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Abstract 
 

This study aimed to investigate and evaluate change in psychological symptom 

levels and client satisfaction in clients treated with cognitive-behavioral therapy or 

psychodynamic psychotherapy at a training clinic for prospective psychologists. 

The study also aimed to examine possible differences in outcome between clients 

in cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy, and to examine 

whether there is a relationship between symptom change and satisfaction with 

therapy. The study has a quasi-experimental design with pre- and post-treatment 

measurements, without random assignment or a control group. The participants 

consisted of 71 clients who sought services at the Lund University psychotherapy 

clinic during the autumn 2008 and spring 2009. To measure symptom levels and 

satisfaction with treatment, participants completed two self-report questionnaires: 

The Symptom Checklist 90 (SCL-90) and the Client Satisfaction Questionnaire 

(CSQ-8), respectively. Results indicate that clients who begin psychotherapy at 

the clinic have a degree of symptoms (in number and severity) similar to other 

patient groups in general. The study findings also suggest that clients receiving 

psychotherapy at the clinic improve both statistically and clinically. The general 

level of psychological symptom severity (Global Severity Index) decreased 

significantly from pre- to post-test (Mpre = 1.22, Mpost = 0.76, p < .01), the effect 

size was large (d = 0.82), and 61 % of the participants showed reliable 

improvement. There were no significant differences between those who received 

cognitive-behavioral therapy and those who received psychodynamic therapy with 

respect to change in symptom levels. In general, clients were very satisfied with 

their therapy. There was a significant association, albeit weak (r = 0.25), between 

symptom relief and client satisfaction. 

 

Keywords: psychotherapy, outcome, cognitive-behavioral psychotherapy, 

psychodynamic psychotherapy, client satisfaction, symptomatic improvement, 

clinically significant change, graduate training, naturalistic, outpatient. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie syftade till att evaluera och undersöka eventuell förändring i 

psykologisk symtomnivå samt klienttillfredsställelse hos klienter som behandlats 

med kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi på en 

utbildningsmottagning för blivande psykologer. Studien syftade även till att 

undersöka eventuella skillnader i resultatet mellan klienter i kognitiv 

beteendeterapi och psykodynamisk terapi samt undersöka om det finns ett 

samband mellan symtomförändring och terapitillfredsställelse. Studien har en 

kvasiexperimentell design med för- och eftermätning, utan randomisering eller 

kontrollgrupp. Deltagarna bestod av 71 klienter som sökt hjälp på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet under hösten 2008 och våren 

2009. För att mäta symtomnivåer och tillfredsställelse fick deltagarna fylla i två 

självskattningsformulär: The Symptom Checklist-90 (SCL-90) respektive 

Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). Resultaten indikerar att klienter som påbörjar 

psykoterapi på mottagningen har motsvarande symtomgrad som andra 

patientgrupper generellt. Studiens fynd tyder också på att klienter som får 

psykoterapi på mottagningen gör både statistiskt och kliniskt betydande 

förbättring. Den generella psykiska besvärsnivån (Globalt Svårighets Index) 

minskade signifikant från för- till eftertest (Mpre = 1.22, Mpost = 0.76, p < .01), 

effektstorleken var stor (d = 0.82) och 61 % av deltagarna uppvisade reliabel 

förbättring. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de klienter som fick 

kognitiv beteendeterapi och de som fick psykodynamisk terapi gällande betydande 

förändring i symtomnivå. Klienterna var generellt mycket nöjda med sin terapi. 

Det fanns ett signifikant samband, dock svagt (r = 0.25), mellan symtomlindring 

och klienttillfredsställelse. 

 

Nyckelord: Psykoterapi, naturalistisk, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk 

terapi, klinisk signifikans, psykologisk behandling, klienttillfredsställelse. 
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Inledning 

Det förs mycket diskussion om värdet av olika psykoterapeutiska metoder. Resultaten från 

studier som undersöker psykoterapiers verkan har lett till rekommendationer för bästa praxis 

från en rad vetenskapliga kommittéer som föreslår särskilda behandlingar för vissa 

sjukdomar.  I Sverige har Socialstyrelsen riktlinjer för bland annat vård av depressions- och 

ångesttillstånd (Socialstyrelsen, 2010). I riktlinjerna förordas psykologisk behandling i första 

hand. Kognitiv beteendeterapi prioriteras högt men även interpersonell terapi och 

psykodynamisk terapi rekommenderas för vissa tillstånd. Socialstyrelsens riktlinjer ses som 

ett paradigmskifte för många forskare och kliniskt arbetande psykologer. Men dessa 

rekommendationer, liksom många liknande rekommendationer, har stött på kontroverser. 

Många ifrågasätter huruvida en effektiv behandling kan bli så enkelt definierad och levererad 

så som i forskningen. Det har trots allt visat sig att samma behandling kan ha varierande 

inverkan på olika patienter. Mycket av psykoterapiforskningen baseras på randomiserade 

kontrollstudier som länge uppfattats som ”den gyllene standarden” för att bedriva forskning. 

Men denna forskning börjar alltmer ifrågasättas och National Institute of Mental Health 

(NIMH) i USA efterlyser mer naturalistisk forskning, som bygger på hur den ”vardagliga” 

terapin ser ut (Leichsenring, 2004). Terapiers verkan utvärderas dessutom oftast med hjälp av 

statistisk signifikans och effektstorlekar som är betydande och viktiga mått när man tittar på 

gruppnivå men ensamt inte har någon klinisk innebörd (Lambert & Ogles, 2009). 

Forskning kring vilken kvalitet en terapi, eller för den delen en studentdriven 

psykoterapi, håller är eftersatt. Behovet av ökad kunskap är stort av flera skäl. Terapi bedriven 

av studentterapeuter är ett etablerat och ofta förekommande inslag i utbildningar världen över 

och har inte bara målet att tjäna klienterna utan också studenterna. Denna 

psykologexamensuppsats gjordes inom ramen för ett större forskningsprojekt och ändamålet 

med den är att undersöka, evaluera och jämföra eventuell förändring i symtomnivå samt 

terapitillfredsställelse hos en grupp klienter som behandlats med kognitiv beteendeterapi eller 

psykodynamisk terapi på psykoterapimottagningen vid Institutionen för psykologi i Lund. 

Den här typen av utvärdering har inte tidigare gjorts på psykoterapimottagningen och är 

därför ett betydelsefullt steg inför fortsatt arbete med kvalitetssäkring och utveckling av 

mottagningen. 

Psykoterapi 
Psykoterapi är en behandling med psykologiska metoder framför allt för psykiska och 

psykosomatiska störningar. Utmärkande för psykoterapi är att åtgärderna ska vara 
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systematiska och målinriktade samt att de ska bygga på vetenskaplig psykologisk teori och 

metod. Åtgärderna är avsedda att påverka psykiska symtom och personlighetsstörningar. De 

ska utföras eller ledas av särskilt utbildade personer i syfte till att hjälpa människor komma 

tillrätta med problem som påverkar livshållningen och sättet att fungera i olika medmänskliga 

och sociala sammanhang. Grunden i psykoterapi är bland annat empatisk förståelse, 

acceptans, allians och kunskap om de psykologiska mekanismer som reglerar känsloladdade 

upplevelser (Egidius, 2005; Ottosson, 2004). Psykodynamisk terapi, PDT och kognitiv 

beteendeterapi, KBT är de två största och vanligaste psykoterapimetoderna i Sverige. 

Psykodynamisk terapi. I början av 1900-talet började den moderna psykoterapin ta 

form. Frontfiguren var Sigmund Freud som grundade den så kallade psykoanalytiska teorin. 

Klassisk psykoanalys utvecklades till en intensiv långtidsbehandling vars syfte var att 

rekonstruera hela personligheten och inte att ta bort enstaka symtom eller problem i beteendet. 

Idag kan man inte längre se psykoanalys som något enhetligt utan det är ett kunskapsområde 

med många olika inriktningar, däribland den psykodynamiska terapin. Det finns dock 

psykoanalytiska grundantaganden som är gemensamma för de psykoanalytiska inriktningarna. 

En sådan grundtanke är att människans handlingar är intentionella och meningsbärande. Med 

detta menas att våra upplevelser och beteenden inte kan ses som slumpmässiga utan har ett 

samband med tidigare livsskeenden. I psykoanalytiska teorier antar man också att det finns 

omedvetna psykiska skeenden som pågår utan att vi noterar dem och som påverkar vårt 

tänkande och agerande. Med hjälp av psykiska försvar så som bortträngning, skyddar vi vårt 

medvetande från sådant som vi en gång uppfattat som smärtsamt och hotfullt. Ett annat 

grundantagande är att mentala, interna eller internaliserade konflikter är normaltillstånd hos 

människan. Tanken med detta är att minnen, önskningar, tankar, föreställningar och känslor 

ofta är oförenliga med varandra och att en ständig konflikt finns mellan att ge uttryck för 

dessa och att försvara sig mot dem. Människans utveckling ses som kontinuerlig och 

kumulativ, det vill säga att anlag och uppfostran är avgörande för hennes utveckling. 

Individen tenderar att i varje relation uppleva den andre i ljuset av sina egna tidigare 

erfarenheter av betydelsefulla relationer. Ett mål i den psykodynamiska terapin är att klienten 

ska skapa ett utrymme för tankar som inte tidigare tänkts, ord som inte uttalats och känslor 

som denne tidigare inte varit i kontakt med (Roth & Fonagy, 2005; Sandell, 2008; 

Sigrell, 2001). 

Den psykodynamiska terapins kontrakt innebär att klient och terapeut ses en till två 

gånger i veckan. Behandlingen kan ha en tidsgräns men den kan också vara öppen. Klienten 
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är sittandes med en möjlighet att se terapeuten i ögonen. Psykodynamisk långtidsbehandling 

behandling brukar vara ett år eller mer och den mer fokuserade psykodynamiska terapin varar 

oftast mellan fyra till sex månader (Roth & Fonagy, 2005; Sandell, 2008; Shedler, 2010). I en 

empirisk studie av Jones och Purlos (1993; refererad i Sandell, 2008) isolerades och 

identifierades den mest dominerande faktorn som var särskilt karaktäristisk för 

psykodynamisk teknik och förhållningssätt. Faktorn innehöll följande element: terapeuten 

hjälper klienten att uppleva dennes känslor mer djupgående genom att understryka dem. 

Terapeuten har en neutral hållning. Terapeuten tolkar omedvetna önskningar, känslor eller 

tankar och pekar också på hur klienten använder sig av olika försvarsmanövrer. Terapeuten 

hjälper klienten att knyta känslor och upplevelser till situationer i det förflutna. Denne lägger 

också märke till känslor som av klienten uppfattas som oacceptabla och riktar klientens 

uppmärksamhet mot dem (Sandell et al., 2008). Psykodynamisk terapi lägger också stor vikt 

vid patienternas relationer och mellanmänskliga erfarenheter (i teoretiska termer; 

objektrelationer och anknytning). Även relationen mellan terapeut och patient anses i sig vara 

en viktig interpersonell relation som kan bli djupt meningsfull och emotionellt laddad. I den 

mån det finns återkommande teman i en persons relationer och sätt att interagera, tenderar 

dessa teman att dyka upp, i någon form, i terapirelationen. Upprepandet av interpersonella 

teman i terapirelationen (i teoretiska termer; överföring och motöverföring) ses som en unik 

möjlighet att utforska och omarbeta dem i terapin. Målet är ökad flexibilitet i 

mellanmänskliga relationer och en förbättrad förmåga att möta interpersonella behov 

(Shedler, 2010). 

Kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) växte fram under 1980-talet och har 

sina rötter i beteendeterapi (BT) och kognitiv terapi (KT). Den klassiska beteendeterapin 

etablerades under 1950 och 60-talen och spreds i olika världsdelar med förgrundsfigurer som 

Joseph Wolphe, Arnold Lazarus och B.F. Skinner. Beteendeterapin lade fokus på förändring 

av individens observerbara beteenden och dess konsekvenser. Dessa beteendeansatser 

ignorerade vikten av kognitiva processer men genom influenser av Bandura, Ellis, 

Meichenbaum och Beck fick kognition (både medveten och omedveten) en ökad roll i 

psykopatologimodeller. Under 1970-talet började man anse att den behavioristiska modellen 

var alltför enkel och till följd av det blev den traditionella experimentalforskningen alltmer 

kognitivt inriktad. Tankar och fantasier blev nödvändiga aspekter att räkna med i 

förklaringsmodellen och därmed växte den kognitiva terapin fram, där innehållet och valören i 

klientens tankar istället för dennes beteende står i centrum. Kognitiv terapi understryker 
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förändringen av individens sätt att tolka och bearbeta information (Andersson & 

Mörtberg, 2008; Kåver, 2006). 

I början av 1980-talet började beteendeterapin och den kognitiva terapin länkas 

samman och den kognitiva beteendeterapin tar form. I kognitiv beteendeterapi används en 

kombination av metoder från beteendeterapi och kognitiv terapi. Man utgår från att mänskliga 

problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omvärld (kognitiva 

processer) samt individens sätt att reagera på omgivningen (beteendeprocesser). Det är inte 

händelserna i sig som är problemet utan det sätt man tolkar och tänker om dem. Inom kognitiv 

terapi utgår man från att människors sätt att uppfatta verkligheten bestäms av tidigt 

införlivade kognitiva strukturer. Problemet för människor med psykiska problem är att de gör 

”felaktiga” tolkningar av sin omgivning. En felaktig tolkning leder till ett irrationellt sätt att 

tänka om sig själv och den aktuella situationen. Inom den kognitiva beteendeterapin lägger 

man också en stor vikt vid konsekvenser, både vad det gäller beteenden och tankar. Detta gör 

man eftersom dessa processer antas vidmakthålla eller förvärra problemet. En grundtanke är 

att om personen lyckas förändra sitt beteende så att interaktionen med omgivningen förändras, 

kommer detta också få konsekvenser på inre känslor och upplevelser. Ett mål i terapin är 

därför att förändra klientens beteende och tankar för att förändra patientens problembeteende 

(Kåver, 2006). 

I den kognitiva beteendeterapin arbetar klienten och terapeuten tillsammans för att 

identifiera och förstå problem i termer av förhållandet mellan tankar, känslor och beteende. 

Terapeuten intar en pedagogisk och aktiv roll och fokus ligger på här och nu. Individuella, 

och vanligen tidsbegränsade terapimål, formuleras. Kognitiv beteendeterapi syftar till att 

direkt ringa in symtom, minska ångest, omvärdera tänkandet och främja gynnsamma 

beteenderesponser. Terapeuten stöttar klienten att ta itu med problem genom att utnyttja sina 

egna resurser. Aktiv förändring främjas av terapeuten genom att klienten får hemuppgifter så 

att denne kan öva sig i praktiken på det som han/hon har lärt sig under sessionerna. Klienten 

lär sig att tillskriva förbättring till hans eller hennes egna insatser och får därmed en ökad 

tilltro till den egna förmågan (self-efficacy). En förtroendefull och trygg terapeutisk allians 

ses som en viktig ingrediens. KBT är i första hand en korttidsterapi på 15-20 samtal 

(Kåver, 2006). 

 Psykoterapiforskning 
Att studera förändring är centralt för psykoterapiforskning och detta har framförallt varit extra 

viktigt inom evidensbaserad praxis. Men att värdera förändring är en problematisk fråga. Det 



11 
 

finns mycket forskning inom psykoterapiområdet och sättet att mäta förändringseffekter ser 

olika ut. En stor del av psykoterapiforskningen består av randomiserade kontrollstudier men 

under senare tid har också naturalistiska studier vuxit i antal. Det vanligaste sättet att se 

eventuell förändring är genom statistisk signifikans och effektstorlek, men många studier 

använder sig också av klinisk signifikans. 

Effektstorlek, statistisk och klinisk signifikans. Generellt används tre olika sätt för att titta på 

konsekvenserna av psykoterapi, nämligen statistisk signifikans av inom- och 

mellangruppsskillnader, effektstorlek och klinisk signifikans. Många forskningsstudier som är 

designade för att utvärdera psykoterapins verkan använder vanligen statistisk signifikans. 

Statistiska analyser och statistisk signifikans är viktiga när en utvärdering av terapi görs 

eftersom det ger informationen huruvida det är osannolikt att graden av skillnad beror på 

slumpen. Ett resultat uppnår statistisk signifikans om differensen mellan medelvärden 

överstiger vad som skulle kunna ha berott på enbart slumpen (Lambert & Ogles, 2009). 

Statistisk signifikans rapporteras i konfidensnivåer av p < .05 eller p < .01, det vill säga om 

förändringen eller skillnaden beror på slumpen till mindre än 5 % respektive 1 % (Lambert & 

Hill, 2004). 

Effektstorlek är ett metriskt värde som gör olika studier jämförbara och ger en 

tilläggande information genom att förse oss med ett index av graden eller storleken av den 

genomsnittliga förändringen (Lambert & Ogles, 2009). Denna typ av statistik är extra viktig 

för metaanalyser som ger en effektiv och objektiv samlad bild av tidigare studier (Lambert & 

Ogles, 2004; Messer & Wampold, 2002). Effektstorleken beräknas oftast som 

medelvärdesdifferensen mellan behandling- och kontrollgrupp dividerat med 

kontrollgruppens standardavvikelse. En effektstorlek på 0.8 betraktas som stor inom 

psykologisk och medicinsk forskning. En effektstorlek på 0.5 ses som en mer moderat effekt 

och en effektstorlek på 0.2 anses som en liten effekt. Det är också möjligt att beräkna 

effektstorlekar inom en behandlingsgrupp. Denna beräknas då genom att ta skillnaden mellan 

för- och efterbehandling dividerat med standardavvikelsen. Dock är dessa något svårare att 

tolka då effektstorleken kan vara influerad av många andra faktorer än enbart behandlingen. 

Metaanalyser över psykoterapi omfattar oftast randomiserade kontrollstudier (efficacy-

studier) och forskningsöversikter på mer naturalistiska studier (effectiveness-studier) är 

sällsynta (Roth & Fonagy, 2005). 

Effektstorlek och statistisk signifikans är betydande och viktiga mått när man tittar 

på gruppnivå men de ger exempelvis ingen information om variationen av responser till 
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behandlingen inom den behandlade gruppen. Vissa individer som får behandling kan uppleva 

stora förändringar, andra mindre eller ingen, men det finns även de som upplever förvärrande 

av symtom. Denna typ av analys ger således inte någon klinisk innebörd. Här har klinisk 

signifikans sin styrka eftersom detta mått bedömer förändringar på en individuell klients nivå. 

Klinisk signifikans är idag ett rekommenderat mått i all psykoterapiforskning för att kunna 

bedöma psykoterapins verkan. De två mest framträdande kraven för kliniskt signifikanta 

förändringar är att de behandlade klienterna gör statistiskt pålitliga förbättringar som ett 

resultat under behandlingen och att de behandlade klienterna efter behandlingen empiriskt inte 

kan skiljas från ”normala” och ickeavvikande individer. Generellt vidgar eller modifierar 

användningen av klinisk signifikans vår syn på psykoterapins verkan och det kan bli tydligt 

att en del av klienterna som genomgår en behandling inte responderar till den grad man 

hoppats på samt att en liten grupp till och med blir sämre. Hansen, Lambert och Foreman 

(2002, refererad i Lambert & Ogles, 2009) analyserade totalt 28 kliniska tester som 

inkluderade 2109 patienter och 89 behandlingsbetingelser. De studerade en variation av 

störningar och behandlingsmetoder och fann ut att i medel mötte 58 % av patienterna 

kriterierna för klinisk signifikant förändring på ett medeltal av 13 sessioner. Således har en 

patient bättre än 50 % chans att påtagligt förändras och återgå till en normal funktionsnivå 

under förutsättningar att patienten får en god behandling (Lambert & Ogles, 2009). 

Jacobson och Truax var de första som introducerade en statistisk metod för att 

komma åt kliniskt signifikant förändring. I dagsläget är Jacobson och Truax's metod den 

vanligast använda metoden för att bedöma klinisk meningsfull förändring i 

psykoterapistudier. Metoden har dock blivit kritiserad där huvudkritiken är att metoden inte 

tar hänsyn till regression mot medelvärdet och att den därför inte är tillräckligt precis. Flera 

andra modeller har föreslagits för att beräkna klinisk signifikans, men även här har påpekats 

brister och studier har visat att olika mätningar producerar varierande skalor av klinisk 

signifikans. Det är därför viktigt att vara medveten om att klinisk signifikans är beroende av 

både den specifika mätningen av resultatet samt den statistiska metod som använts för att 

bedöma klinisk signifikans. Detta kan göra det svårt att jämföra behandlingseffekten mellan 

studier. Det är också betydelsefullt att medelvärden, standardavvikelser eller 

reliabilitetsparametrar som används i beräkningar redovisas. Men så länge Jacobson och 

Truax's metod inte är modifierad, och att man använder normativa data för att fastställa cutoff, 

så är det möjligt att göra jämförelser mellan studier (Lambert & Hill, 2004; Lambert & 

Ogles, 2009). 



13 
 

Randomiserade kontrollerade studier (efficacy) och naturalistiska studier (effectivity). 

Under drygt ett decennium har mycket av terapiforskningen varit starkt influerad av kravet att 

undersöka vilka terapimetoder som verkligen har effekt samt vilka tillstånd de i sådant fall är 

effektiva mot. Kravet på att visa effekt har bidragit till att evidensbasera terapimetoden. 

Evidensbaseringen har i sin tur lett till många betydelsefulla resultat både beträffande 

kunskaper om terapimetoders lämplighet för olika typer av problem samt utveckling av nya 

metoder för att forska om psykoterapi. Men denna evidensfokusering har också medfört 

mycket diskussion (Holmqvist & Philips, 2008). En kritik mot evidensbasering är att det 

kräver randomiserade jämförelsestudier mellan manualbeskrivna behandlingsformer. 

I randomiserade kontrollerade studier (RCT) införs avsiktligt en intervention för att 

studera effekten av denna. RCT kännetecknas av kontroll och randomisering vilka betraktas 

som nödvändiga förutsättningar för att säkerställa att skillnader mellan individer är jämnt 

fördelade. Målet är att kunna tillskriva den observerade effekten till den specifika 

interventionen (Leichsenring, 2004; Shadish, Cook & Campbell, 2002). RCT betraktas ofta 

som den "gyllene standarden" i psykoterapieffektforskning men den exklusiva ställning RCT 

som metod har för att påvisa en psykoterapis effekt är något som idag ifrågasätts. 

Huvudargumentet är att det är tveksamt om resultaten från RCT är representativa för klinisk 

praxis. Således kan den antagna styrkan hos RCT, särskilt randomisering, också ses som deras 

centrala svaghet, eftersom RCT skapar konstlade villkor som inte är representativa för klinisk 

praxis (Leichsenring, 2004). En stark kritik är att RCT har låg extern validitet (dvs. 

generaliserbarhet) på grund av de strikta reglerna i psykoterapi för att passa den 

experimentella forskningsdesignen. Användning av randomisering, sträng kontroll, 

behandlingsmanualer, korrigeringar av terapeuter som inte håller sig till manualen, ett fast 

antal sessioner och en diagnostiskt homogen patientgrupp; allt detta är förutsättningar som 

kraftigt skiljer sig från förhållandena i den verkliga kliniska, världen (Ahn & 

Wampold, 2001). Dessutom kan man visa på att i många RCT är randomisering bara ett 

formellt kriterium och att kontroll över andra påverkande variabler förmodligen inte uppnås. 

För att kontrollera för skillnader mellan individer genom randomisering krävs ett tillräckligt 

stort antal individer och i många RCT är urvalsstorleken inte tillräckligt stor för att kunna ge 

likvärdiga grupper genom randomisering. Dessutom tenderar patienter att hoppa av 

kontrollgrupper, vilket begränsar representativitet av kontrollgruppen för terapigruppen även i 

randomiserade studier (Leichsenring, 2004). 

