innebär att skattningar av symptom tenderar att dra sig mot 

medelvärdet vid upprepade mätningar då förbättring av symptomskattningar kan 

ske på grund av normalvariation i populationen (Barnett, van der Pols, & Dobson, 

2005). Detta innebär att personer med högre ingångsvärden har större chans till 

förbättring efter behandling, vid upprepade mätningar (Field, 2013). Ytterligare 

forskning har visat att färre symptom på social ångest  är associerat med 

behandlingsutfall där diagnoskriterierna inte längre uppfylls (Nordgreen et al., 

2012). Hedman et al. (2012) undersökte prediktorer för KBT för social ångest och 

jämförde då internetbehandling med gruppbehandling. De fann att hög 

sysselsättningsgrad, socialt stöd, få komorbida depressiva symptom, hög grad av 
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tillit till behandlingen samt följsamhet i behandlingen, predicerade ett bättre 

behandlingsutfall (Hedman et al., 2012).  

Det finns ett begränsat antal publicerade behandlingsstudier för 

perfektionism (c.f., Egan & Hine, 2008; Glover et al., 2007; Riley et al., 2007), 

och prediktorer specifika för perfektionismbehandling har till författarnas vetskap 

aldrig tidigare studerats. Om perfektionism kan anses vara ett transdiagnostiskt 

tillstånd och målet med behandlingen är att den ska kunna tillämpas vid andra 

kliniska tillstånd är det av stor vikt att prediktorer specifika för perfektionism 

utvärderas. Att studera prediktorer kan även bidra till större förståelse för 

perfektionism som enskilt och transdiagnostiskt tillstånd. Vidare presenteras de 

prediktorer som studerats inom ramen för föreliggande studie. 

Concern over mistakes (CM) som prediktor 

Perfektionism som prediktor har undersökts i flertalet studier (c.f., Chik et al., 

2008; Blatt et al., 1995; Bulik et al., 2003 Kyrios, Horden & Fassnacht, 2007; 

Dunkley et al., 2006). Bland annat har det studerats som prediktor för 

behandlingsutfallet, vid tvångssyndrom. Chik et al. (2008) undersökte 

perfektionism, mätt med Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) 

som vilar på Frost et al. (1990) definition, hos en grupp patienter med 

tvångssyndrom som fick genomgå antingen beteendeterapi (N = 50) eller kognitiv 

terapi (N = 57). Författarna fann då att delskalorna CM och DA tillsammans, och 

DA ensam, predicerade försämrad behandlingsrespons i form av minskad 

symptomförbättring gällande alla tvångssymptom efter avslutad beteendeterapi (β 

= -.37, β = -.29). Författarna fann också att DA ensam predicerade minskad 

symptomförbättring, men endast för vissa tvångssymptom, efter avslutad kognitiv 

terapi (β=-.26, Chik et al., 2008). Resultaten tyder på att perfektionism verkar 

predicera sämre behandlingsrespons vid beteendeterapi än vid kognitiv terapi för 

tvångssyndrom. Författarnas slutsats är att hög perfektionism kan bidra till 

försämrat genomförande av exponeringsinterventioner och att hög perfektionism 

vid tvångssyndrom därför bäst behandlas kognitivt (Chik et al., 2008). Vidare 

fann Kyrios et al. (2015) att högre förändring av perfektionism tillsammans med 

låg symptomgrad bäst predicerade symptomförbättring efter avslutad 

exponeringsbehandling för tvångssyndrom (N = 59, β = -.57).  

Perfektionism har också studerats som prediktor för uppkomst av vissa 

specifika symptom eller diagnoser. Dunkley et al (2006) undersökte om 

perfektionism predicerade uppkomsten av depressiva symptom vid tre års 

uppföljning (N = 96). Resultaten visade att perfektionism predicerade både 

depressiva symptom (R2 change = .04), negativa sociala interaktioner (R2 change 
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= .06) och lågt socialt stöd (R2 change = .06). Detta ligger i linje med tidigare 

studier där perfektionism föreslagits predicera depressiva symptom, medierat av 

lågt socialt stöd (Dunkley, Blankstein, Halsall, Williams & Winkworth, 2000). 

Vidare studerade Bulik et al. (2003) prediktorer för kliniska diagnoser hos en 

kvinnlig tvillingpopulation (N = 1010) och fann då att CM predicerade bulimia 

nervosa (β = 0.41) men inte anorexia nervosa.  

I ovan nämnda studier har perfektionism studerats med olika mätinstrument. 

Trots att FMPS är ett av de främst använda formulären generellt inom 

forskningsområdet (c.f., Lloyd et al., 2015) har det endast använts i ett fåtal 

prediktorstudier (Bulik et al., 2003; Chik et al., 2008). I övriga prediktorstudier 

har andra instrument, mer specifika för de undersökta kliniska grupperna använts. 

Exempelvis har Dysfunctional Attitude Scale (DAS) främst studerats hos 

patienter med depression (Weissman & Beck, 1978) och Obsessive Beliefs 

Questionnaire (OBQ) utvecklats för patienter med tvångssyndrom (OCCWG, 

2001). Användandet av olika instrument kan försvåra jämförelse mellan studier 

då instrumenten kan mäta skilda aspekter av perfektionism. Då FMPS inte 

utvecklats för någon specifik population (Frost et al., 1990) samt använts för 

flertalet olika populationer, har denna valts som mått på perfektionism som 

prediktor i den aktuella studien.  

Även om FMPS validerats i flertalet studier och populationer (Cheng, 

Chong, & Wong, 1999; Frost et al., 1990; Gelabert et al., 2011; Purdon, Antony, 

& Swinson, 1999) har instrumentet blivit kritiserat. Vissa studier har exempelvis 

inte funnit stöd för den sex-faktoriella modellen och menar att det bara finns fem 

(Enns, Cox & Clara, 2002), fyra (Hawkins, Watt, & Sinclair, 2006) eller tre 

faktorer (Purdon et al., 1999). Alla delskalor verkar heller inte vara kopplade till 

ohjälpsam perfektionism (c.f., Chang, Watkins, & Banks, 2004; Bieling, Israeli, 

& Antony, 2004; Frost et al., 1990; Purdon et al., 1999; Stoeber & Otto, 2006) 

alternativt mäta orsaker snarare än symptom (Egan et al., 2014).  

De delskalor som har setts bäst mäta perfektionism och främst varit kopplade 

till kliniska populationer är delskalorna CM och DA (c.f., Enns & Cox, 1999; 

Huprich et al., 2008). CM har exempelvis setts korrelera med Clinical 

Perfectionism Questionnaire (CPQ) (r = .53) som avser mäta klinisk 

perfektionism utifrån Shafran et al. (2002) definition (Egan et al., 2015). Det är 

också den delskala som främst setts vara kopplat till ohjälpsam perfektionism 

samt förekommit i flertalet kliniska grupper (för översikt se Egan, Wade & 

Shafran, 2011b). CM som enskild delskala har även använts som utfallsmått i 

flertalet studier (c.f., Lloyd et al., 2015). DA har setts vara kopplad till flertalet 
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kliniska populationer (Antony et al., 1998), däremot har delskalan främst hävdats 

vara kopplat till patienter med tvångssyndrom (Shafran & Mansell, 2001). Detta 

då DA bland annat är den enda av delskalorna som korrelerar med intrument 

avsedda att mäta symptom på tvångssyndrom (Chik et al., 2008) samt att 

skattningar av DA varit högre hos personer med tvångsyndrom i jämförelse med 

personer med paniksyndrom (Antony et al., 1998).  

Då ingen studie undersökt prediktorer specifika för behandling mot 

perfektionism och initiala symptomskattningar utvärderats som prediktor vid 

andra tillstånd, kommer grad av perfektionism som prediktor studeras inom ramen 

för den aktuella studien. Detta är av vikt för att utröna om grad av perfektionistiska 

besvär påverkar behandlingsutfallet, vilket i framtiden skulle kunna underlätta 

klinisk bedömning vid val av behandling. I föreliggande studie operationaliseras 

grad av perfektionism som CM, vilket kan anses bra med anledning att CM, till 

skillnad från andra mätinstrument, använts flitigt i litteraturen, setts mäta 

perfektionism i flertalet kliniska populationer samt är specifikt kopplad till 

ohjälpsam perfektionism (c.f., Egan et al., 2011b).   

Depression, ångestsyndrom eller ätstörning som prediktor 

Perfektionism har, som tidigare nämnts, setts vara förhöjd hos personer med 

depression (c.f., Enns, Cox, & Borger, 2001; Huprich et al., 2008), vid flertalet 

ångestsyndrom samt vid ätstörningar (c. f., Egan et al., 2011b). I en studie av 

Bieling, Summerfeldt et al. (2004) studerades också perfektionism och dess 

koppling till komorbiditet för dessa tillstånd. Författarna såg att perfektionism 

predicerade komorbiditet vid depression och ångestsyndrom, även när 

symptomgrad kontrollerades för (Bieling, Summerfeldt et al., 2004). 

Perfektionism verkar således ha en stark koppling till flertalet psykiatriska 

diagnoser och till komorbiditet.  

Dessutom har vissa forskare, som utvärderat KBT vid perfektionism, 

intresserat sig för behandlingens inverkan på uppfyllande av samtidiga 

psykiatriska diagnoser (c.f., Riley et al., 2007; Steele et al., 2013). Steele et al. 