Stor fokus har, som nämnts, under senare år legat på randomiserade studier. Det är 

dock också viktigt och önskvärt med mer naturalistiska utfallsstudier där psykoterapier 
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bedrivs i vanliga kliniska sammanhang eftersom det är så verkligheten ser ut (Holmqvist & 

Philips, 2008). I motsats till RCT utförs naturalistiska studier (effectiveness-studier) under de 

villkor som finns i klinisk praxis. De har en hög klinisk representativitet. Patienter med 

komplexa sjukdomar (dvs. med komorbiditet) behandlas eftersom de vanligtvis förekommer i 

klinisk praxis. Terapeuter tillämpar just de metoder för psykoterapi som de vanligtvis utövar 

och som de har erfarenhet av. Patienterna bestämmer själva typ av terapi och psykoterapeut, 

och behandlingens längd kan variera utifrån det kliniska behovet. National Institute of Mental 

Health (NIMH) i USA har specifikt efterlyst mer naturalistisk forskning. Dock godtas inte 

naturalistiska studier av American Psychiatric Association (APA) som en metod för att påvisa 

att en behandling fungerar. Huvudargumentet mot naturalistiska studier är angående hotet mot 

den inre validiteten, närmare bestämt den minskade möjligheten att kontrollera faktorer, 

förutom terapin, som kan påverka resultatet (Leichsenring, 2004). 

Anspänningen mellan det naturalistiska sättet att påvisa behandlingsverkan och det 

experimentella sättet att mäta behandlingseffekt är ett faktum och klyftan mellan dem är svår 

att överbrygga. En del forskare hävdar att ”forskningsterapi” generellt är mer effektiv än 

vardaglig klinisk praktik och att detta bland annat skulle kunna bero på att RCT har strängare 

exkluderingskrav och använder sig av mer strukturerade och fokuserade behandlingar (Roth 

& Fonagy, 2005). Men det finns lite forskning i frågan kring om det verkligen finns skillnader 

i resultatet mellan efficacy- och effectiveness-studier (Westbrook, 2005). Oavsett metod är 

psykoterapi, som tidigare nämnts, ett mycket komplext område att utvärdera eftersom många 

faktorer kan interagera och på så sätt påverka resultatet. Klienter varierar i flera dimensioner, 

så som socioekonomisk status, graden av störning och i psykologisk funktion före 

insjuknandet. Liksom klienter, varierar också terapeuter i bland annat personlighet, 

färdigheter och motivation. Även behandlingen som erbjuds varierar i exempelvis längd, 

terapeuternas handledning och tillgången av resurser (Roth & Fonagy, 2005). 

Psykoterapins verkan. Den första stora metaanalysen inom psykoterapi gjordes år 1980 och 

inkluderade 475 studier. Denna metaanalys fick en effektstorlek på 0.85 för patienter som fått 

psykoterapi jämfört med obehandlade kontrollgrupper (Shedler, 2010). Flera senare studier 

har visat att psykoterapibehandlingar har moderata till höga effektstorlekar och det finns 

tusentals studier och hundratals metaanalyser som påvisar att psykoterapi har en positiv 

verkan för behandlade patienter. Idag är det vanligare med metastudier som är mindre 

generella och istället fokuserar på ett visst område som till exempel psykoterapi för 

depression (Lambert & Ogles, 2004). 
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Under årtionden har mycket av terapiforskningen, som tidigare nämnts, handlat om 

effektivitet och inte kliniskt representativa villkor. Det finns de som ifrågasätter huruvida 

psykoterapi fungerar under mer kliniska förhållanden. En del forskare påstår att terapi inte 

fungerar under sådana villkor; att kliniska studier inte har visat signifikanta effekter (Lambert 

& Ogles, 2004; Shadish, Matt, Navarro & Philips, 2000). Många kliniska studier har också 

haft stora brister. Det finns få studier gjorda under kliniskt representativa förhållanden i 

forskningslitteraturen och idag börjar de bli allt mer efterfrågade (Shadish et al., 2000). 

Shadish har gjort två metaanalyser för att titta närmre på de effekter terapi har under kliniskt 

representativa förhållanden. Den första studien (1997) bygger på 15 metaanalyser från 

56 studier som når upp till grad ett av tre när det gäller att uppfylla stringenta krav för kriteriet 

klinisk representativitet. Resultatet av denna studie påvisade bland annat att effektstorleken 

inte skiljde sig, varken från mer stringenta studier som uppnår grad tre eller ursprungliga 

metaanalyser. Dock finns det bara ett fåtal studier som uppnår grad tre när det gäller att 

uppfylla klinisk representativitet och resultatet bör därför tolkas försiktigt (Shadish et 

al., 1997). Den andra metaanalysen (2000) gjorde en del metodologiska förändringar samt 

inkluderar ett större antal studier (90 stycken). Även denna studie bekräftar att terapi är 

effektfull samt att terapi under kliniska villkor producerar samma effekt som studier ur 

tidigare metaanalyser (Shadish et al., 2000).  

Många empiriska studier på psykoterapi har visat sig ha demonstrerade effekter på en 

variation av klienter. Dessa effekter överträffar också placebo- eller obehandlade grupper. 

Dessutom är effekten inte bara statistiskt signifikant utan även kliniskt meningsfull. Ungefär 

40-70 % av klienterna visar i kliniskt stringenta tester att terapin har en betydande nytta 

(Lambert & Ogles, 2004). Men det finns också patienter som inte drar nytta av psykoterapi. I 

randomiserade kliniska prövningar kan man se att cirka 35-40 % av patienterna inte upplever 

någon nytta (Lambert, 2007). Man har också funnit via både randomiserade studier och andra 

kliniska studier som bygger på att mäta klinisk signifikans, att en liten grupp patienter, mellan 

5-10 %, försämras (Lambert, 2007; Lambert & Ogles, 2009). Detta innebär emellertid inte att 

försämringen är en produkt av terapin utan att det i vissa fall också kan handla om en process 

som påbörjats hos klienten och som ingen terapeut hade kunnat avbryta. Sammantaget tycks 

mycket psykoterapiforskning peka på att psykoterapi är verksamt och betydelsefullt. 

Den psykodynamiska terapins verkan. Det finns press både från det nationella institutet för 

mental hälsa (National Institute of Mental Health) och APA på att psykodynamiskt 

orienterade utövare ska börja visa deras resultat. Psykodynamisk terapi är en av de absolut 
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vanligaste terapiformerna men ändå den minst undersökta. Historiskt kan man se att 

bedömningen av psykoterapins verkan har legat på terapeutens syn på förändring hos klienten. 

Ett argument för att inte utvärdera terapiformen har varit att dess verkan inte går att undersöka 

med instrument. Detta har nu börjat förändras och mer forskningsrapporter börjar publiceras 

(Roseborough, 2006). 

Shedler (2010) har gjort en forskningsöversikt på metaanalyser och fann att samtliga 

berörda metastudier gjorda om psykodynamisk psykoterapi påvisar goda resultat. Han 

hänvisar bland annat till en metaanalys gjord 2006 av Abbas, Hancock, Henderson och 

Kisely, mer känd inom medicin än psykologi. Denna metaanalys bestod av 23 randomiserade 

studier på totalt 1431 patienter där studierna jämförde patienter med ett register av vanliga 

mentala störningar som fick psykodynamisk korttidsterapi, mindre än 40 timmar, med 

kontrollgrupper. Kontrollgrupperna såg lite olika ut; en del stod på väntelista, andra fick 

minimal behandling eller vad de kallade ”vanlig behandling”. Metastudien presenterade en 

stor effektstorlek (0.97) på förbättring av generella symtom. I en uppföljning nio månader 

senare genom eftertest hade effektstorleken ökat markant (1.51). Detta visar att 

psykodynamisk terapi har stor effekt och att en pågående förändringsprocess sker även efter 

avslutad terapi. Flera randomiserade kontrollerade tester stödjer effekten för psykodynamisk 

terapi för en mängd olika tillstånd så som depression, ångest, panik, somatoforma störningar, 

ätstörningar, substansrelaterade störningar och personlighetsstörningar (Shedler, 2010). 

Leichsenring och Leibing (2007) refererar till Fonagy och Higgitt (2005), Leichsenring 

(2005), samt Leichsenring, Rabung och Leibing (2004), som samtliga påvisar evidens för 

effektiviteten av psykodynamisk psykoterapi och menar, med ett få undantag, att terapiformen 

var antingen signifikant överlägset kontrollgruppen (som fick vanlig behandling eller stod på 

väntelista) eller lika effektiv som en redan etablerad behandling, vanligtvis kognitiv 

beteendeterapi när det gäller behandling av specifika psykiatriska störningar (Leichsenring & 

Leibing, 2007). 

Bradshaw, Roseborough, Pahwa och Jordan (2009) har gjort en effectiveness-studie 

på psykodynamisk terapi på en öppenvårdsmottagning för psykisk hälsa. Studien bygger på 

totalt 78 klienter där de mäter för- och eftertest på generell psykosocial funktion, livskvalitet, 

subjektiv stressnivå, interpersonell funktion och rollfunktion med självskattningstestet 

Outcome Questionnare OQ 45.2 utvecklat av Lambert et al. De fann att klienterna hade 

statistiskt signifikant förbättrats från förtest till terapiavslut på samtliga skalor. På den totala 

OQ-skalan fick de en effektstorlek på 0.9, vilket indikerar en stor förändring mellan för- och 

eftertest. Däremot var effektstorleken inte lika stor på de enskilda skalorna där den låg mellan 
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0.4-0.9. Dessutom beräknades den kliniska signifikansen där 85 % av klienterna uppvisade 

förbättring på den totala OQ-skalan, 12 % uppvisade ingen förändring och 3 % försämrades. 

Av de klienter som uppvisade förändring var det 19 % som också blev kliniskt signifikant 

förbättrade. I artikeln hänvisar de till en tidigare studie gjord 2004 av Roseborough där han 

gått igenom sex effectiveness-studier på psykodynamisk terapi och funnit att cirka 70 % 

förbättras över tid. Dock fanns det en stor variabilitet mellan studierna och mätproblem är 

oftast ett stort problem i naturalistiska studier (Bradshaw et al., 2009). I en annan 

effectiveness-studie (Roseborough, 2006) där man utvärderar psykodynamisk terapi gjord på 

164 deltagare fann man en moderat effektstorlek på den totala OQ-skalan. 

Sammantaget finns det många studier som pekar på att den psykodynamiska terapin 

har en god verkan. 

Den kognitiva beteendeterapins verkan. KBT har visat sig vara effektiv för många olika 

kliniska störningar och idag finns det ett stort antal välkontrollerade studier som bekräftar 

dess effektivitet. I flera sammanhang har KBT varit minst lika effektiv eller överlägsen mer 

renodlade beteendeterapier eller farmakologiska behandlingar. I sin helhet är det mycket som 

tyder på att KBT är minst lika effektiv som den bästa tillgängliga behandlingen för ett stort 

antal störningar som till exempel depression, panik, ångest, socialfobi, schizofreni och bulimi. 

Dessutom finns det ett antal studier som visar att KBT kan ge mer långvariga förändringar än 

andra interventioner, framförallt medicinsk behandling (Hollon & Beck, 2004). Butler, 

Chapman, Forman och Becks (2006) sammanfattning av 16 metaanalyser, som totalt 

innefattade 9995 personer i 332 studier, visar stora effektstorlekar för KBT för unipolär 

depression, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom med eller utan agorafobi, social fobi, 

posttraumatiskt stressyndrom, samt ångestsymtom och depressiva symtom i barndomen. Ett 

jämförande medelvärde för samtliga av dessa störningar i relation till ingen behandling, 

väntelista eller placebo gav en hög effektstorlek (0.95). KBT för äktenskaplig ångest, ilska, 

barndomssomatiska sjukdomar och kronisk smärta hade moderata effektstorlekar (det 

sammantagna medelvärdet för effektstorlek låg på 0.62). Studien visade också på att KBT har 

en positiv och växande effekt för flera störningar efter avslutad behandling och stödjer den 

kognitiva beteendeterapins effektivitet för många psykiatriska störningar (Butler, et al., 2006). 