(2013) utvärderade effekten av en gruppbaserad 8-veckors KBT-behandling för 

personer med perfektionism, där 67 % av deltagarna (N = 21) inledningsvis 

uppfyllde kriterierna för antingen depression eller något ångestsyndrom. Efter 

avslutad behandling hade denna siffra minskat till 48 % och deltagarna hade 

förbättrats signifikant vad gällde perfektionistiska besvär och symptom på ångest 

och depression (Steele et al., 2013). Studiens metod går dock att diskutera, då 

gruppen som fick behandling också fungerade som kontrollgrupp (Steele et al., 

2013). I en randomiserad kontrollerad studie av Riley et al. (2007) uppfyllde alla 
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deltagare i behandlingsgruppen kriterierna för depression eller något 

ångestsyndrom. Efter behandling uppfyllde endast hälften av deltagarna 

kriterierna för depression eller ångestsyndrom och deltagarna hade förbättrats 

signifikant både gällande perfektionistiska besvär och symptom på depression och 

ångest, i jämförelse med kontrollgruppen (Riley et al., 2007). Studien hade dock 

ett litet urval (N = 20). KBT för perfektionism verkar alltså kunna var till hjälp 

även för individer med ett kliniskt tillstånd. Detta skulle kunna tyda på att 

perfektionismbehandling är transdiagnostisk,  dock är studierna få och 

deltagarantalet lågt. Ett ytterligare sätt att undersöka om behandlingsutfallet 

påverkas av ett samtidigt kliniskt tillstånd är att studera samtidig psykiatrisk 

diagnos som en prediktor för behandlingsutfallet, vilket kommer att göras i 

föreliggande studie. Vidare används termen samtidig diagnos.  

Självmedkänsla som prediktor 

Som nämnt ovan är självkritik en del i Shafran et al. (2002) 

vidmakthållandemodell och kan sägas vara ett symptom på perfektionism. 

Självkritik är ett negativt och enspårigt sätt att bedöma sig själv och sina 

prestationer på vilket leder till att inneboende egenskaper skuldbeläggs och att 

faktiska orsaker ignoreras vid misslyckanden (Egan, Wade et al., 2014). Ett 

självkritiskt tankesätt har generellt visats vara en riskfaktor för psykisk ohälsa 

(c.f., Marshall, Zuroff, McBride, & Bagby, 2008). Självmedkänsla [eng. self-

compassion] har föreslagits vara ett begrepp nära associerat med självkritik (Neff, 

2003a). Självkritik är också en central vidmakthållande faktor för perfektionism 

där begreppet självmedkänsla presenteras som ett mer flexibelt alternativ till 

självkritik (Shafran et al., 2002). Självmedkänsla föreslås av vissa vara motsatt 

självkritik (Neff, 2011). 

Självmedkänsla handlar om att uppmärksamma och bemöta sitt eget och 

andras lidande på ett ödmjukt och medkännande sätt (Andersson & Viotti, 2013) 

och är ett icke-dömande förhållningssätt inför misslyckanden (Neff, 2003b). 

Enligt Neff (2011) kan självmedkänsla sägas bestå av tre överlappande och 

interagerande komponenter. Den första komponenten handlar om att visa 

vänlighet, omtanke och acceptans gentemot sig själv i svåra livssituationer istället 

för att vara självkritisk (Neff, 2003b). Den andra komponenten handlar om att 

acceptera att lidande är en naturlig del av livet som människa. Den tredje 

komponenten är medveten närvaro som handlar om att vara närvarande i stunden 

och observera sitt lidande utan att ignorera eller älta mindre omtyckta aspekter av 

sig själv (Neff, 2011). 
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Självmedkänsla har föreslagits vara hälsofrämjande och positivt relaterat till 

motivation, egenvärde och medkänsla gentemot andra (Neff, 2003b). Zessin, 

Dickhäuser och Garbade (2015) har visat på en kausal relation mellan 

självmedkänsla och välmående. Dessutom har grad av självmedkänsla visats 

korrelera med positiva upplevelser såsom lycka, optimism, glädje och nyfikenhet 

(Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007). Självmedkänsla har även föreslagits vara en 

förebyggande faktor för psykisk ohälsa då självmedkänsla antas minska risken för 

att negativa känslor och självkritiska tankar förstoras och vidmakthålls (Neff, 

2003b). Höga nivåer av självmedkänsla har visats vara relaterat till lägre nivåer 

av depression, ångest (Gilbert & Procter, 2006), självkritik och ältande (c.f., 

Leary, Tate, Adams, Batts Allen, & Hancock, 2007). I en meta-analys 

inkluderande 14 studier fann MacBeth och Gumley (2012) en stark negativ 

korrelation mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa. Dessutom tyder resultaten 

på att relationen är oberoende specifika psykopatologiska symptom, ålder och 

kön, samt att detta verkar gälla för både kliniska och icke-kliniska populationer 

(MacBeth & Gumley, 2012). 

Interventioner som syftar till att förstå och höja självmedkänsla inkluderas i 

Egan, Wade et al. (2014) behandling för perfektionism. Trots detta finns det till 

författarnas vetskap inte någon studie som avsett undersöka självmedkänslas 

betydelse för behandling av perfektionism. I en studie indikerar resultatet att 

självkritik korrelerar negativt med självmedkänsla (Yamaguchi, Kim, & Akutsu, 

2014), ett fynd som tyder på att självmedkänsla kan fungera som intervention vid 

en självkritisk problembild. I en stor enkätstudie (N = 381) fann även James, 

Verplanken och Rimes (2015) resultat som indikerar att höga nivåer av självkritik 

kan vara en medierande faktor mellan perfektionism och lidande, dock verkade 

inte självmedkänsla i sig vara en skyddande faktor för perfektionism (James et al., 

2015). Medveten närvaro har föreslagits vara en skyddande faktor mot lidande vid 

perfektionistiska tankar och beteenden då det motverkar ältande (Short & 

Mazmanian, 2013) och självmedkänsla ses ofta som en grundläggande 

komponent i medveten närvaro (Kuyken et al., 2010). Det har föreslagits att 

interventioner som syftar att öka grad av självmedkänsla skulle kunna vara en 

hjälpsam intervention vid perfektionism för att minska självkritik och psykiskt 

lidande (James et al., 2015; Van Dam, Sheppard, Forstyh, & Earleywine, 2011). 

Självmedkänsla som prediktor har till författarnas vetskap endast undersökts 

i ett fåtal studier, dock aldrig kopplat till perfektionism. I en studie fann Van Dam 

et al. (2011) att självmedkänsla var en viktig faktor för att predicera 

allvarlighetsgrad för symptom på ångest- och förstämningssyndrom efter en 
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intervention bestående av ren självhjälp. Vidare förklarade självmedkänsla mätt 

med Self Compassion Scale (SCS) (Neff, 2003a) mer av variansen för emotionellt 

lidande och livskvalitet jämfört med medveten närvaro (Van Dam et al., 2011). 

Vidare undersökte Kelly, Carter, Zuroff och Borairi (2013) huruvida 

självmedkänsla och rädsla för självmedkänsla kunde predicera behandlingsutfall 

efter 12 veckors KBT i gruppformat, med inslag av interventioner ämnade att höja 

självmedkänsla, för patienter med ätstörningsproblematik inom öppen- och 

slutenvården (N = 74). Resultatet visade att hög grad av självmedkänsla före 

behandling predicerade en minskning av symptom, medan låg självmedkänsla 

tillsammans med rädsla för självmedkänsla vid behandlingsstart predicerade en 

nästintill oförändrad problembild efter behandlingens avslut (Kelly et al., 2013).  

Då inga studier undersökt självmedkänsla som prediktor för behandling av 

perfektionism, trots att det föreslagits vara en viktig faktor att undersöka vidare 

(James et al., 2015), samt att det i tidigare studier setts predicera 

behandlingsutfall, är det av intresse att undersöka självmedkänslas eventuella 

predicerande värde. Självmedkänsla som prediktor skulle kunna bidra till kunskap 

kring för vem behandlingen fungerar samt ge indikationer kring självmedkänslas 

vikt som komponent i behandlingen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka prediktorer som utifrån en 

teoretisk grund eventuellt kan vara relevanta vid behandling av perfektionism. 

Mot denna bakgrund formulerades följande frågeställningar:  

För en grupp vuxna med egenupplevd perfektionism som under åtta veckor 

genomgått iKBT med behandlarstöd, predicerar följande variabler 

behandlingsutfallet mätt som förändring av symptom på perfektionism:  

1) grad av perfektionism?  

2) samtidig psykiatrisk diagnos?  

3) grad av självmedkänsla?   
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METOD 

Studiedesign  

Devin är designad som en randomiserad kontrollerad studie (RCT). 

Behandlingsgruppen (N = 73) fick åtta veckors vägledd behandling via internet 

och kontrollgruppen (N = 77) deltog i väntelista för att få likvärdig behandling tio 

veckor senare. Den föreliggande studien är en prediktorstudie där de valda 

prediktorerna: grad av perfektionism, samtidig diagnos och grad av 

självmedkänsla, utgör de oberoende variablerna medan individuella 

förändringsvärden på CPQ utgör den beroende variabeln. 

Procedur 

Urval och rekrytering 

Devin riktade sig till personer över 18 år med självupplevda, perfektionistiska 

besvär. För att inkluderas i studien krävdes att personen: 

- uppvisade ohjälpsam perfektionism 

- inte genomgick annan psykologisk behandling eller stödsamtal 

- inte var i behov av mer omfattande behandling för ett psykiatriskt eller 

medicinskt tillstånd 

- inte uppfyllde kriterierna för diagnosen anorexia nervosa 

- inte uppvisade några psykotiska symptom 

- inte hade en förhöjd suicidrisk 

- inte var gravid 

Ett krav var också att deltagaren skulle behärska svenska i både tal och skrift, 

vilket bedömdes under telefonintervjun. Ett undantag gjordes där deltagaren 

använde teckentolk och intervjun istället genomfördes via webkamera och chatt.  

Studiens deltagare rekryterades i huvudsak via sociala medier, medier med 

syfte att sprida psykologisk kunskap (exempelvis  www.studie.nu och 

www.psykologifabriken.se), via affischer på Linköpings Universitet och lokala 

vårdcentraler. Ett radioreportage om studien sändes i P4 Östergötland och en 

artikel publicerades i Östgöta Correspondenten (Johansson, 2016, 21 januari). All 

reklam för studien hänvisade till studiens hemsida där deltagarna kunde anmäla 

sitt intresse (se Hemsida och extern e-post). Anmälan innebar att deltagarna fick 

uppge viss demografisk data samt fylla i screeningformulär (se Mätinstrument). 

Inledningsvis anmälde 273 deltagare sitt intresse. För översikt av urvals- och 

bortfallsprocessen se flödesschema i Figur 1.  

http://www.studie.nu/
http://www.psykologifabriken.se/
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När deltagarna anmält intresse för studien blev de uppringda för en 

telefonintervju med det strukturerade bedömningsinstrumentet M.I.N.I. (Sheehan 

et al., 1997) i syfte att bedöma deltagarnas lämplighet för studien. 

Telefonintervjuerna följdes av en remisskonferens där huvudansvarig för 

projektet, i samråd med intervjuaren, beslutade huruvida deltagaren uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien samt bedömdes som lämplig att delta. 

Huvudansvarig för projektet var en legitimerad psykolog och legitimerad 

psykoterapeut med mångårig erfarenhet av iKBT. De deltagare som inkluderades 

i studien blev kontaktade via e-post med information om när behandlingen skulle 

starta samt vilken grupp de hade blivit randomiserad till. Samtliga deltagare som 

genomfört telefonintervjun men som exkluderades från studien kontaktades via 

telefon, med motivering till exkluderingen samt med hänvisning till annan 

vårdinstans. De deltagare som anmält sitt intresse till studien men som senare inte 

gått att nå via telefon blev informerade om exkluderingen via e-post. 
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Figur 1. Flödesschema över urval och bortfall. 
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Randomisering 

De 156 deltagare som inkluderades i studien randomiserades till 

behandlingsgrupp eller väntelista. Randomiseringen utfördes av en oberoende 

person vid Linköpings universitet genom en internetbaserad randomiseringstjänst 

(www.random.org). 

Deltagare 

I tabell 1 presenteras demografisk data för de deltagare som medverkade i Devin 

(N = 150). Data för de sex personer som avböjde medverkan efter 

randomiseringen presenteras således inte. 

Tabell 1  

Demografisk beskrivning av deltagarna i Devin  

 Behandling 

(n = 73) 

n (%) 

Kontroll 

(n = 77) 

n (%) 

Totalt 

(N = 150) 

N (%) 

    

Ålder 

Medelålder 

Min-Max 

 

33.61 (9.5) 

20-61 

 

33.9 (8.3) 

19-52 

 

33.7 (8.8) 

19-61 

Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

 

61 (83.6) 

11 (15.1) 

1 (1.4) 

 

70 (90.9) 

7 (9.1) 

0 (0.0) 

 

131 (87.3) 

18 (12.0) 

1 (0.7) 

Civilstånd 

Singel/ensamstående 

Gift/Registrerad partner/Sambo/Särbo i fast relation 

Skild/änka/änkling 

 

21 (28.8) 

49 (67.1) 

3 (4.1) 

 

16 (20.8) 

59 (76.6) 

2 (2.6) 

 

37 (24.7) 

108 (72.0) 

5 (3.3) 

Barn 

Ja, hemmavarande 

Ja, icke-hemmavarande 

Nej 

Annat 

 

21 (28.8) 

2 (2.7) 

49 (67.1) 

1 (1.4) 

 

33 (42.9) 

2 (2.6) 

42 (54.5) 

0 (0.0) 

 

54 (36.0) 

4 (2.7) 

91 (60.7) 

1 (0.7) 

Sysselsättning 

Studerande 

Yrkesarbetande 

Arbetssökande 

Föräldraledig 

Sjukskriven längre period (mer än tre månader) 

Övrigt 

 

18 (24.7) 

50 (68.5) 

2 (2.7) 

1 (1.4) 

1 (1.4) 

1 (1.4) 

 

19 (24.7) 

45 (58.4) 

5 (6.5) 

2 (2.6) 

3 (3.9) 

3 (3.9) 

 

37 (24.7) 

95 (63.3) 

7 (4.7) 

3 (2.0) 

4 (2.7) 

4 (2.7) 

Utbildningsnivå 

Grundskola 

 

0 (0.0) 

 

0 (0.0) 

 

0 (0.0) 

http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
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Gymnasieutbildning/folkhögskola 

Universitets- eller högskoleutbildning 

Forskarutbildning 

15 (20.5) 

55 (75.3) 

3 (4.1) 

20 (26.0) 

55 (71.4) 

2 (2.6) 

35 (23.3) 

110 (73.3) 

5 (3.3) 

Tidigare fastställd psykiatrisk diagnos 

Ja 

Nej 

 

3 (4.1) 

70 (95.9) 

 

6 (7.8) 

71 (92.2) 

 

9 (6.0) 

141 (94.0) 

Pågående psykofarmakologisk behandling 

Ja 

Nej 

 

3 (4.1) 

70 (95.9) 

 

14 (18.2) 

63 (81.8) 

 

17 (11.3) 

133 (88.7) 

    
1
För kategorin ålder presenteras medelvärde samt standardavvikelse 

Behandlare 

Behandlarna i studien var sex psykologstudenter, som läste sin sista termin på 

Psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Behandlarna i studien kom att 

ha en grundläggande psykoterapeututbildning vid tiden då behandlingen 

genomfördes och alla behandlare utom en hade tidigare haft handledning i KBT. 

Varje behandlare kom att ansvara för tolv deltagare vardera. För att säkerställa 

kvalitén på behandlingen fick behandlarna varje vecka klinisk handledning av 

legitimerad psykolog med stor erfarenhet av vägledd iKBT samt vid enstaka 

tillfällen klinisk handledning av Roz Shafran, världsledande forskare inom klinisk 

perfektionism.  

Kontakt med behandlare 

Varje deltagare hade enskild kontakt med en behandlare under hela 

behandlingsprogrammet. Deltagarna blev tilldelade en behandlare som de tidigare 

inte haft kontakt med via telefon. Behandlarens roll var att tilldela 

behandlingsmodulerna samt ge feedback till deltagarna. Deltagarna hade varje 

vecka möjlighet att berätta fritt om hur veckan varit, hur hemuppgiften gått samt 

chans att ställa frågor. Feedback gavs primärt när en deltagare genomfört hela 

modulen i slutet av varje vecka men det fanns även möjlighet till extra feedback 

om övningarna i plattformen påbörjats senast tre dagar efter att modulen tilldelats. 

Utöver dessa två tillfällen kunde deltagarna när som helst kontakta sin behandlare. 

All feedback gavs via e-post i plattformen. 

Behandlarna lade i genomsnitt 17 minuter per deltagare och vecka på att ge 

feedback. Denna bestod av stöd och uppmuntran samt återkoppling på övningar, 

psykoedukation och svar på frågor kring behandlingen. Om deltagaren inte varit 

inloggad i programmet under en vecka kontaktades denne i första hand via e-post 

och sms, därefter via telefon. 
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Eftermätning 

Både behandlings- och kontrollgruppen genomförde eftermätningar bestående av 

de formulär som administrerades vid förmätningen. Eftermätningen genomfördes 

då behandlingsgruppen slutfört behandlingen. Alla deltagare blev även uppringda 

för en efterföljande telefonintervju där bland annat M.I.N.I. administrerades. 

Deltagarna blev uppringda av den behandlare de haft kontakt med vid föregående 

telefonintervju. Av de personer i behandlingsgruppen som genomförde 

eftermätningen gick 59 personer att nå för en telefonintervju.  

Material 

Hemsida och extern e-post 

På studiens hemsida (www.iterapi.se/sites/devin) kunde deltagarna läsa 

övergripande information om studien och få tillgång till behandlingsmaterialet. 

Allt material i studien, såsom registrerade uppgifter, behandlingsmoduler och 

skattningsformulär distribuerades via hemsidan. Kontakt mellan behandlare och 

deltagare skedde via ett slutet kontakthanteringssystem som krävde dubbel 

inloggning med personligt lösenord samt en engångskod vilken skickades till det 

mobilnummer som angivits vid skapandet av ett användarkonto. Detta gällde för 

såväl deltagare som behandlare i studien. För att kunna delta i behandlingen 

krävdes därmed tillgång till dator, internet och mobiltelefon. Under pågående 

behandling skedde ingen direktkontakt mellan behandlare och deltagarens 

personliga e-postadress om inte deltagarna själva initierade kontakt via studiens 

externa e-postadress, vilken fanns att tillgå via hemsidan. När deltagare inte gick 

att nå via plattformen kontaktades dessa i enstaka fall via deltagarens personliga 

e-postadress eller per sms. E-posten kontrollerades en gång om dagen. 

Behandlingsmoduler 

Behandlingsmodulerna var uppbyggda utifrån behandlingsprotokollet av Egan, 

Wade et al. (2014), mer specifikt utifrån den internetversion av behandlingen som 

utarbetats vid University College London. Innehållet i modulerna översattes till 

svenska och reviderades i syfte att kulturanpassas till den svenska kontexten samt 

göra materialet mer pedagogiskt och lättillgängligt. Förändringarna innebar 

specifikt att fler beteendeinterventioner inkluderades och att ordningen på 

innehållet delvis ändrades (för vidare läsning se Roos och Thelander, 2016). 

Behandlingen bestod av modulerna: Förstå din perfektionism, Din egen modell, 

värderingar och motivation, Enkäter och experiment, Att ta itu med 

perfektionistiska beteenden, Nya sätt att tänka på, Självkritik eller 

http://www.iterapi.se/sites/devin
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självmedkänsla, Egenvärde samt Att behålla och fortsätta en positiv förändring. 