Westbrook och Kirk (2005) sammanfattar i sin studie dataresultat från 

1276 patienter, med olika typer av problematik, som blivit behandlade med kognitiv 

beteendeterapi i klinisk praktik av erfarna terapeuter och jämför dessa resultat med tidigare 

publicerad forskning. I studien kommer de fram till att KBT bedriven på kliniska praktiker är 



18 
 

effektivt, men kanske med något lägre resultat än efficacy-studier. Genom att mäta klinisk 

signifikans på standardiserade test fick de resultatet att ungefär hälften av patienterna 

förbättrades reliabelt och cirka en tredjedel förbättrades kliniskt signifikant. Det var 2-3 % 

som försämrades. Effektstorleken låg mellan 0.5-0.7. Dessa resultat bekräftar en tidigare 

sammanfattning av forskningsläget på effectiveness-studier gjord av Shadish (1997; refererad 

i Westbrook & Kirk, 2005). 

Är någon terapiform mer verksam än andra? Som tidigare nämnts uppvisar forskningen att 

psykoterapi är verksamt och de allra flesta forskare inom psykoterapiforskning är överens om 

detta. I dagsläget finns dock oenigheter om huruvida de verksamma effekterna av psykoterapi 

beror på särskilda ingredienser i behandlingarna eller på de gemensamma faktorerna i alla 

terapier. En del är anhängare av behandlingar som har empiriskt stöd och hävdar 

behandlingars specificitet, det vill säga att behandlingars effekt beror på särskilda 

ingredienser, som vanligtvis presenteras i behandlingsmanualer. Specificitet är ett av 

kännetecknen för den medicinska modellen. Andra är anhängare av modeller som föreskriver 

att det är behandlingars gemensamma faktorer, såsom den terapeutiska alliansen, som är det 

effektiva i psykoterapi (Ahn & Wampold, 2001). 

Stiles, Barkham, Mellor-Clarks och Conell (2008) har gjort en replikationsstudie 

inom primärvården. Studien byggde på totalt 5613 patienter som antingen fick kognitiv 

beteendeterapi, personcentrerad terapi eller psykodynamisk terapi, vid primär- och sjukvården 

för psykisk hälsa, inom en treårsperiod i Storbritannien. Patienterna delades in i totalt sex 

grupper; tre med ”renodlade” terapiformer och tre grupper som behandlades med samma 

terapimetoder men med något komplement såsom integrerande, stödjande eller konst. Dessa 

resultat jämfördes sedan mellan grupperna. Samtliga grupper var mycket lika från början och 

hade liknande värde när det gällde subjektivt välmående, generell funktionalitet och 

symtomnivå. Generellt var alltså grupperna lika, men man kunde se en liten skillnad. 

Patienterna i psykodynamisk terapi led av något högre interpersonella problem samt att det 

totala antalet problem var signifikant högre i denna grupp. Man kunde även se att denna grupp 

hade signifikant fler sessioner. Efter avslutad behandling hade samtliga grupper påtagligt 

förbättrats både statistiskt och kliniskt. Förändringsfördelningen var lika inom alla grupperna, 

vilket innebär att psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi, trots deras olikheter i 

metod och antaganden, får likvärdiga resultat även i denna studie. Resultatet av studien visade 

en huvudeffekt av behandling över tiden inom grupperna. Effektstorleken för KBT låg på 1.38 

och för psykodynamisk 1.29. Även klinisk signifikans beräknades och 59 % av patienterna i 
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kognitiv beteendeterapi hade förändrats kliniskt signifikant och 54 % av patienterna i 

psykodynamisk terapi. Enbart reliabel förändring hade 17 % gjort av patienterna i den 

kognitiva beteendeterapin och 20 % av patienterna i den psykodynamiska terapin. Det fanns 

också en del som inte förändrades. I den kognitiva beteendeterapin var det 23 % oförändrade 

och i den psykodynamiska terapin var det 24 %. Det var totalt 1,4 % av patienterna i den 

kognitiva beteendeterapin som försämrades och 1,8 % av patienterna i den psykodynamiska 

terapin. Det fanns ingen signifikant skillnad i grupperna när deras resultat jämfördes vilket 

bekräftar likvärdig pålitlig signifikant förbättring. Patienterna i kognitiv beteendeterapi gick i 

genomsnitt 7,3 sessioner och patienterna i psykodynamisk terapi gick 8,1 sessioner (Stiles 

et.al., 2008). 

Det finns, som tidigare nämnts, starka bevis för den kognitiva beteendeterapins effekt 

och effektivitet av för en mängd olika besvär. Detta betyder dock inte att psykodynamisk 

terapi inte ger samma resultat utan det kan snarare handla om att färre studier gjorts inom 

denna terapiinriktning. Stiles et al. (2008) menar att det finns mycket evidens för att många 

terapier, oavsett teori och teknik, har likvärdiga positiva resultat. Det finns inte heller mycket 

forskningsstöd för att typen av psykoterapi som administreras svarar för mycket av 

variationen i behandlingseffekt eller att behandlingars specifika ingredienser är nödvändiga 

för framgångsrik behandling av vissa störningar (Messer & Wampold, 2002). En 

återkommande slutsats är att olika former av psykoterapi har visat samma effekt när de 

jämförs och att de mesta av patientens förbättring beror på icke-specifika faktorer så som 

patient- och terapeutegenskaper, miljöfaktorer, förväntningar och den terapeutiska relationen 

(Philips, 2009). Det finns forskning som pekar på att det är den terapeutiska interaktionen som 

är den kritiska aspekten av psykoterapi vilket stöder uppfattningen om att det verksamma med 

psykoterapi är de gemensamma faktorerna. Exempelvis finns det studier som har påvisat att 

den terapeutiska alliansen, mätt på ett tidigt stadium, bidrar till en betydande del av 

variationen i behandlingsresultat. Dessutom finns det studier som kommit fram till att 

variansen i behandlingsresultat på grund av terapeuter inom behandlingar är större än 

variationen mellan behandlingarna. Detta skulle indikera att terapeutens betydelse är större än 

behandlingstypen (Messer & Wampold, 2002). 

Vissa forskare har länge, i över 70 år, hävdat terapiers likvärdiga positiva resultat 

men fortfarande pågår debatten om detta. Men trots att det finns mycket som pekar på att 

psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi har likvärdiga resultat så finns det en 

övervikt av publicerad forskning om KBT. Troligtvis har det gett KBT en större trovärdighet 

än andra metoder (Stiles et al., 2008). Detta har lett till att man i Sverige såväl som flera andra 
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länder, exempelvis USA och Storbritannien, har riktlinjer om att öka tillgången till kognitiv 

beteendeterapi. 

Betydelsen av terapeutens erfarenhet för terapins verkan. Det finns inte mycket forskning 

på betydelsen av terapeuters erfarenhet. Det finns inte heller många studier som har designats 

för att studera utbildningseffekter. De flesta studier som berör terapeutens erfarenheter har 

endast analyserat det sekundärt och har haft ett annat huvudsyfte (Lambert & Ogles, 2004). 

Stein och Lambert (1995) fann dock, i sin metaanalys, moderata effektstorlekar, vad gäller 

träningsnivå och klientförbättring, till de erfarna terapeuternas fördel. Driscoll et als (2003) 

studie stöder detta resultat då de fann att klienters behandlingsresultat var signifikant relaterat 

till antalet klientkontakttimmar som terapeuten har haft. I en naturalistisk studie där man 

jämförde psykologstudenter under utbildning med kvalificerade kliniska psykologer kunde 

man dock inte påvisa någon signifikant skillnad mellan resultat för matchade klienter 

(Buckley, Newman, Kellet & Beail, 2006). Men även om stödet för erfarenhet hittills inte är 

så starkt är det dock i denna riktning det tycks peka. 

Betydelsen av psykoterapins längd för terapins verkan. Mängden av psykoterapi som behövs 

för att bringa positiva resultat har varit ett bekymmer i decennier och är än idag ett ämne för 

seriös debatt. Förr användes långa psykodynamiska terapier, men under 1950 och 1960-talen 

förkortades sessionerna på grund av alltför långa väntetider. Idag är det skyhöga 

sjukvårdskostnader som är förknippat med behandlingens längd som väcker oro och det finns 

antaganden om att positiva resultat kan uppnås med ett fåtal sessioner. Från år 1950 till 1992 

har 156 studier gjorts på detta ämne och 100 av dem angav ett positivt samband mellan 

behandlingstid och resultat och endast sex indikerade en negativ relation. Detta stödjer den 

allmänna kliniska uppfattningen om att långa terapier ger mer nytta än korta. Studierna ger 

dock liten vägledning kring hur mycket terapi som är tillräcklig. När det gäller hur lång 

behandlingstid som behövs så finns det inga empiriska data som är särskilt tydliga i denna 

fråga (Lambert, 2007). Lambert och Ogles (2004) hänvisar till en metaanalys bestående av 

2431 patienter från publicerad forskning under en 30-årsperiod, gjord år 1986 av Howard, 

Kopta, Krause och Orlinsky, som fann ett stabilt mönster mellan mängden av terapi och 

förbättring hos patienten. Studien visar att ju större mängd psykoterapi patienten får desto 

större är sannolikheten för förbättring, men efter ett högt antal sessioner så minskade 

effektökningen. Deras analys visade att 14 % av klienterna förbättras redan innan den första 

sessionen, 53 % förbättrades efter en samtalsbehandling på åtta veckors sessioner, 75 % av 

klienterna efter 26 sessioner och efter 52 sessioner visade hela 83 % av klienterna förbättring. 
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Studien innehöll dock en del begränsningar eftersom de använt sig av för- och eftertest istället 

för test efter varje session. Detta gör det svårt att mäta exakt tidpunkt för förbättring. Lambert 

och Ogles (2004) tar upp att Andrews och Lambert (2001) vid ett senare tillfälle replikerade 

denna studie med ett kompletterande material för att kunna bedöma tidpunkt för förändring 

och de fann då ut att Howard et al. (1986) överskattade hastigheten av förändring och fann 

istället att 50 % av patienterna behövde 13 sessioner terapi för att uppnå kriteriet för en 

klinisk signifikant förbättring och 75 % uppnådde detta kriteriet efter 50 sessioner. Det finns 

dock andra senare studier som presenterar andra siffror på hur snabbt en klinisk signifikant 

förbättring kan uppnås, detta också beroende på hur svår problematik eller vilket standardmått 

på förbättring som använts (Lambert & Ogles, 2004). Fem studier, där de använt OQ-45 på 

totalt 6000 patienter från olika kliniker i USA som fick rutinmässig vård, pekar på att 50 % av 

patienter uppnår klinisk signifikant förbättring mellan session 11 och 21 samt att 75 % av 

klienterna uppnår det mellan session 25 och 45. Ska man enligt Lambert (2007) sätta en mer 

generell riktlinje för antalet behandlingssessioner så bör den åtminstone ligga på 

20-25 sessioner för flertalet av patienterna, vilket är en behandlingstid på cirka sex månader. 

Det kan, enligt ovanstående studier, konstateras att det finns mycket som tyder på ett samband 

mellan antalet terapisessioner och klientförbättring. Dessutom kan det tilläggas att 

terapieffekter inte endast är kortvariga utan att de kan fortsätta att växa med tiden efter 

avslutad behandling. Lambert (2007) poängterar att det är bättre att anpassa längd efter 

patientens behandlingsrespons än efter teoretiska och kostnadsbaserade beslut. 