Behandlingsmodulerna innehöll dels övningar att arbeta med på plattformen, dels 

hemuppgifter som deltagarna skulle arbeta med utanför plattformen (för översikt 

se Appendix B). Modulerna tilldelades deltagarna, en i veckan, under åtta veckors 

tid. Deltagarna fick tillgång till alla moduler under de åtta veckor behandlingen 

pågick, oavsett om alla moduler genomförts eller inte. 

Mätinstrument 

I Devin användes totalt sju olika självskattningsformulär. Dessa administrerades 

före och efter behandlingstiden, i både behandlings- och kontrollgruppen, i syfte 

att utvärdera behandlingens effekt. Samtliga formulär administrerades via 

internet. Formulären användes tillsammans med den semistrukturerade intervjun 

M.I.N.I. (Sheehan et al., 1997) för att bedöma deltagarnas lämplighet för studien. 

M.I.N.I. administrerades via telefon. Nedan presenteras använda mätinstrument. 

Inledningsvis fick deltagarna även uppge viss demografisk data samt 

avslutningsvis ett antal frågor rörande upplevelsen av behandlingen och 

eventuella biverkningar. Utöver detta undersöktes också ett korrekturläsningstest 

och ett kunskapstest som kompletterande utfallsmått (för vidare läsning se 

Landstöm & Örtenholm, 2016).  

Aktuella mätinstrument 

Internationell neuropsykiatrisk intervju för DSM-5 svensk version 7.0 

(M.I.N.I.). M.I.N.I. är en kort, strukturerad intervju som används som underlag 

för att göra diagnostiska bedömningar av förekomst av kliniska tillstånd i enlighet 

med Diagnostic and Statistical Manual III- Revised (DSM-III-R) och Manual of 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

(ICD-10) (Lecrubier et al., 1997). M.I.N.I. 7.0 är dock en uppdaterad version där 

frågorna utgår från diagnoskriterierna i DSM-5, samt tillägg av ytterligare frågor 

kring suicidalitet och antisocial personlighetsstörning. Instrumentet består av 

strukturerade ja- eller nej-frågor kopplade till specifika diagnoser, i syfte att 

underlätta för reliabla bedömningar jämfört med öppna kliniska intervjuer 

(Sheehan et al., 1998). Studier har visat att M.I.N.I. har god validitet och 

reliabilitet i jämförelse med liknande strukturerade diagnostiska instrument såsom 

Structured Clinical Interview for DSM-III-R Patients (SCID-P) och Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI; Lecrubier et al., 1997; Sheehan et al., 

1997). M.I.N.I. har dock fått kritik för att vara ett överinkluderande instrument 

(Sheehan et al., 1997). 
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Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS). FMPS är ett 

självskattningsformulär som avser mäta perfektionism som ett multidimensionellt 

fenomen (Frost et al., 1990). Formuläret består av 35 items vilka speglar de sex 

delskalorna; CM, DA, PM, PE, PC och O. Instrumentet uppvisar god validitet och 

reliabilitet (Frost et al., 1990) även om vissa av delskalorna fått kritik för att 

korrelera för högt med varandra (c.f., Hawkins, Watt & Sinclair, 2006). FMPS har 

visat på hög intern konsistens (α = .87, Franco Paredes, Díaz, Torres, Telléz, & 

Hidalgo-Rasmussen, 2014). Test-retest reliabiliteten har också visat sig vara god, 

men försämras något efter två månader (Franco Paredes et al., 2014).  

Self-Compassion Scale- Short Form (SCS-SF). SCS-FS är en förkortad 

version av självskattningsformuläret Self Compassion Scale som avser mäta grad 

av självmedkänsla (Neff, 2003a). Formuläret består av tolv påståenden kring 

teman om hur förlåtande eller dömande individen är mot sig själv (Raes, 

Pommier, Neff, & van Gucht, 2011). Den ursprungliga versionen av formuläret 

har visats ha god validitet och reliabilitet för en icke-klinisk population (Neff, 

2003a). SCS-SF har endast testats i en studie då formuläret visats korrelera nästan 

perfekt med ursprungsversionen (r > .97) samt ha god reliabilitet och validitet 

(Raes et al., 2011). SCS-SF har översatts till svenska och använts en gång tidigare 

och då visat på god intern konsistens (Cronbachs’s α = .82; Ermstål, 2015), dock 

har SCS-SF till författarnas vetskap ännu inte validerats mot en svensk 

population.  

Clinical Perfectionism Questionnaire (CPQ). CPQ är ett 

självskattningsformulär som avser att mäta klinisk perfektionism, utifrån Shafran 

et al. (2002) definition (Stoeber & Damian, 2014). Formuläret innehåller tolv 

frågor och syftar till att undersöka strävan mot högt uppsatta mål samt effekt på 

självutvärdering om dessa inte möts. Varje påstående besvaras på en Likert-skala 

mellan ett (inte alls) till fyra (hela tiden). Det går sammantaget att erhålla mellan 

tolv och 48 poäng. Formuläret har en tidsram på en månad bakåt i tiden. CPQ har 

visat på god intern konsistens, för en ätstörningspopulation (α = .82) där 

instrumentet visats kunna särskilja individer med hög perfektionism från individer 

utan perfektionism. Dock verkar det inte kunna diskriminera små skillnader i grad 

av perfektionism (Egan et al., 2015). I en annan studie visade dock CPQ på god 

intern konsistens i en icke-klinisk population (α = .83; Chang & Sanna, 2012). 
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Övriga formulär 

De formulär som presenteras nedan användes för att mäta symptom, mående och 

funktionsnivå. Dessa självskattningsformulär kommer inte att beskrivas närmare 

i denna uppsats då de inte använts i den statistiska analysen, läsare hänvisas 

istället vidare till Roos och Thelander (2016). 

Dysfunctional Attitude Scale (DAS) - Self Criticism (SC) delskala. SC är 

en delskala i självskattningsformuläret DAS som ämnar mäta självkritik. 

Delskalan består av 15 frågor (Cane, Olinger, Gotlib & Kuiper, 1986; Imber et 

al., 1990). DAS har visat sig ha god reliabilitet och validitet (Weissman & Beck, 

1978). 

Patient Health Questionaire 9 (PHQ-9). PHQ-9 är ett 

självskattningsformulär bestående av nio frågor som ämnar mäta depressiva 

symptom utifrån DSM-IV kriterier för diagnosen egentlig depression (Kroenke, 

Spitzer & Williams, 2001). Formuläret har visat på god validitet och hög intern 

reliabilitet (Beard, Hsu, Rifkin, Busch, Björgvinsson, 2016).  

Generalised Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7). GAD-7 är ett 

självskattningsformulär som avser mäta ångestsymptom (Spitzer, Kroenke, 

Williams & Löwe, 2006). Formuläret innehåller sju frågor och har en tidsram på 

två veckor. GAD-7 har visat på god validitet och reliabilitet (Spitzer et al., 2006).  

Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ). BBQ avser mäta självupplevd 

livskvalitet. Självskattningsformuläret består av tolv påståenden kopplat till sex 

olika livsområden (Lindner et al., 2016). BBQ uppvisar hög validitet och 

reliabilitet (Lindner et al., 2016).  

Etiska aspekter 

En etikansökan skickades in till regionala etikprövningsnämnden i Linköping för 

formell granskning och godkännande enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). Forskningsplanen, innehållande 

forskningsetiska överväganden av möjliga risker kring deltagande i Devin, 

godkändes (diarienummer: 2015-419-31) och bedömdes därmed uppfylla rådande 

krav och etiska riktlinjer. Deltagande i studien var frivilligt och det fanns 

möjlighet att när som helst avbryta medverkan, vilket informerades om på 

hemsidan. Deltagarna fick skriva under en samtyckesblankett där de godkände att 

deras personuppgifter behandlades i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). 
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Motverka negativa reaktioner 

För att förebygga negativa reaktioner vid exklusion från studien kontaktades alla 

deltagare efter fattat beslut. Alla exkluderade fick vid behov råd kring möjliga 

instanser för att söka vidare hjälp. Deltagare blev i ett tidigt skede i förebyggande 

syfte informerade om studiens upplägg, såsom att väntelistegruppen skulle 

erbjudas likvärdig behandling efter behandlingsgruppen. Deltagarna 

informerades även om detta via e-post efter att de inkluderats i studien. 

Suicidalitet 

Under screeningen undersöktes suicidalitet hos alla sökande till studien. För detta 

ändamål användes fråga nio i självskattningsformuläret PHQ-9 samt 

suicidfrågorna i M.I.N.I. Vid behov ställdes ytterligare, undersökande frågor. Om 

den sökande, av intervjuande behandlare och projektansvarig legitimerad 

psykolog, bedömdes vara suicidal uppmanades denne att söka psykiatrisk vård på 

sin hemort och vägleddes kring förfarandet. Om ansvarig behandlare upptäckte 

att någon deltagare gav uttryck för försämrat mående under behandlingens gång, 

erbjöds ytterligare kontakt med behandlare för möjlighet till vidare bedömning 

och eventuell hjälp utanför studiens ramar.  

Datasäkerhet 

På hemsidan fanns en tydlig beskrivning över studiens hantering av känslig data 

för deltagarna att ta del av, i syfte att förebygga oro kring sekretessfrågor. Via 

hemsidan fanns även information om hur deltagarna vid behov kunde skapa en 

krypterad e-postadress (www.cyber-rights.net) för ytterligare möjlighet att 

säkerställa anonymitet. För att skydda deltagarnas integritet tilldelades anonyma 

studiekoder i avidentifierande syfte och kontaktuppgifter hanterades via ett 

krypterat system i behandlingsplattformen. De manualer som användes vid 

telefonintervjuerna förvarades inlåsta. Utöver manualerna hanterades all data 

inom ramen för studien i slutna, säkra system. Deltagarnas studiekoder användes 

vid bearbetning och analys av det insamlade datamaterialet för att deltagarna inte 

ska kunna identifieras i efterhand. Resultatet sammanställdes på gruppnivå och 

därav kunde inga deltagarspecifika uppgifter spåras. 