Sambandet mellan klienters terapitillfredsställelse och symtomlindring. Litteraturen är 

något tunn, inte så ny och ger en blandad bild av sambandet mellan klienters tillfredsställelse 

och symtomlindring. I en studie Ankuta och Abeles (1993) förväntade sig författarna finna att 

personer som visar kliniskt signifikant symtomlindring skulle rapportera högre 

tillfredsställelse än individer som upplever en måttlig eller ingen symtomlindring. Studien 

baseras på data från 74 klienter på en psykologisk klinik. Symtomförändring mättes före och 

efter behandling genom the Symptom Checklist-90-R (SCL-90). Den kliniska signifikansen 

beräknades genom Jacobson och Truax's metod. Deltagarna fick efter behandling även skatta 

utvalda delar av Strupp, Fox, och Lessler's (1969; refererad i Ankuta och Abeles, 1993) 

Patient Questionnaire (QP) som ett mått på hur nöjda de var med behandlingen. Som Ankuta 

och Abeles (1993) förväntat, fann de ett signifikant förhållande mellan symtomförändring och 

tillfredsställelse. Även Wise (2003) har undersökt klienttillfredsställelse och 

symtomförändring. Studien baserades på 225 klienter som ingick i ett intensivt 
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öppenvårdsprogram på en privatpraktik. Klienter fick skatta SCL-90 före och efter 

behandling. Wise (2003) använde också klinisk signifikans för att identifiera de som 

uppvisade en kliniskt signifikant symtomlindring och de som inte förbättrats. Som ett mått på 

terapitillfredsställelse användes skattningsformuläret Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-

8). Precis som Ankuta och Abeles (1993) fann Wise (2003) att individer med kliniskt 

signifikant symtomlindring var betydligt mer nöjda än personer som inte hade kliniskt 

signifikant symtomlindring. Sederer, Dickey och Hermann (1995) refererat i Attkisson och 

Greenfield (1998) fann också ut att tillfredsställelse vanligen korrelerar med kliniskt resultat, 

men att graden av korrelation ofta är blygsam. Attkisson och Greenfield (1998) nämner också 

att Waxman (1995) rapporterat resultat på 3500 slutenvårdspatienter som skattat CSQ-8. I ett 

delprov på 183 patienter som var grupperade efter behandlingsrespons på The Brief Symptom 

Inventory (BSI; Derogatis, 1993) en kortare version av SCL-90, fann de att 21 av de 22 mest 

missnöjda var i den grupp där det var svagt behandlingsresultat. Av de 81 patienter som visat 

mest behandlingsresultat var det endast en som varit missnöjd med behandlingen (Attkisson 

& Greenfield, 1998). Enligt Attkisson och Greenfield (1998) brukar ungefär 10 % av 

deltagarna rapportera missnöje med den tjänst som erhållits. 

Även om dessa studier påvisar ett samband mellan symtomlindring och klienters 

tillfredsställelse, finns det andra studier konstaterat motsatsen. Pekarik och Wolff (1996) 

jämförde klienttillfredsställelse över signifikanta symtomförändringar ur både terapeuters och 

klienters perspektiv. Symtomlindring mättes med The Brief Symptom Inventory (BSI). 

Tillfredsställelse mättes genom frågor som rekommenderas av Berger samt Larsen et al. 

(1979, refererad i Pekarik och Wolff, 1996) hos 152 deltagare från kommunala 

mentalhälsocenter. Tillfredsställelse mättes vid terapistart, efter 10 veckor och efter 

5 månader. För mått av klinisk signifikans använde även de Jacobson och Truax's metod. I sin 

studie fann Pekarik och Wolff (1996) inga signifikanta korrelationer mellan klienters 

tillfredsställelse och klienters skattade symtomförändring. 

Lunnen och Ogles (1998) genomförde en studie där de jämförde bedömningar av 

symtomförbättring, tillfredsställelse skattat av klienter, terapeuter, samt makar och närstående.  

Även de använde Jacobson och Truax's metod för att beräkna klinisk signifikans. I studien 

delade de in klienter i dem som förbättrats, de som inte förändrats och de som försämrats. 

Klienters tillfredsställelse mättes med CSQ-8. Lunnen och Ogles (1998) konstaterade att 

klientrapporterade tillfredsställelsenivåer för de som förbättrats inte var signifikant högre än 

nivåer för de som inte förbättrats men var betydligt högre än de som försämrats. Från 

make/maka eller andra perspektiv, fanns inga skillnader i graden av tillfredsställelse över de 
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tre klientgrupperna. I en senare studie av Lunnen, Ogles & Pappas (2008) undersöks 

sambandet mellan tillfredsställelse, symtomlindring, upplevd funktion och klienters funktion 

vid avslutet av terapin ur klienters, betydande andras, samt terapeuters perspektiv. Studien 

baseras på 66 klienter från två mentalhälsocenter, deras terapeuter och 48 betydande andra. 

Klienters tillfredsställelse mättes med CSQ-8. För att mäta symtomförändring användes the 

Outcome Questionnaire 45.2 (OQ45.2). Studien visar att klienters tillfredsställelse, upplevd 

förändring, klienters upplevda funktion och andras upplevelse av klienters funktion vid 

terapiavslut är starkt korrelerade och mer eller mindre synonyma. Dock fann författarna inga 

signifikanta kopplingar mellan symtomlindring och tillfredsställelse. Lunnen, Ogles & Pappas 

(2008) menar således att tillfredsställelse verkar vara oberoende av symtomförändring och 

hävdar därför att detta är en unik information som kan vara till stor nytta för att exempelvis 

utvärdera klienters respons av behandlingstjänsten. Dock rekommenderar de att utvärderande 

undersökningar på behandlingsresultat åtminstone bör innehålla åtgärder av symtomatisk 

förbättring baserat på före- och efterbehandlingsanalyser. 

Sammantaget så tycks sambandet mellan klienters tillfredsställelse av terapin och 

symtomförändring inte vara självklart och forskningen är inte kongruent i denna fråga. 

Syfte 
Syftet med studien är att evaluera psykoterapimottagningen som behandlingsinstans, det vill 

säga den kvalitet som psykoterapin håller på mottagningen samt att undersöka om 

psykoterapimottagningens resultat överensstämmer med forskningsläget i allmänhet. Närmare 

bestämt syftar studien till att undersöka eventuell förändring i symtomnivå samt 

terapitillfredsställelse hos en varierande population klienter som behandlats med kognitiv 

beteendeterapi eller psykodynamisk terapi på en utbildningsmottagning för psykoterapi. I det 

sammanhanget är det också intressant att titta på om graden av symtomnivå hos de klienter 

som besöker mottagningen motsvarar patienter i allmänhet. Därtill är syftet att undersöka 

eventuella skillnader i resultatet mellan de två terapiformerna samt undersöka om det finns ett 

samband mellan symtomförändring och terapitillfredsställelse. I studien avses följande 

frågeställningar besvaras: 

1. Har klienter som påbörjar behandling på psykoterapimottagningen vid Lunds 

universitet motsvarande symtomgrad som patientnormdata? 

2. Är psykoterapi bedriven av psykologstudenter på psykoterapimottagningen vid Lunds 

universitet associerat med psykologisk symtomlindring? 
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a. Är kognitiv beteendeterapi bedriven av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet associerat med psykologisk 

symtomlindring? 

b. Är psykodynamisk terapi bedriven av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet associerat med psykologisk 

symtomlindring? 

3. Finns det signifikant skillnad i psykologisk symtomlindring mellan klienter som fått 

kognitiv beteendeterapi respektive psykodynamisk terapi av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet? 

4. Är klienter nöjda med psykoterapin de fått av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet? 

a. Är klienter som fått kognitiv beteendeterapi av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet nöjda? 

b. Är klienter som fått psykodynamisk terapi av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet nöjda? 

5. Finns det signifikant skillnad i terapitillfredsställelse mellan klienter som fått 

psykodynamisk terapi respektive kognitiv beteendeterapi av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet? 

6. Finns det ett samband mellan klienters terapitillfredsställelse och psykologisk 

symtomlindring efter terapi bedriven av psykologstudenter på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet? 
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Hypoteser 
Vår hypotes är att klienter vid psykoterapimottagningen har lindrigare symtom än 

patientnormdata. Vi tror att många har uppfattningen av att en utbildningsmottagning inte 

behandlar svårare problematik och att klienter med motsvarande symtomgrad som patienter i 

allmänhet därför inte söker eller hänvisas till mottagningen utan att de istället söker eller 

hänvisas till psykiatrin. Vi har även en hypotes om att psykoterapin ska ge en symtomlindring 

och att klienter ska känna sig nöjda med sin behandling. Mycket forskning pekar på 

psykoterapins goda verkan och utvärderingar av klienters terapitillfredsställelse brukar 

generellt ge goda resultat. Vidare förväntar vi oss inga skillnader i symtomförändring eller 

terapitillfredsställelse mellan klienter som gått kognitiv beteendeterapi och de som gått 

psykodynamisk terapi. Mycket forskning framhåller terapimetodernas likvärdiga resultat. Vad 

gäller sambandet mellan symtomförändring och terapitillfredsställelse väntar vi oss att finna 

ett samband. Trots att forskningsläget tycks vara oklart i denna fråga har en hel del studier 

påvisat ett samband, även om detta är svagt. Vi anser det också rimligt att anta att klienter 

som mår bättre känner sig mer nöjda med terapin. Vår hypotes är med andra ord att klienter 

som uppvisar symtomlindring generellt är mer nöjda med terapin. 

Metod 

Eftersom denna studie gjordes inom ramen för ett forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt vid 

Psykoterapimottagningen, Lunds universitet är den begränsad av den design som detta projekt 

använde sig av. Detta är en kvantitativ ansats och en kvasiexperimentell design med för- och 

eftermätning, men utan randomisering eller kontrollgrupp. Studien är naturalistisk och följer 

de villkor som finns i klinisk praxis. Klienters symtomförändring och tillfredsställelse i 

samband med psykoterapi utvärderas. För att få en bra bild om psykoterapi vid en 

utbildningsmottagning är associerat med symtomlindring har vi valt att använda tre olika 

kriterier; statistisk signifikans, effektstorlek och klinisk signifikans. 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna består av klienter som har sökt sig till psykoterapimottagningen vid Lunds 

universitet under hösten 2008 och våren 2009. Det var totalt 160 klienter som svarade på 

förtestet och totalt 96 deltagare som även svarade på eftertestet, således var det 64 deltagare 

som inte svarade på eftertestet. Eftersom de två till tre första sessionerna på 

psykoterapimottagningen är inledande bedömningssamtal ansågs tre sessioner vara ett 

minimum för att en intervention skulle ses som en terapi. Tiden mellan förtest och terapistart, 



26 
 

samt terapiavslut och eftertest varierade mellan deltagarna från 0 dagar och i extrema fall upp 

till 267 dagar. Ett längre förlopp än tre månader mellan förtest och terapistart respektive 

terapiavslut och eftertest ansågs inte rimligt för att kunna få fram en så rättvis bild av 

symtomförändring i samband med terapi som möjligt. Dessutom ansågs ett tidsförlopp på 

högst tre månader som en rimlig tid för att hålla terapin färskt i minnet. Utav de 96 deltagarna 

som gjorde eftertestet var det totalt 71 deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna, det vill 

säga hade tre sessioner eller mer och fyllt i för- och eftertest inom tremånadersgränsen. 

Medelvärdet för de 71 deltagarna på utförandet av förtestet var 26 dagar före terapistart och 

på utförandet av eftertestet var det fem dagar före terapiavslut. Utav de 71 deltagarna gick 

39 stycken i kognitiv beteendeterapi och 32 stycken i psykodynamisk terapi. 

Demografisk och klinisk data över de 71 deltagarna presenteras i tabell 1 nedan. 

Majoriteten av klienterna var kvinnor (79 %), den yngsta klienten var 20 år, den äldsta 63 år, 

genomsnittsåldern var 32 år och medianen 28 år. Den största delen av klienterna sökte för en 

blandproblematik (32 %) i form av antingen kombination ångest och depression, ångest och 

relationsproblem, depression och relationsproblem eller depression, ångest och 

relationsproblem. En del sökte antingen för ångest och panik (17 %), depression (16 %) eller 

relationsproblematik (18 %). Somliga sökte för annan problematik (16 %).  
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Tabell 1. Demografisk och klinisk information över deltagarna. 