Prediktorer 

Concern over mistakes, CM 

Den första prediktorn var grad av perfektionism mätt med CM, en av delskalorna 

i FMPS. Delskalan avser mäta negativa reaktioner på misstag och tendenser att 

koppla samman misstag eller misslyckanden med egenvärde (Frost et al., 1990). 

http://www.cyber-rights.net/
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Totalsumman på delskalan räknas samman från nio items. Varje item skattas på 

en Likert-skala mellan ett (stämmer inte alls) till fem (stämmer precis). Det går 

sammantaget att erhålla mellan nio och 45 poäng på delskalan. I den aktuella 

studien saknades en fråga (fråga 23) i formuläret varpå frågans poäng räknades ut 

som genomsnittet av övriga frågor på delskalan.  

Samtidig diagnos 

Den andra prediktorn var samtidig diagnos fastställd genom M.I.N.I. Då 

prediktorn var en dikotom variabel kodades denna till två undergrupper: diagnos 

och ingen diagnos. De diagnoser som inkluderades för prediktorn var: depression, 

social ångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, 

posttraumatiskt stressyndrom och bulimia nervosa. Personlighetssyndrom, 

bipolär sjukdom samt substans- eller alkoholbrukssyndrom inkluderades således 

inte. Diagnos sattes om intervjuaren bedömde att deltagaren uppfyllde samtliga 

kriterier för ett kliniskt tillstånd. Då instrumentet även inkluderar frågor rörande 

symptom upplevda bakåt i tiden, gjordes ett särskiljande mellan diagnoser som 

uppfyllts någonsin och vilka som var pågående. Endast pågående diagnoser, vilka 

symptomen upplevdes i realtid inkluderades. Ingen hänsyn togs till om deltagare 

uppfyllde kriterierna för fler än en diagnos. 

Självmedkänsla 

Den tredje prediktorn var grad av självmedkänsla mätt med SCS-SF. Formuläret 

består av tolv påståenden. Varje påstående besvaras på en Likert-skala mellan ett 

(stämmer inte alls) och fem (stämmer precis). Det går sammantaget att erhålla 

mellan tolv och 60 poäng (Raes et al., 2011).   

Statistiska analyser 

För att ta reda på huruvida de som inte fullföljde eftermätningen i 

behandlingsgruppen samt om undergrupperna till prediktorn samtidig diagnos 

skiljde sig åt vid förmätningen avseende demografiska variabler och kliniska 

variabler gjordes oberoende, tvåsidiga t-test och χ²-test.  

För de primära analyserna gjordes en multipel regressionsanalys. Med 

regressionsanalys går det att ta reda på hur mycket olika prediktorerna 

tillsammans och enskilt kan förklara variansen i den beroende variabeln. Alla 

prediktorer sattes in i analysen samtidigt med metoden forced entry eftersom 

ingen tidigare forskning undersökt någon av prediktorernas förklaringsvärde 

gentemot den beroende variabeln (Field, 2013). Underkategorierna till prediktorn 

samtidig diagnos dummykodades till 0 och 1, där ingen diagnos kodades till 0 och 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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diagnos till 1. Detta är lämpligt när en oberoende variabel är kategorisk (Field, 

2013).  

De enskilda prediktorernas linjära samband med varandra testades för 

antagandet om multikollinearitet med Variance Inflation Factor (VIF). Även 

övriga antaganden för regression (se Field, 2013), samt outliers och influential 

cases undersöktes. Effektstorlek för eventuella signifikanta resultat beräknades 

med standardiserade regressionskoefficienten β (Beta). Bortfall hanterades utifrån 

Complete Cases Anlaysis (CC) vilket innebär att endast de som fullföljde både 

för- och eftermätningarna inkluderades i analyserna (Salim, MacKinnon, 

Christensen & Griffiths, 2008). Alfanivån sattes till p < .05. De statistiska 

analyserna utfördes i IBM SPSS Statistics 24 (SPSS 24).  

 

RESULTAT 

Bortfall 

Av de 73 personer som deltog i behandlingsgruppen slutförde 63 personer 

eftermätningarna. Med oberoende t-test och  χ²-test säkerställdes att inga 

signifikanta skillnader fanns mellan de som fullföljde eftermätningen och de som 

inte gjorde det, gällande demografiska och kliniska variabler (p = .221 - .918).  

Sammanfattning av resultat från huvudutfallsstudien 

Nedan presenteras kortfattat resultatet från huvudutfallsstudien, där effekten av 

iKBT för perfektionism undersöktes (Roos & Thelander, 2016). Resultaten visade 

en signifikant skillnad mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp vad gäller 

symptom på perfektionism mätt med CPQ F (1, 130) = 68.797, p < .001. 

Behandlingsgruppen hade också förbättrats signifikant, i jämförelse med 

kontrollgruppen, gällande perfektionism mätt med FMPS och DAS-SC, 

komorbida besvär samt ökat sin livskvalité till följd av behandlingen. Alla 

utfallsmått uppvisade en skillnad med signifikansvärde p < .001. 

Mellangruppseffekt för de olika utfallsmåtten uppmättes till medelstarka eller 

starka effekter (Cohen’s d = 0.7-1.3). 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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Prediktorer för behandlingsutfallet 

Deskriptiv data 
Vidare presenteras deskriptiv data intressanta för den aktuella studien. I tabell 2 

presenteras medelvärden och standardavvikelser för studiens kontinuerliga 

variabler, vid pre- och postmätning.  

Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för de kontinuerliga variablerna 

 Pre (N = 63) 

 

Post (N = 63) 

Variabler M (SD) M (SD) 

   

CPQ 38.54 (4.83) 30.63 (5.71) 

CM 33.58 (6.76) 25.33 (7.20) 

SCS-SF 27.00 (7.06) 35.86 (8.54) 

   

CPQ = Clinical Perfectionism Questionnaire, CM = Concern over mistakes, SCS-SF = Self-Compassion Scale-

Short Form 

I tabell 3 redovisas antal deltagare samt andel av gruppen för studiens dikotoma 

variabel. Fyra deltagare genomförde inte den efterföljande telefonintervjun och 

därför fastslogs inte huruvida dessa deltagare uppfyllde kriterierna för en diagnos 

efter avslutad behandling. Då dessa deltagare dock genomfört eftermätningen 

inkluderades dem i de statistiska analyserna. Mellangruppsanalyser, med 

oberoende t-test och  χ²-test, visade inte på några signifikanta skillnader gällande 

demografiska och kliniska variabler mellan undergrupperna till prediktorn 

samtidig diagnos.  I tabell 4 presenteras de diagnoser som fanns representerade i 

gruppen. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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Tabell 3 

Antal deltagare och andel av gruppen för den dikotoma variabeln 

 Pre (N = 63) 

 

Post (N = 591) 

Variabel Antal (%) Antal (%) 

   

Samtidig diagnos 31 (49.2) 7   (11.9) 

Ingen diagnos 32 (50.8) 52 (88.1) 

   
1Fyra deltagare genomförde ej den efterföljande telefonintervjun  

Tabell 4 

Antal deltagare och andel av gruppen för vilka diagnoser som fanns 

representerade1 

 Pre (N = 63) 

 

Post (N = 592) 

Diagnos Antal (%) Antal (%) 

   

Social fobi 13 (20.6) 1 (1.7) 

Depression 10 (15.9) 2 (3.4) 

Generaliserat ångestsyndrom 8 (12.7) 1 (1.7) 

Tvångssyndrom 8 (12.7) 2 (3.4) 

Paniksyndrom 4 (6.3) 1 (1.7) 

Posttraumatiskt stressyndrom 1 (1.6) - 

Bulimi 2 (3.2) 1 (1.7) 

Hetsätningsstörning 2 (3.2) - 

   
1Deltagare som uppfyllde kriterierna för fler än en diagnos finns representerade flera gånger 
2Fyra deltagare genomförde ej den efterföljande telefonintervjun 
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* 

Analyser 

I tabell 5 presenteras resultatet för den linjära multipla regression som utfördes. 

Ingen av prediktorerna förklarade signifikant mer än en linjär regressionsmodell 

(R2=.10, p = .099). Detta innebär att ingen av prediktorerna predicerade förändring 

i CPQ.  

Tabell 5 

Resultat av linjär multipel regression för den beroende variabeln förändring i 

CPQ 

Variabler B SE β CI 95% p 

       

CM  .14 .15   .15 -.148  .437 .328 

Samtidig diagnos -.24 .17 -.22 - 3.624 3.131 .884 

SCS-SF -.21 .14 -.02 -.483  - .068 .137 

       

 

En post hoc-analys gjordes i form en linjär multipel regression där förmätningen 

på CPQ  också inkluderades som prediktor. Modellen förklarade signifikant mer 

än en linjär regressionsmodell (R2 = .32, p < .001). Endast CPQ innan behandling 

som enskild prediktor predicerade förändring i CPQ (B = .783, β = .56 p < .001), 

se tabell 6. För att undersöka om denna modell bäst förklarade utfallet gjordes 

ytterligare en post hoc-analys där metoden backward deletion användes för att 

bestämma prediktorernas förklaringsvärde i regressionsanalysen. Endast CPQ 

innan behandling predicerade förändring i CPQ (B = .77, β = .55, p < .001), se 

tabell 7. 