 (n=71) 
 
Demografisk variabel n (%) 

Kön 
 Kvinna 56 (78.9) 
 Man 15 (21.1) 

Födelseland 
 Sverige 66 (93.0) 
 Annat 5 (7.0) 

Moders födelseland 
 Sverige 59 (83.1) 
 Annat 12 (16.9) 

Faders födelseland 
 Sverige 62 (87.3) 
 Annat 9 (12.7) 

Sysselsättninga 
 Ej anställd 31 (43.7) 
 ≤ 20 timmar/vecka 11 (15.5) 
 > 20 timmar/vecka 27 (38.0) 
 Sjukskriven 1 (1.40) 
 Föräldraledigc 1 (1.40) 

Utbildningsnivå 
 Universitet 57 (80.3) 
 Gymnasium 14 (19.7) 

Civilstånd 
 Gift 14 (19.7) 
 Sambo 18 (25.4) 
 Ensamstående, i relation 8 (11.3) 
 Ensamstående, utan relation 31 (43.7) 

Angivet problemb 
 Depression 11 (15.5) 
 Ångest 12 (16.9) 
 Relationsproblematik 13 (18.3) 
 Blandproblematik 23 (32.4) 
 Annat 12 (16.9) 

Annan pågående behandling 
 Ingen 53 (74.6) 
 Medicin 14 (19.7) 
 Någon annan 3 (4.2) 
 Medicin och någon annan 1 (1.4) 

Psykiatrisk historia som vuxend 
 Tidigare sökt behandling 44 (62.0) 
 Inte tidigare sökt behandling  27 (38.0) 
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Fortsättning av tabell 1. 
 (n=71) 
 
Demografisk variabel n (%) 

Psykiatrisk historia som barne 
 Tidigare sökt behandling 7 (9.9) 
 Inte tidigare sökt behandling  64 (90.1) 

Föräldrars psykiatriska historia 
 Någon förälder gått till  
 psykolog/psykiater 36 (50.7) 
 Ingen förälder gått till   
 psykolog/psykiater 18 (25.4) 
 Vet inte 17 (23.9) 

Demografisk variabel  

Ålder (år)  
 Intervall  20-63 
 Medel (SD) 32.4 (11.1) 
 Median 28 
a Deltagare som angivit ej sysselsättning kan vara student. 
b Depression samt ångest, panik kan innefatta även annan problematik. Blandproblematik innebär ångest och 
depression, ångest och relationsproblem, depression och relationsproblem eller depression, ångest och 
relationsproblem. 
c Deltagare som uppgav föräldraledighet. 
dTidigare sökt behandling för psykiska besvär efter 17 års ålder. 
e Tidigare sökt behandling för psykiska besvär före 17 års ålder. 
 

Bortfall. Det var 160 klienter som från början ställde upp i forskningsstudien och som fyllde i 

förtestet. Av dessa klienter var det 96 individer (60 %) som även fyllde i eftertestet. Det var 

totalt 71 klienter (44 %) som fyllde i både för- och eftertest och som uppfyllde 

inklusionskriterierna för den här studien. Sex klienter (4 %), utav de 160 ursprungliga, 

hoppade av, det vill säga har gått mindre än tre veckor i terapi. Den återstående andelen 

klienter, 58 stycken (36 %), där eftertest saknas förlorades i uppföljningsprocessen (där 

exempelvis psykologstudenten glömde att ge självskattningsformuläret, klienten glömde eller 

missade att fylla i det eller klienten inte responderade på påminnelsebrevet). 

För att undersöka om de 71 deltagarna som är med i studien är representativa för de 

160 klienter som från början ställde upp i forskningsstudien och som fyllde i förtestet gjordes 

en bortfallsanalys. Demografisk och klinisk information, samt skalorna på SCL-90 jämfördes 

mellan de 160 klienterna och de 96 som även fyllde i eftertestet. Samma jämförelse gjordes 

också mellan de 160 klienterna och gruppen med de 71 deltagarna. Resultatet blev detsamma 

för båda jämförelserna. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna förutom på 

ålder och faders födelseland. De 96 klienterna i den grupp som svarade på eftertestet och de 
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71 deltagarna hade en högre medelålder och färre hade fader med utländskt ursprung. På 

SCL-90 fanns det inga signifikanta skillnader mellan någon av grupperna.  Således finns det 

ingen anledning att tro att de 71 deltagarna skulle skilja sig på något avgörande sätt från 

klientgruppen i stort. 

Instrument 
The Symptom Checklist-90. The Symptom Checklist-90 (SCL-90) är ett 

självskattningsformulär som ger en multidimensionell symtomprofil, vilken innehåller en stor 

mängd information gällandes respondents symtomatiska lidande (Derogatis & Savitz, 1998). 

Instrumentet används bland annat som ett screeningsinstrument för gruppjämförelser och 

evaluering av behandlingseffekt, samt som komplement till andra diagnostiska instrument. 

Instrumentet är dessutom användbart för att mäta patienters progress eller behandlingsresultat 

(Fridell, Cesarec, Malling Thorsen & Johansson, 2002). SCL-90 och dess olika varianter är 

idag ett av det mest använda självskattningsformulär i välden. Lambert och Hill (2004) 

rekommenderar SCL-90 när undersökningsgruppen är heterogen och då forskaren vill ha en 

sammanfattande bild av variationen av psykologiska och fysiska symtom. Instrumentet är 

ursprungligen ett amerikanskt självskattningsformulär men används också i Sverige. Svensk 

normering och standardisering av symtomskalan gjordes av Fridell et al år 2002 på uppdrag 

av SiS. Normeringen och standardiseringen baserar sig på ett normalmaterial om 1016 vuxna 

personer och 3002 ungdomar, samt ett patientmaterial om 1782 individer. Patientmaterialet 

bygger mestadels på psykiatriska patientgrupper men omfattar även patientgrupper utanför 

psykiatrin, såsom missbrukspatienter och patienter med långvarig smärta i rörelseapparaten 

(Fridell et al., 2002). 

SCL-90-skalan syftar till att mäta hur en person själv anser sig ha mått psykiskt och 

fysiskt under den senaste veckan. Formuläret består utav 90 frågor vilka kategoriseras i nio 

diagnostiska subskalor samt tre ”globala” skalor. Alla 90 frågor börjar med: ”Hur mycket har 

Du besvärats av”. Varje svar till frågorna sträcker sig på en femgradig skala från 0-4, där 

0 motsvarar ”Inte alls", och 4 motsvarar ”Väldigt mycket”. De nio olika symtomvariablerna 

är: somatisering, tvångsmässighet, interpersonell sensitivitet, depression, ångest, fientlighet, 

fobisk ångest, paranoidt tänkande, psykoticism. De tre globala skalorna är GSI (globalt 

svårighetsindex), PSDI (positivt symtomstörningsindex) och PST (Totala antalet positiva 

symtom) (Fridell et al., 2002). GSI är det generella måttet och används ofta som enskild 

sammanfattande mätning eftersom den kombinerar information på ett flertal symtom och 

intensiteten av lidandet, samt har en hög intern korrelation med de andra skalorna (Lambert & 
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Hill, 2004). De nio subskalorna samt de globala subskalorna redovisas i tabell 2 respektive 

tabell 3 nedan. 

 
Tabell 2. De nio subskalorna i SCL-90. 

Subskala  Symtom 

1. Somatisering (12 items) Upplevelse av kroppsliga obehag. 
Eventuellt hypokondri. 

2. Obsessiv-kompulsivitet (10 items)  Att man känner sig tvungen att tänka 
vissa tankar eller upprepa vissa 
beteenden. 

3. Interpersonell sensitivitet (9 items)  Att man är överobservant på andras 
beteenden eller förändringar i 
omgivningen. 

4. Depression (13 items)  Upplevelser av nedstämdhet 

5. Ångest (10 items)  Upplevelser av starkt obehag eller 
panik. 

6. Fientlighet/vrede (6 items)  Känslor av aggressivitet mot andra. 

7. Fobisk ångest (7 items)  Undvikande av bestämda obehagliga 
situationer. 

8. Paranoidt tänkande (6 items)  Tankar och känslor av att vara förföljd 
eller hotad utifrån. 

9. Psykoticism (10 items)  Splittrat eller förvirrat tänkande. 

 
Tabell 3. De tre globala subskalorna i SCL-90. 

Subskala Mäter: 

Globalt svårighetsindex (GSI)  Generell upplevd psykisk besvärsnivå. 
(Genomsnittssvaret oavsett subskala) 

Positivt symtomstörningsindex (PSDI)  Djupet av de upplevda problemen, samt 
svarsstil, tendens till förstorning eller 
förminskning. (Genomsnittet på ej 
0-svar) 

Totala antalet positiva symtom (PST)  Antalet upplevda symtom. (Antalet ej 
0-svar) 

The Client Satisfaction Questionnaire. CSQ är ett endimensionellt 18-item instrument för att 

bedöma global klienttillfredsställelse. Instrumentet är avsett att användas inom vården såsom i 

primärvård och instanser som tillhandahåller psykologisk  behandling. Nguyen, Attkisson och 

Stegner, 1983, har senare utvecklat en kortare, 8-item version av CSQ (Attkisson & 

Greenfield, 1998). Denna kortare version, CSQ-8, hade samma begreppsvaliditet och 
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reliabilitet som den längre versionen. Varje fråga besvaras med skattningar som ligger från ett 

till fyra, vilket ger en summapoäng som kan variera mellan 8 och 32 (Dewilde & 

Hendriks, 2005). Riktningen på frågorna varierar, vilket innebär att en högre skattning på 

vissa frågor betyder att man är nöjd medan det på andra frågor betyder att man inte är nöjd. 

Larsen, Attkisson, Hargreaves och Nguyen (1979) har funnit att CSQ har en god validitet och 

är ett mycket bra instrument för att mäta just klienttillfredsställelse och att det, till skillnad 

från tidigare test, dessutom korrelerar med terapeutens uppskattade bedömning av 

klienttillfredsställelsen. Innan detta test var det vanligt med att det fanns ett glapp mellan 

klientens egen bedömning och terapeutens uppskattade bedömning av klienttillfredsställelsen 

(Larsen et al., 1979). Resultaten av CSQ-8 är vanligen snedfördelade, vilket speglar 

deltagarnas tendens att rapportera höga nivåer av tillfredsställelse och ofta ligger medelvärden 

kring 27 och standardavvikelser runt 4 (Attkisson & Greenfield, 1998). Internkonsistensen för 

CSQ-8, mätt med Cronbach´s Alpha, varierar mellan 0.83 och 0.93, vilket ger ett viktat 

medelvärde på 0.88. Självskattningsformuläret brukar vanligen antingen skickas ut eller delas 

ut för hand till klienterna med ett frankerat svarskuvert. Nackdelen med detta förfarande är att 

det många gånger blir en relativt låg svarsrespons, 40 % till 50 % av det totala antalet 

deltagare är typiskt för instanser som använder en eller flera påminnelser. Det rekommenderas 

därför att man använder väntrum och en utbildad administratör i samband med utdelningen av 

CSQ-8 (Attkisson & Greenfield, 1998). 

Procedur 
Klienter som sökte sig till psykoterapimottagningen under hösten 2008 och våren 2009 

tillfrågades om de ville delta i ett forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt. Ingen ersättning 

utdelades till de deltagare som bestämde sig för att vara med i projektet. För att uppskatta 

symtomförändring och terapitillfredsställelse fick de klienter som valde att delta i projektet 

fylla i självskattningsformulär före påbörjad och efter avslutad terapi. 

Självskattningsformuläret The Symptom Checklist-90, SCL-90 användes för att mäta 

symtomnivån och The Client Satisfaction Questionnaire, CSQ-8 användes för att mäta 

klienttillfredsställelsen. Deltagarna fick skatta SCL-90 vid två tillfällen, innan och efter 

avslutad terapi och CSQ-8 vid ett tillfälle efter avslutad terapi. Det första SCL-90-formuläret 

delades ut i samband med ett informationssamtal som i regel hålls på 

psykoterapimottagningen före påbörjad terapi. I detta sammanhang delades det även ut ett 

formulär med bakgrundsfrågor (bilaga 1). Det andra SCL-90-formuläret samt 

CSQ-8-formuläret delades ut i samband med den avslutande sessionen då terapeuten gav ett 
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förslutet kuvert innehållande dessa samt ett frankerat kuvert till klienten. Detta kuvert 

lämnade eller skickade klienten sedan till mottagningen. En del klienter fick ett 

påminnelsebrev hemskickat. Terapeuterna hölls så mycket som möjligt utanför 

forskningsprocessen för att inte störa det terapeutiska arbetet. 