Tabell 6 

Resultat av linjär multipel regression för den beroende variabeln förändring i 

CPQ 

Variabler B SE β CI 95 % p 

       

CM   .09 .13 .09 -.17 .35 .484 

Samtidig diagnos   .07 .14 .07 -3.66 2.30 .630 

SCS-SF - .68 1.49 -.05 -.21 .34 .649 

CPQ   .78 .18 .56 .41 1.15 .000 

       

* p < .001 
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* 

* 

* 

* 

* 

Tabell 7 

Resultat av linjär multipel stepwise backwards regression för den beroende 

variabeln förändring i CPQ 

* p < .001 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

CM och CPQ som prediktorer 

Grad av perfektionism innan behandling, mätt med CM, predicerade inte 

förändring av perfektionistiska symptom efter behandling. Det gjorde dock grad 

av perfektionism innan behandling mätt med CPQ, där resultatet indikerade att ju 

högre perfektionism deltagaren skattade desto större förbättring. Dessa resultat 

kan anses vara något motstridiga eftersom instrumenten delvis ämnar mäta samma 

sak, men skulle kunna bero på flera anledningar. Exempelvis har både Shafran et 

al. (2002) och Hewitt et al. (2003) hävdat att definitionerna bakom 

mätinstrumenten poängterar olika aspekter av perfektionism. En förklaring till 

resultatet i föreliggande studie skulle därför kunna vara att mätinstrumenten 

tenderar att mäta olika symptom eller aspekter av perfektionism trots att 

korrelationer setts dem emellan (Egan et al., 2015). Frost et al (1990) menar att 

CM främst avser mäta negativa reaktioner på misslyckanden och prestationer 

Modell  B SE β CI 95% p 

        

1 CM   .09 .13 .09 -.17 .35 .484 

 Samtidig diagnos   .07 .14 .07 -3.66 2.30 .630 

 SCS-SF - .68 1.49 -.05 -.21 .34 .649 

 CPQ   .78 .18 .56 .41 1.15 .000 

        

2 CM .08 .13 .08 -.17 .33 .533 

 SCF-SF .06 .14 .06 -.21 .33 .671 

 CPQ .78 .18 .56 -.41 1.14 .000 

        

3 CM .06 .12 .06 -.17 .29 .617 

 CPQ .74 .16 .53 -.42 1.06 .000 

        

4 CPQ .77 .15 .55 -.47 1.07 .000 
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kopplat till egenvärde. Detta till skillnad från CPQ som Shafran et al. (in press) 

menar innefattar både aspekterna prestation kopplat till egenvärde, självkritik men 

också höga krav. Höga krav mäts snarare av delskalan PS i FMPS (Frost et al., 

1990). Om instrumenten fångar upp olika aspekter av perfektionism blir således 

CM och CPQ:s olika predicerande värden förståeliga. Resultatet speglar delvis 

den tvetydighet som finns inom forskningsfältet vad gäller definitioner och vad 

som utgör kärnan i perfektionism som fenomen.  

Att CPQ predicerar förändring kan också bero på regression to the mean. I 

det här fallet ökar risken för regression to the mean genom att använda 

förmätningen av CPQ som prediktor för förändring av symptom mätt med CPQ, 

då det är en upprepad mätning. Förmätning och eftermätning på ett mätinstrument 

borde korrelera om instrumentet kan anses ha goda psykometriska egenskaper 

(Field, 2013), vilket i sin tur påverkar prediktorns förmåga att predicera utfallet. 

Det skulle också kunna förklara varför CPQ men inte CM predicerar förändring - 

även om de skulle mäta samma symptom. Resultaten är jämförbara med vad 

tidigare studier visat, där höga ingångsvärden predicerar större förändring efter 

behandling, vid upprepad mätning med samma instrument (c.f., Nordgreen et al., 

2012; Spek et al., 2008).  

Av vikt är att understryka att resultatet inte på något sätt indikerar att grad 

av perfektionism skulle försämra behandlingsutfallet. Detta skiljer sig från 

tidigare studier där perfektionism vid flertalet kliniska tillstånd setts försämra 

möjligheten till förbättring (c.f., Chiket al., 2008; Dunkley et al., 2006; Kyrios et 

al., 2007). Resultaten innebär därmed att behandlingen kan anses effektiv, 

oberoende grad av perfektionism. Resultaten skulle dock kunna förklaras med att 

urvalet är alltför icke-kliniskt, med tanke på att det inte rekryterats direkt ur en 

klinisk verksamhet, och att grad av symptom därför inte försämrar utfallet. Bulik 

et al. (2003) hävdar bland annat att delskalan CM främst är kopplat till personer 

med ätstörningar och egentligen inte till ångestsyndrom generellt. I den aktuella 

studien var antalet personer med en ätstörning få (se tabell 4) samt att personer 

med anorexia nervosa exkluderats. Resultaten kan därför inte anses vara 

generaliserbara till denna population. Andra studier har dock kunnat påvisa att 

CM även är förhöjd vid flertalet ångestsyndrom i jämförelse med kontrollgrupp 

samt hos personer med depression (Egan et al., 2011b) vilka inkluderats i 

föreliggande studie. Medelvärdet för CM vid förmätningen i den aktuella 

behandlingsgruppen (M = 33.58) är också jämförbart med vad tidigare studier har 

funnit i kliniska populationer (M = 21.5 - 35.1, Egan et al., 2011b) vilket tyder på 

att resultaten ändå bör anses kliniskt relevanta.  
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Samtidig diagnos som prediktor 

Förekomsten av en samtidig diagnos predicerade inte förändring av 

perfektionistiska symptom efter behandling. Detta resultat indikerar att oavsett 

om kriterier för en samtidig diagnos uppfylls eller inte, så kan behandlingen vara 

effektiv.  

Resultatet ska dock tolkas med försiktighet med tanke på att urvalet inte 

rekryterats från en klinisk population och att deltagarna endast diagnostiserats 

utifrån M.I.N.I., som fått kritik för att vara överinkluderande (Sheehan et al., 

1997). Istället för att ställa diagnos utifrån M.I.N.I. hade grad av symptom utifrån 

självskattningsformulären (PHQ-9 och GAD-7) kunnat användas. M.I.N.I. och 

formulären fångar dock olika saker. Intervjun är en klinisk bedömning av 

diagnoser (Sheehan et al., 1997) medan formulären visar grad av symptom snarare 

än faktisk diagnosuppfyllelse (c.f., Spitzer et al., 2006). GAD-7 verkar dessutom 

mäta generaliserat ångestsyndrom snarare än ångesttillstånd i stort (Spitzer et al., 

2006) vilket kunnat riskera att vissa ångesttillstånd inte fångades upp. Att både 

självskattning och strukturerade intervjuer använts i studien kan dessutom anses 

positivt för reliabiliteten. Samtidig diagnos fastställd genom M.I.N.I stämde dock 

inte helt överrens med självskattningsformulärens medelvärden, då dessa låg strax 

under cut-off-värdena för vad som indikerar kliniska besvär. Medelvärdet på 

PHQ-9 vid förmätningen (M = 9.51; Roos & Thelander, 2016) hamnar strax under 

cut-off-värdet för vad som indikerar egentlig depression (>10; Gilbody, Richards, 

Brealey, & Hewitt, 2007) och medelvärdet på GAD-7 (M = 7.92; Roos & 

Thelander, 2016) ligger mellan vad som anses vara mild ångest och cut-off-värdet 

vid screening för ångestsyndrom (>5 respektive >10; Spitzer et al., 2006). Detta 

indikerar att diagnos i vissa fall skulle vara aktuellt även i en klinisk verksamhet, 

men att stickprovet snarare är taget ur en subklinisk alternativt blandad 

population. Resultaten blir därmed svåra att generalisera till en klinisk population. 

Att ingen hänsyn tagits till huruvida deltagarna uppfyllde kriterierna för flera 

samtidiga diagnoser gör att resultaten inte heller kan generaliseras till en 

komorbid population. Valet att inte kontrollera för detta gjordes ändock eftersom 

urvalet inte kunde anses kliniskt, och antal personer med flera diagnoser var få (N 

= 12). 

Det är intressant att lyfta resultaten i ljuset av perfektionism som 

transdiagnostiskt tillstånd. Att en samtidig diagnos inte predicerar förändring av 

perfektionistiska besvär, men att perfektionism tidigare setts försämra 

behandlingsutfallet vid behandling av vissa ångesttillstånd samt vid depression 

skulle kunna ses som en indikation på att sambandet mellan perfektionism och 
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dessa tillstånd är riktat. Det vill säga, belägg för att perfektionism föregår vissa 

kliniska tillstånd och ytterligare belägg för perfektionism som transdiagnostiskt 

tillstånd. Dock är resultaten icke-signifikanta och urvalet subkliniskt och 

ytterligare forskning på området behövs för att belägga teserna där prospektiva 

longitudinella studier fortfarande är av vikt för att förstå sambandet fullt ut.  

Självmedkänsla som prediktor 

Inte heller grad av självmedkänsla vid förmätningen predicerade förändring av 

perfektionistiska symptom till följd av behandlingen. Resultatet indikerar att grad 

av självmedkänsla inte verkar spela någon roll för huruvida behandlingen som 

utvärderats är hjälpsam eller inte. Detta går alltså i linje med tidigare studier som 

funnit att självmedkänsla inte fungerar som skyddande faktor för relationen 

mellan perfektionism och lidande (James et al., 2015).  

Vad resultaten beror på skulle kunna diskuteras utifrån flera aspekter. Dels 

skulle resultaten kunna indikera att självmedkänsla som konstrukt är en mindre 

viktig komponent i perfektionism och att ingångsvärdet för självmedkänsla därför 

inte predicerar förändring i behandlingen. Självmedkänsla valdes som prediktor 

på en explorativ grund, då konstruktet på relativt lösa grunder föreslagits vara en 

viktig faktor för perfektionism. Det har snarare föreslagits vara nära associerat 

med självkritik (Neff, 2003a), som i sin tur anses vara ett symptom på 

perfektionism. Självmedkänsla är i och med detta ett sätt att hantera självkritik, 

dock kan det finnas andra möjliga förhållningssätt som ännu inte studerats. 

Däremot sågs en korrelation mellan SCS-SF och CPQ (r. -.559) vid förmätningen. 

Korrelationen kan tänkas bero på att CPQ lyfter självkritik (Egan et al., 2015), 

vilket sedan tidigare setts korrelera negativt med självmedkänsla (Yamaguchi et 

al., 2014). Relationen mellan perfektionism, självkritik och självmedkänsla går 

också att belysa utifrån att CM och SCS-SF inte sågs korrelera i föreliggande 

studie. En förklaring till detta skulle kunna vara att CM inte mäter självkritik.  

En stor skillnad mellan den aktuella studien och tidigare studier är att 

självmedkänsla aldrig tidigare undersökts som prediktor för perfektionism. Kelly 

et al. (2013) undersökte dessutom rädsla för självmedkänsla, snarare än grad av 

självmedkänsla. Om vi istället valt att undersöka rädsla för självmedkänsla som 

prediktor, alternativt använts förändringsvärde på depression- och 

ångestsymptom som utfallsmått hade resultaten potentiellt blivit annorlunda. Då 

själmedkänsla i en tidigare studie (James et al., 2015) föreslagits vara en 

medierande faktor mellan perfektionism och lidande skulle även detta kunnat vara 

en alternativ frågeställning i föreliggande studie men hade krävt fler mättillfällen 

under behandlingstiden än vad som gjordes inom ramen för Devin. 
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I föreliggande studie sågs också en förändring i medelvärden mellan 

förmätning (M = 27.00) och eftermätning (M = 35.86) på SCS-SF. Att 

självmedkänsla minskas efter behandling kan bero på att interventioner ämnade 

höja självmedkänslan ingick i behandlingen. Dock signifikanstestades inte detta 

och jämfördes inte heller mot kontrollgrupp och går därmed inte att härleda till 

behandlingens effekt. Det skulle vara intressant att vidare undersöka dess 

betydelse för behandlingen. Genom att inkludera fler mätpunkter skulle en 

diskussion kring självmedkänsla som intervention i behandlingen kunnat 

diskuteras. På grund av dessa icke-signifikanta resultat efterfrågar vi ytterligare 

forskning kring självmedkänslas roll i behandling av perfektionism både som 

predicerande, medierande och modererande faktor.  

Metoddiskussion 

De mätinstrument som användes i Devin bestod nästan uteslutande av 

självskattningsformulär. Formulären administrerades via internet, ett vanligt 

alternativ för insamling av data vid internetbehandlingar (Thorndike et al., 2009). 

Huruvida sättet att administrera ett formulär påverkar dess reliabilitet har 

diskuterats i flertalet studier (c.f., Buchanan, 2003; Carlbring et al., 2007). Bland 

annat har det påvisats att formulär administrerade via internet hade färre missade 

items (Kongsved, Basnov, Holm-Christensen, & Hjollund, 2007) och att 

respondenter i mindre grad svarar i linje med vad som är socialt önskvärt i 

jämförelse med när papper och penna används (Joinson, 1999). Administrering 

via internet skulle också kunna vara positivt eftersom individen kan svara i lugn 

och ro. Internetadministrerade formulär har dock visat på något högre 

medelvärden på symptomskattning jämfört med traditionell administrering 

(Carlbring et al., 2007). Dessa skillnader ansågs dock vara för små för att ha någon 

större betydelse inom klinisk verksamhet (Carlbring et al., 2007). Buchanan 

(2003) rekommenderar att varje formulär som administreras över internet 

utvärderas på grund av oklarhet kring i vilken utsträckning normer är överförbara 

mellan olika administreringsformat (Buchanan, 2003). Ingen av de använda 

formulären av vikt för föreliggande uppsats är, till författarnas, vetskap 

utvärderade för att administreras över internet. Carlbring et al. (2007) menar dock 

att risken för påverkade resultat minskar om formulär administreras på samma sätt 

vid varje mättillfälle, vilket gjorts i föreliggande studie. Vissa av formulären har 

således till viss del bristande psykometriska egenskaper. Dessutom har 

exempelvis SCS-SF endast validerats som grundversion och inte som kortversion 

(Raes et al., 2011). Att en fråga i CM byttes ut mot medelvärdet av resterande 

frågor i delskalan är också en brist gällande de psykometriska egenskaperna. 
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Sättet att hantera detta bedömdes dock vara tillräckligt för att ändå inkludera 

formuläret i analyserna. Trots vissa brister valdes ändå samtliga aktuella formulär, 

med tanke på lovande forskningsstöd (c.f., Chang & Sanna, 2012) och brist på 

motsvarande alternativ.  

Att mätinstrumenten nästan uteslutande består av självskattningsformulär 

kan medföra vissa risker. Dels kan symptom överdrivas då viljan att delta i studien 

är stor, dels kan symptom förminskas vid eftermätning för att visa tacksamhet och 

glädja behandlaren. Det finns också en risk att frågor misstolkas eller skattas 

felaktigt. Självskattningsformulär har dock visats vara likvärdiga kliniska 

bedömningar vid depression och ångest (c.f., Fresco et al., 2001; Rush et al., 

2006). I föreliggande studie gjordes ett försök att komplettera 

självskattningsformulären med en strukturerad klinisk bedömning med M.I.N.I.  

M.I.N.I. användes som mätinstrument dels för att undersöka deltagarens 

lämplighet för studien, dels för att ställa diagnos. Informationen användes sedan 

som underlag för prediktorn samtidig diagnos. M.I.N.I. administrerades över 

telefon för att möjliggöra deltagande oberoende av geografisk plats. I en studie av 

Rohde, Lewinsohn och Seeley (1997) jämfördes administreringssätt av olika 

strukturerade intervjuer där administrering på traditionellt vis och via telefon sågs 

fungera likvärdigt, förutom vid frågor rörande alkohol- och substansmissbruk 

(Rohde et al., 1997). Trots att M.I.N.I. är ämnat vara ett stöd vid kliniska 

bedömningar (Sheehan et al., 1997), kan det finnas begränsningar med 

instrumentet, exempelvis har det fått kritik för att vara överinkluderande (Sheehan 

et al., 1997). Det finns en risk att deltagare, särskilt vid första intervjun, svarat på 

ett överdrivet sätt för att säkerställa tillgång till behandlingen. Vid andra 

telefonintervjun finns istället en risk att deltagare svarat socialt eftersträvansvärt. 

För att minska risken för det sistnämnda gjordes inga intervjuer av den behandlare 

som var ansvarig för deltagarens behandling. Ytterligare en begränsning med 

M.I.N.I.-intervjuerna kan vara att behandlarna vid eftermätningen inte var blinda 

för vilken grupp deltagare randomiserats till, vilket skulle kunnat påverka 

bedömningen av deltagares svar. Ett alternativ hade kunnat vara att en oberoende 

forskargrupp, blind för deltagarnas grupptillhörighet, genomförde intervjuerna 

men det  bedömdes inte skapa samma trygghet och kontinuitet. Då diagnoserna i 

eftermätningen inte användes i några analyser ansågs risken inte heller påverka 

studien nämnvärt.  

En svaghet inom forskningsfältet och därmed för Devin är att det inte finns 

några fastställda riktlinjer för hur klinisk perfektionism ska bedömas. Det finns 

för närvarande inte några kriterier eller rekommendationer för när perfektionism 
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är kliniskt eller problematisk. Därmed medföljer svårigheter med att uttala sig om 

för vem studiens resultat gäller och i vilken utsträckning dessa är generaliserbara. 

Urvalet till Devin är inte heller taget ur en specifik klinisk population, det vill säga 

inte rekryterade från en grupp som exempelvis behandlas inom psykiatrin, och 

många uppfyllde inte någon diagnos utifrån M.I.N.I. Personer som lider av 

perfektionism skulle dock kunna tänkas vara relativt högfungerande till följd av 

prestationskrav inom många livsområden. Det i sin tur skulle kunna påverka 

individers tröskel för att söka hjälp. Då deltagarna sökt till studien på grund av 

besvär tyder detta ändå på att gruppen upplever psykiskt lidande. Medelvärdet på 

CPQ (M = 38.54) vid förmätning ligger även inom ramen för vad som i en tidigare 

studie rapporterats som medelvärde för klinisk perfektionism (M = 35.70, Riley 

et al., 2007). 

Då Devin designades som en RCT-studie med stort deltagarantal är risken 

för inverkan av yttre faktorer låg. I studiens urval fanns en överrepresentation av 

kvinnor (83.6%) vilket skulle kunna påverka generaliserbarheten av resultaten. På 

grund av brist på normeringar och data på könsfördelning vid perfektionism är det 

dock svårt att uttala sig om detta. Då kvinnor generellt är överrepresenterade vid 

flertalet diagnoser nära associerade med perfektionism såsom depression och 

ätstörningar (Hyde, Mezulis, & Abramson, 2008; Wade, Bergin, Tiggemann, 

Bulik, & Fairburn, 2006) skulle stickprovet i den aktuella studien ändå kunna 

tänkas vara representativt.  

Utifrån de demografiska variablerna observerades också en 

överrepresentation av personer med universitets- eller högskoleutbildning (75.3 

%). Som tidigare nämnt finns ingen data vad gäller fördelning av perfektionism i 

samhället. Den demografiska snedfördelningen kan alltså tänkas påverka 

generaliserbarheten av resultatet. Vad snedfördelningen beror på är dock oklart. 

En förklaring kan vara kopplad till urvalsprocessen, där rekryteringen delvis har 

skett på universitet. Det kan också vara ett resultat av att utformningen av 

rekryteringsmaterialet möjligtvis inte har tilltalat alla möjliga deltagare utan bara 

en viss grupp. Ytterligare en förklaring kan vara att perfektionism förekommer 

oftare hos personer med hög utbildningsnivå och att fördelningen därför speglar 

populationen. Personer med höga krav kanske presterar högt och därmed 

vidareutbildar sig i större utsträckning. Högutbildade personer med perfektionism 

kanske också lider mer av sina svårigheter, med tanke på de krav som ställs utifrån 

och kan därmed tänkas blir mer hjälpsökande. 