Behandlingsförhållanden. Terapin på psykoterapimottagningen bedrivs av 

psykologstudenter. I sin utbildning genomgår psykologer en mängd olika moment som ska ge 

praktisk färdighet vid sidan om de akademiska teoristudierna. Ett av dessa moment är just 

terapi under handledning. Psykologstudenten på Lunds universitet får lära sig att bedriva både 

psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi. Termin sju påbörjar psykologstudenten antingen 

psykodynamisk terapi eller kognitiv beteendeterapi. Efter två terminer byter han/hon 

inriktning och fortsätter med denna fram till examen. En psykologstudent har en klient i taget 

men kan under vardera terapiinriktning ta emot en till flera klienter eftersom tidslängden på 

terapin ofta är anpassad efter klientens behov. Han/hon träffar sin klient en gång i veckan och 

får i regel handledning på sitt arbete efter varje session. Psykologstudenten som bedriver 

kognitiv beteendeterapi spelar in varje session på DVD och uppvisar en del av det inspelade 

materialet under handledning. Psykologstudenten som bedriver psykodynamisk terapi gör 

processanteckningar efter sessionen och använder sig utav dessa och inte av inspelat material. 

Klienten är på förhand informerad om behandlingsförhållandena. Under året 2008 har det 

funnits 56 handledningsgrupper och 27 handledare som varit knutna till dessa. Under året 

2009 var det också 56 handledningsgrupper men då totalt 28 handledare. Sammanlagt har 

varje handledningsgrupp träffats cirka 30 gånger (information inhämtad från 

psykoterapimottagningens verksamhetsbeskrivning år 2008 och 2009). 

De blivande psykologerna erbjuder psykoterapi till ett reducerat arvode. Väntetiderna 

för psykodynamisk terapi är något längre än de för kognitiv beteendeterapi. Klienterna får 

själva välja inriktning på terapin. Enligt psykoterapimottagningens verksamhetsbeskrivning 

under året 2008 var det totalt 138 individer som sökte kognitiv beteendeterapi och 

110 individer som sökte psykodynamisk terapi. Det fanns åtta individer som inte hade någon 

preferens utan var öppna för båda terapiformerna. Under året 2009 var det totalt 105 individer 

som sökte kognitiv beteendeterapi och 109 individer som sökte psykodynamisk terapi. Detta 

år var det sex personer som var öppna för båda terapiformerna (Institutionen för psykologi, 

Lunds universitet, 2008, 2009). 
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Angående terapiformerna som erbjuds på psykoterapimottagningen står följande på 

institutionens hemsida: 

 
Terapiinriktning: Vid vår mottagning bedrivs psykoterapeutiskt arbete med 

dynamisk och kognitivbeteende inriktad terapi. Terapin äger rum en gång per 

vecka under en till två terminer. Varje samtal/session är 45 minuter. Visst 

uppehåll i terapierna görs under sommaren. I psykodynamisk terapi får du hjälp: 

att bearbeta och förändra din nuvarande situation i perspektiv av dina tidigare 

erfarenheter att bli mer medveten om dina känslor och hur dina känslor och 

omedvetna föreställningar påverkar dig och dina problem. I kognitiv- beteende 

terapi får du hjälp: att fokusera på hur dina problem ser ut och hur de påverkar 

dig i din vardag att arbeta konkret med att hitta lösningar för att förhindra 

problembilden. De kognitiva terapierna spelas alltid in på video som ett led i 

terapeuternas utbildning i den metoden. 
 

Enligt psykoterapimottagningens verksamhetsbeskrivning hade 

psykoterapimottagningen under året 2008 totalt 208 studenter som bedrev handlett 

klientarbete med en omsättning av 258 nya klienter under året.  Under året 2009 var det totalt 

209 studenter med en omsättning av 236 nya klienter. Ca 4600 terapitimmar har genomförts 

2008 och likaså 2009. Under dessa två år har totalt 534 samtal hållits med sökande från 

mottagningen varav 155 har varit män och 379 kvinnor. Klienterna har under 2008 och 2009 

hittat mottagningen genom ett flertal olika sätt. En del (25,7 %) har kommit på hänvisning av 

Studenthälsan och några (16,7 %) på hänvisning av psykiatrin, vårdcentral eller kuratorer. En 

hel del (50,9 %) har kommit via tips från vänner, från en tidigare eller nuvarande klient på 

mottagningen eller från någon student på psykologutbildningen. Några få (6,7 %) har kommit 

på hänvisning av privatpraktiserande psykoterapeut, Företagshälsovården, eller har sett 

annons i Gula sidorna eller på psykoterapimottagningens hemsida. Under dessa två år är det 

fyra personer som inte accepterats till mottagningen och istället har hänvisats till legitimerade 

psykoterapeuter eller till vården eftersom de verkade ha behov av mer erfaren terapeut 

(Institutionen för psykologi, Lunds universitet, 2008; 2009). 

Terapierna. Terapilängden varierade mellan deltagarna. Den kortaste terapin varade i 

31 dagar (1 månad) och den längsta i 318 dagar (10.6 månader). I genomsnitt varade en terapi 

i 197 dagar (6.6 månader). Den kortaste terapin i kognitiv beteendeterapi var 41 dagar 

(1.4 månader) lång och den kortaste terapin i psykodynamisk terapi varade i 31 dagar 
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(1 månad). Den längsta terapin i kognitiv beteendeterapi varade i 318 dagar (10.6 månader) 

och den längsta terapin i psykodynamisk terapi var 308 dagar (10.3 månader). I genomsnitt 

varade en KBT i 180 dagar (6 månader) och en PDT i 217 dagar (7.2 månader). 

Etik. Forskningsprojektet godkändes av den regionala Etikprövningsnämnden vid Lunds 

universitet. Studien baseras på ett frivilligt deltagande och klienterna informerades om att en 

forskningsstudie skulle göras samt att resultaten skulle presenteras anonymt. Samtliga 

deltagare och terapeuter är anonyma. Hanterandet av ifyllda frågeformulär har skett med stor 

omsorg och sekretess. Kontaktinformation och resultat har hållits isär. Deltagarna, samt 

terapeuterna tilldelades ett kodnummer och författarna har inte haft tillgång till namn eller 

journaler. Psykoterapimottagningens funktion är att utbilda blivande psykologers 

psykoterapeutiska färdigheter samt att erbjuda klienter psykoterapeutisk behandling. Det var 

därför viktigt att forskningsprojektet inte störde den terapeutiska processen och således hölls 

terapeuterna i möjligaste mån utanför. 

Statistiska analyser 
Studien har en kvasiexperimentell design. Data analyserades genom klinisk signifikansanalys 

samt genom beskrivande och inferentiell statistik. Den beskrivande och inferentiella 

statistiken gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS, där enkel beskrivande statistik, 

oberoende och beroende t-test, Pearson's chi-square (χ2) test, ANCOVA samt regression-

korrelationsstatistik användes för att undersöka och analysera data. 

Databearbetningen kan ses i två steg. Steg nummer ett var att undersöka deltagarna 

och gruppernas egenskaper. Steg nummer två var att undersöka symptomförändring över tid i 

termer av statistisk signifikans, effektstorlekar och klinisk signifikans och 

terapitillfredsställelse samt eventuella skillnader mellan terapigrupperna gällande detta. 

Analys av deltagarna och gruppernas egenskaper. För att undersöka huruvida klienter på 

psykoterapimottagningen har motsvarande symtomgrad som andra patientgrupper generellt 

vid terapistart beräknades deltagarnas medelvärden för samtliga skalor på SCL-90 och 

jämfördes sedan med patientnormdata genom z-test. Patientnormdata togs från den svenska 

normeringen, standardiseringen och valideringen av SCL-90 (Fridell, Cesarec, Malling 

Thorsen & Johansson, 2002). 

Studien är naturalistisk, genomförd på fältet, och följer därför de villkor som finns i 

klinisk praxis och har därmed färre kontroller. Klienter som söker till 

psykoterapimottagningen kan ha olika psykologiska besvär och lida av komorbiditet. 
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Klienterna önskar själv terarapiinriktning (kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk 

terapi) vilket innebär att undersökningspersonerna grupperades in i naturliga grupper. 

Följaktligen skulle terapigrupperna kunna se olika ut i inledningsskedet och en bristande 

kännedom om sådana eventuella olikheter skulle försvåra tolkningen av jämförelserna mellan 

terapigrupperna. För att få kännedom om eventuella olikheter mellan terapigrupperna gjordes 

därför en analys för att jämföra de två grupperna gällandes demografisk och klinisk 

information, samt för samtliga subskalor på SCL-90. För den jämförande analysen avseende 

demografisk och klinisk information användes Pearson's chi-square (χ2) test för variablerna på 

nominalskala, så som kön och oberoende t-test för variabler på kvotskala, så som ålder. Även 

jämförelsen av subskalorna på SCL-90 gjordes med ett oberoende t-test. 

Till följd av den naturalistiska designen fanns heller ingen kontroll av 

terapilängderna. Om grupperna skiljer sig i terapilängd skulle detta kunna bidra till skillnader 

i deras utfall. För att få en uppfattning om detta beräknades den genomsnittliga terapilängden 

för samtliga 71 deltagarna, samt för dem indelat i KBT-gruppen respektive PDT-gruppen. En 

analys utfördes med hjälp av oberoende t-test där medelvärdena för terapigrupperna 

jämfördes. Skillnader mellan terapigrupperna i terapilängd skulle kunna påverka resultatet och 

därför gjordes en regressionsanalys i syftet att se om antal dagar i terapin predicerade 

symtomförbättring på den generella subskalan GSI på SCL-90. Regressionsanalysen 

kontrollerade för symtomnivå på GSI vid förmätningen för att skillnader i ingångsnivån inte 

skulle påverka utfallet. I detta sammanhang utfördes även en korrelationsanalys för att 

undersöka om det fanns ett samband mellan symtomnivå på den generella subskalan GSI och 

terapilängd. Detta gjordes i syfte att undersöka om deltagarnas symtomnivå hade betydelse för 

den längd de gick i terapi. 

Studien har, som tidigare nämnts, inklusionskriterier för att skapa någorlunda lika 

villkor mellan terapigrupperna. Men trots detta skulle det kunna finnas skillnader mellan 

terapigrupperna beträffande tiden som förlöpt mellan förtest och terapistart samt mellan 

terapiavslut och eftertest. För att få insyn huruvida sådana skillnader fanns gjordes oberoende 

t-test. 

Analys av symtomförändring och terapitillfredsställelse. För att finna ut huruvida klienter 

som får psykoterapi på mottagningen gör statistiskt betydande förändring över tiden mätt i 

SCL-90 gjordes beroende t-test där helgruppens medelvärden på för- och eftertest jämfördes 

för samtliga subskalor. Denna jämförelseanalys utfördes också för de två terapigrupperna var 

och en för sig. För att se om eventuell förändring över tiden skiljde sig mellan KBT-gruppen 
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och PDT-gruppen användes kovariansanalys, ANCOVA. Denna analys valdes med tanke på 

att studien saknar randomisering eller matchning. Dessutom skiljde sig terapigrupperna 

signifikant på flera subskalor av SCL-90 vid förtestet. Både sådana signifikanta skillnader 

men också icke-signifikanta skillnader i utfalls-variabelns initiala värde kan påverka 

skillnaden i utfall. Detta kan leda till orättvisa jämförelser vilket avhjälps med ANCOVA. 

Denna analysmetod tar nämligen hänsyn till utfallsvariabelns initiala värde (genom att 

kontrollera för det) och ger resultat som inte är korrelerade med denna. Detta gör att 

ANCOVA:n passar väl vid studier som denna, där randomisering eller matchning saknas och 

då skillnader finns på utfalls-variabelns initiala värde. 