Vad gäller de statistiska analyserna valdes multipel regressionsanalys då 

metoden rekommenderats för ändamålet (Field, 2013). Alla prediktorer lades in i 
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analysen samtidigt då det inte fanns några tydliga och starka teoretiska riktlinjer 

gällande de valda prediktorernas påverkan på den beroende variabeln. Med tanke 

på det stora stickprovet (N = 63) ansågs varken tre eller fyra prediktorer vara 

problematiskt för analysen. Att använda ingångsmått på den beroende variabeln 

som prediktor kan anses problematiskt på grund av risk att förbättring sker till 

följd av regression to the mean. Denna metod valdes ändå då tidigare studier 

använts sig av förfarandet (Andersson et al., 2015). Att ytterligare två post hoc-

analyser gjordes ökar risken för att begå ett typ I-fel. För att minska denna risk 

hade en Bonferroni-korrigering kunnat utföras. Då resultaten var signifikanta med 

alfanivån p < .001 ansågs detta dock inte vara nödvändigt. I den sista post hoc-

analysen användes den stegvisa metoden backward deletion som innebär att alla 

prediktorer sätts in i ett första steg för att sedan stegvis tas bort en och en utifrån 

vilken variabel som bidrar minst till statistisk signifikans (Field, 2013). Metoden 

har blivit kritiserad för att den endast bygger på matematiska uträkningar och 

rekommenderas därför inte förutom vid explorativa ansatser (Field, 2013). Vid 

stegvis imputation rekommenderas backward deletion istället för forward deletion 

då den senare metoden ökar risken för att göra ett typ II-fel (Field, 2013). 

Bortfallet i studien hanterades med CC, en mycket vanlig metod för att 

hantera saknad data i psykologiska studier med för- och eftermätningar (Salim et 

al., 2008). Metoden har dock fått kritik då det traditionellt endast anses vara en 

lämplig metod då data saknas helt slumpmässigt, vilket sällan är fallet (Sinharay, 

Stern & Russell, 2001). En alternativ metod hade kunnat vara Multipel Imputation 

(MI) vilket innebär att data tillskrivs genom att enskilda mätningar estimeras 

utifrån trender i övrig data (Sinharay et al., 2001). CC har i senare studier dock 

setts vara ett bra alternativ till MI i de fall avhopp inte går att härleda till de 

oberoende variablerna (Salim et al., 2008). Då data uppfattas saknas 

slumpmässigt, med tanke på att bortfallet inte skiljde signifikant åt på någon 

variabel, och att bortfallet är relativt litet (N = 10) anses CC vara en lämplig metod 

för den aktuella studien.  
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SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Föreliggande studie är den första att undersöka prediktorer för förändring vid 

iKBT för perfektionism. Resultaten tyder på att varken grad av perfektionism, 

samtidig psykiatrisk diagnos eller grad av självmedkänsla före behandlingsstart, 

predicerar behandlingsutfallet. Dessa faktorer verkar således inte vara avgörande 

för huruvida iKBT för perfektionism är effektivt. Utifrån dessa resultat ges vissa 

förslag till den kliniska verksamheten. 

I klinisk verksamhet är det av vikt att göra noggranna bedömningar av 

primära besvär hos patienter. Mot bakgrund av tidigare forskning, 

huvudutfallsstudien (Roos & Thelander 2016) och föreliggande studies resultat 

bör därför kliniska verksamheter screena för perfektionism. Detta är särskilt 

viktigt om höga krav förefaller vara en del av problembilden. Vid screening för 

perfektionism är det dock av vikt att förstå bakomliggande skillnader mellan de 

olika mätinstrument som finns tillgängliga. Särskilt viktigt är en medvetenhet om 

vilka aspekter av perfektionism instrumentet avser mäta samt för vilka kliniska 

populationer de använts eftersom instrumenten därmed kan missa vissa 

perfektionistiska besvär. Vidare indikerar resultaten att det är av större vikt att 

bedöma om en patient lider av perfektionism än hur stora besvär patienten har, då 

effekten av iKBT inte påverkas negativt av symptomgrad. Vidare forskning bör 

utvärdera vilket instrument som bäst används för screening av perfektionism i en 

klinisk population, för att tidigt fånga upp om patienten lider av detta. 

Screening för perfektionism blir än mer viktig mot bakgrunden att samtidig 

psykiatrisk diagnos inte predicerar behandlingens effekt. Detta eftersom 

perfektionism då kan behandlas primärt med risk för att annars försämra 

behandlingsutfallet vid KBT för ett specifikt psykiatriskt tillstånd. Då iKBT för 

perfektionism även visade sig ha effekt på depressiva symptom och symptom på 

ångest (Roos & Thelander, 2016) är det inte till någon nackdel att tillämpa en 

sådan behandling som förstahandsval. Med tanke på det subkliniska urvalet i den 

aktuella studien bör dessa riktlinjer först och främst tillämpas inom primärvården, 

där iKBT också kan tänkas passa bra. 

Då Devin-studien är den största randomiserade kontrollerade studien för 

internetadministrerad KBT för perfektionism är resultaten viktiga både för 

forskningsläget och den kliniska verksamheten.  
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Figur 1. Vidmakthållandemodell för klinisk perfektionism presenterad av 

Shafran, Wade et al. (2014) 
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APPENDIX B 

Sammanfattning av behandlingen 

Alla moduler hade samma upplägg i syfte att öka förståelse och följsamhet. Varje 

modul inleddes med en sammanfattning av föregående veckas modulinnehåll, för 

att övergå till de aktuella texterna och övningarna och sedan avslutas med egna 

reflektioner kring veckans arbete. Varje modul innehöll också en hemuppgift i 

syfte att träna på de introducerade övningarna. Varje måndag fick deltagarna 

återkoppling av respektive behandlare och det fanns även möjlighet till extra 

återkoppling på torsdagar. Alla deltagare fick tillgång till alla de åtta modulerna. 

Modul 1: Förstå din perfektionism 

I den första modulen ligger fokus på psykoeduktion; att lära ut vad ohjälpsam 

perfektionism är, varför det vidmakthålls och hur perfektionism påverkar 

förmågan att prestera. Även vanliga antaganden och tankar personer som lider av 

perfektionism har, presenteras. Som övning och hemuppgift i modulen får 

deltagarna fundera över perfektionismens kostnader och fördelar. Syftet med 

modulen är att informera om perfektionism ur ett KBT-perspektiv men även att 

motivera till att genomgå behandlingen. Modulen innehåller även en allmän 

introduktion till behandlingen och dess upplägg.  

Modul 2: Din egen modell, värderingar och motivation 

I den andra modulen presenteras den vidmakthållandemodell, för perfektionism, 

som behandlingen utgår ifrån. Syftet med modulen är att väcka begynnande 

förståelse för hur perfektionismen ter sig och påverkar individen i vardagen samt 

ytterligare motivationsarbete. Övningarna i modulen inkluderar att göra en modell 

anpassad till sig själv, att fundera över sina värderingar och hur livet ser ut idag 

samt fundera över fördelar och nackdelar med att förändra eller behålla sin 

perfektionism.   

Modul 3: Enkäter och experiment 

I modul tre introduceras interventioner ämnade att undersöka om perfektionistiska 

beteenden och tankar är realistiska och huruvida de hjälper eller stjälper i 

vardagen. Detta görs via enkäter och beteendeexperiment. Modulen inkluderar 

även övningar vilka öppnar upp för positiva aktiviteter som ger energi utan att 

behöva vara kopplade till prestationer. Syftet med modulen är således att påbörja 

arbetet med att utmana perfektionistiska tankar. 
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Modul 4: Att ta itu med perfektionistiska beteenden 

I den fjärde modulen ligger fokus på att förändra beteenden kopplade till 

perfektionism. Här introduceras psykoedukation kring undvikande- och 

säkerhetsbeteenden samt kring interventioner för att arbeta med detta, såsom 

problemlösning och exponering med responsprevention.   

Modul 5: Nya sätt att tänka på 

Den femte modulen handlar om att förstå och förändra perfektionistiska 

tankestilar. Psykoedukation och övningar introduceras för olika tankestilar och 

övningarn i modulen kretsar kring att öva på att utmana sådana tankar i 

vardagssituationer med hjälp av de verktyg som presenterats.  

Modul 6: Självkritik eller självmedkänsla? 

I modul sex introduceras begreppen självkritik och självmedkänsla samt 

psykoedukation kring dessa. Vidare fokuserar innehållet i modulen på skillnaden 

mellan självkritik och självmedkänsla och via övningar och hemuppgifter, såsom 

att skriva ett självmedkännande brev till sig själv, ges möjlighet att öva på att vara 

självmedkännande.  

Modul 7: Egenvärde 

Den sjunde modulen syftar till att ge verktyg för att öppna upp inför möjligheten 

att basera sitt egenvärde på mer än bara prestationer. Övningarna handlar om att 

se sig själv utifrån, från någon annans perspektiv och på så sätt försöka se 

värdefulla aspekter av sig själv frånkopplat prestationer. Modulen innehåller även 

övningar för att jobba vidare med värderingar, vilka introducerats i modul två, och 

deltagarna uppmuntras att öppna upp för att låta fler livsområden påverka deras 

egenvärde. 

Modul 8: Att behålla och fortsätta en positiv förändring 

Den sista och åttonde modulen handlar om vidmakthållande av framsteg och 

fortsatt förändringsarbete efter behandlingens avslut. Psykoedukation kring 

bakslag och återfall ges. I modulens enda övning får deltagarna utarbeta en 

vidmakthållandeplan där de får reflektera över vad de jobbat med under 

behandlingen, hur arbetet ska fortsätta framåt samt fundera över möjliga bakslag 

och svårigheter som kan komma att uppstå i framtiden.  