För att undersöka huruvida klienter som får psykoterapi på mottagningen gör klinisk 

betydande förändring över tiden mätt i SCL-90 användes en metod utformad Jacobson och 

Truax (1991, refererat i Lambert & Ogles, 2009). Denna metod används vanligen vid klinisk 

signifikansberäkning för att avgöra huruvida en klient förbättrats till en kliniskt signifikant 

nivå. Metoden är en tvåstegsprocedur och det första steget är att bedöma om det finns en 

observerbar förändring från förtest till eftertest och om denna förändring är statistiskt reliabel 

(pålitlig). Detta görs med hjälp av följande formel: 

 

 
 

 

Standardfelets (SE) storlek beror på mätningsskalans reliabilitet (r): 

 

√1  

 

Om RCI (reliable change index) är mindre än -1.96 så innebär det att en person skattade 

reliabelt lägre poäng på eftertestet jämfört med förtestets poängskattning (p< .05) och att det 

med andra ord finns en reliabel förbättring. Detta innebär att en poäng över 1.96 är raka 

motsatsen, det vill säga en reliabel försämring. 

Andra steget i beräkningen av klinisk signifikans är att beräkna cutoff som är en 

skiljepoäng mellan en patient (dysfunktionell) och en icke patient (funktionell) på 

populationsnivå. Klinisk signifikans uppnås, enligt Jacobson och Truax, när en klient rör sig 

från dysfunktion till skalan normal funktion under behandling, det vill säga passerar cutoff 

(Lambert & Ogles, 2009). Cutoff beräknas enligt följande formel: 
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I tabell 2 presenteras de data som användes för att beräkna den kliniska 

signifikansen. Xpre och Xpost är individuella poäng och därför är inte dessa värden presenterade 

i tabellen. Normdata (Mnonpatient, SDnonpatient, Mpatient, SDpatient) är för kvinnor respektive män 

och hämtat från den svenska normeringen, standardiseringen och valideringen av SCL-90 

(Fridell, Cesarec, Malling Thorsen & Johansson, 2002). 

Tabell 4. Data som användes för att avgöra klinisk signifikans på SCL-90. 

Symbol Definition   Värde 

Xpre Klientens poäng på SCL-90, subskalan GSI  
 före behandling 

Xpost Klientens poäng på SCL-90, subskalan GSI  
 efter behandling 

r Testskalans Cronbachs alfa internkonsistens   0.97 

SD Klienternas standardavvikelse på SCL-90, 
 subskalan GSI före behandling   0.65 

SE Mätningens standardfel för SCL-90, 
 subskalan GSI   0.11 

Mpatient Patientpopulationens medelvärde 
 på SCL-90, subskalan GSI  1.21a 1.02b 

SDpatient Patientpopulationens standardavvikelse 
 på SCL-90, subskalan GSI  0.73a 0.69b 

Mnonpatient Den välfungerande normalpopulationens 
 medelvärde på SCL-90, subskalan GSI  0.49a 0.32b 

SDnonpatient Den välfungerande normalpopulationens  
 standardavvikelse på SCL-90, subskalan GSI  0.44a 0.32b  
a Kvinna 
b Man 
 

För att undersöka huruvida klienter på psykoterapimottagningen är nöjda med den 

terapi de erhållit beräknades genomsnittet av terapitillfredsställelse för samtliga deltagare, 

samt KBT-gruppen och PDT-gruppen separat. För att se om den genomsnittliga 

terapitillfredsställelsen (totala CSQ-8) skiljde sig signifikant mellan de olika 

terapiinriktningarna gjordes en jämförande analys med oberoende t-test. Dessutom utfördes 

oberoende t-test för samtliga delfrågor i CSQ-8 för att undersöka om terapigrupperna skiljde 

sig signifikant på någon av dem. 
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Slutligen gjordes en korrelationsanalys för att undersöka om det fanns ett samband 

mellan symtomlindring och terapitillfredsställelse. I detta sammanhang gjordes även en 

kontroll för att se om CSQ-variabeln inte avvek alltför mycket från normalfördelningen. 

Resultat 

Inledningsvis kommer resultatet av en jämförande analys på deltagarnas symtomnivå i 

relation till patientnormdata att presenteras. Därefter presenteras resultaten av jämförelser av 

terapigrupperna vars syfte är att se om grupperna skiljer sig signifikant avseende demografisk 

och klinisk information samt på SCL-90. Härtill kommer också en presentation över resultatet 

från undersökningen om terapilängd och tidsförlopp mellan test och terapi skiljde sig åt 

mellan terapigrupperna. Därefter visas resultatet av analysen som har syftet att besvara om 

psykoterapin bedriven av psykologstudenter på mottagningen är associerat med 

symtomlindring. Statistisk signifikans, deltagarnas medelvärden på för- respektive eftertest, 

t-värden och effektstorlekar över tiden för helgruppen redovisas. Dessa värden kommer också 

att presenteras för respektive terapigrupp i syfte att åskådliggöra om terapigrupperna separat 

gjort statistisk betydande förändring över tiden samt om eventuella skillnader fanns mellan 

dem. Efter detta kommer en redovisning av resultaten från den kliniska signifikansanalysen 

för helgruppen och för var och en av terapigrupperna. Slutligen presenteras resultatet av hel-, 

KBT- respektive PDT-gruppens klienttillfredsställelse. 

Deltagarnas symtomgrad på förtestet i relation till patientnormdata 
Den jämförande analysen på deltagarnas (n = 71) symtomgrad för samtliga skalor på SCL-90 

med patientnormdata uppvisade inga signifikanta skillnader. Deltagarnas symtomgrad före 

påbörjad terapi var alltså jämförbar med patientgruppen. 

Jämförelse mellan terapigrupperna avseende demografisk och klinisk information, samt 
symtomnivå före terapi 
Den jämförande analysen av demografisk och klinisk information visade att KBT-gruppen 

och PDT-gruppen vid terapistart såg lika ut på dessa variabler (tabell 5). Alltså fanns det inga 

signifikanta skillnader gällandes demografisk och klinisk information mellan de två 

grupperna. 

  



39 
 

Tabell 5. Demografisk och klinisk information över deltagarna indelat i de två psykoterapigrupperna samt 
jämförande analysresultat. 

 KBTFöre PDTFöre 
 (n = 39) (n = 32) 
 

Demografisk variabel n (%) n (%) χ2 

Kön 
 Kvinna 29 (74.4) 27 (84.4) 
 Man 10 (25.6) 5 (15.6) ns 

Födelseland 
 Sverige 38 (97.4) 28 (87.5) 
 Annat 1 (2.6)a 4 (12.5)a 

Moders födelseland 
 Sverige 34 (87.2) 25 (78.1) 
 Annat 5 (12.8) 7 (21.9) ns 

Faders födelseland 
 Sverige 36 (92.3) 26 (81.3) 
 Annat 3 (7.7)a 6 (18.8)  

Sysselsättning 
 Ej anställd 7 (43.6) 14 (43.8) 
 ≤ 20 timmar/vecka 6 (15.4) 5 (15.6) 
 > 20 timmar/vecka 16 (41.0) 13 (40.6) ns 

Utbildningsnivå 
 Universitet 30 (76.9) 27 (84.4) 
 Gymnasium 9 (23.1) 5 (15.6) ns 

Civilstånd 
 Gift/Sambo 18 (46.2) 14 (43.8) 
 Ensamstående 21 (53.8) 18 (56.3) ns 

Angivet problemb 
 Depression 9 (23.1) 2 (6.3)a 
 Ångest, panik 7 (17.9) 5 (15.6) 
 Relationsproblematik 4 (10.3)a 9 (28.1) 
 Blandproblematik 14 (35.9) 9 (28.1) 
 Annat 5 (12.8) 7 (21.9) ns 

Annan pågående behandling 
 Ingen 28 (71.8) 25 (78.1) 
 Medicin eller annan 11 (28.2) 7 (21.9) ns 

Psykiatrisk historia som vuxenc 
 Tidigare sökt behandling 25 (64.1) 19 (59.4) 
 Inte tidigare sökt behandling  14 (35.9) 13 (40.6) ns 

Psykiatrisk historia som barnd 
 Tidigare sökt behandling 3 (7.7)a 4 (12.5)a 
 Inte tidigare sökt behandling  36 (92.3) 28 (87.5)  
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Fortsättning av tabell 5. 

 KBTFöre PDTFöre 
 (n = 39) (n = 32) 
 

Demografisk variabel n (%) n (%) χ2 

Föräldrars psykiatriska historia 
 Någon förälder gått till  
 psykolog/psykiater 18 (46.2) 18 (56.3) 
 Ingen förälder gått till 
 psykolog/psykiater 13(33.3) 5 (15.6) 
 Vet inte 8 (20.5) 9 (28.1) ns 

Demografisk variabel   t 

Ålder (år) 
 Intervall  20-63  20-58 
 Medel 32.9 (10.8) 31.7 (11.6)  ns 
 Median 29 28 
a Då antalet understiger 5 strider det mot antaganden för Chi-Squared test. 
b Depression samt ångest, panik kan innefatta även annan problematik. Blandproblematik innebär ångest och 
depression, ångest och relationsproblem, depression och relationsproblem eller depression, ångest och 
relationsproblem. 
c Tidigare sökt behandling för psykiska besvär efter 17 års ålder. 
d Tidigare sökt behandling för psykiska besvär före 17 års ålder. 

 

Den jämförande analysen på SCL-90 (tabell 6) visade att grupperna inte skilde sig 

signifikant åt på sex subskalor och två globala subskalor. Däremot fanns det signifikanta 

skillnader mellan grupperna på skalorna Obsessiv-kompulsivitet, Interpersonell sensitivitet, 

Ångest samt på den globala subskalan PST. KBT-gruppen uppvisade på samtliga av dessa 

subskalor signifikant högre symtomnivå. Effektstorlekarna för subskalorna 

Obsessiv-kompulsivitet och Interpersonell sensitivitet var moderata. För subskalan Ångest och 

den globala subskalan PST var effektstorlekarna små. 
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Tabell 6. Information över deltagarna från SCL-90 indelat i de två psykoterapigrupperna samt jämförande 
analysresultat.  

 KBTFöre PDTFöre 
 (n = 39) (n = 32) 
 

Subskala M (SD) M (SD) t(df) d 

Somatisering 1.00 (0.73) 1.00 (0.92) t(69) = -1.01  --- 

Obsessiv-kompulsivitet 1.85 (0.89) 1.28 (0.82) t(69)= -2.78** 0.67 

Interpersonell sensitivitet 1.64 (0.99) 1.08 (0.77) t(69)= -2.61**  0.63 

Depression 1.99 (0.93) 1.62 (0.95) t(69)= -1.68  --- 

Ångest 1.57 (0.77) 1.18 (0.83) t(69)= -2.04*  0.49 

Fientlighet 0.88 (0.81) 0.72 (0.59) t(68) = -0.93   --- 

Fobisk ångest 0.55 (0.67) 0.37 (0.45)  t(68) = -1.26   --- 

Paranoidt tänkande 1.03 (0.86) 0.69 (0.64) t(68) = -1.81   --- 

Psykoticism 0.92 (0.69) 0.70 (0.70) t(68) = -1.34   --- 

Globalt svårighetsindex (GSI) 1.34 (0.63) 1.06 (0.64) t(68)  = -1.85  --- 

Positivt symtomstörningsindex (PSDI) 2.22 (0.53) 1.98 (0.54) t(68)= -1.84   --- 

Totala antalet positiva symtom (PST) 51.92 (15.18) 43.71 (19.09) t(69)= -2.02*  0.48 

**p< .01, *p< .05 

Notera att skillnaden i frihetsgrader beror på att en deltagare missat att fylla i en del av SCL-90, vilket gör att en 
del subskalor saknar information från en deltagare. 

Jämförelse av terapilängd mellan terapigrupperna 
Den jämförande analysen över terapilängden visade att det fanns signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Medelvärdet av PDT-gruppens terapilängd var signifikant längre än KBT 

gruppens, t(69)=2.13, p < .05, d = .51. KBT-gruppens terapi varade i genomsnitt i 180 dagar 

(6 månader) och en PDT i 217 dagar (7.2 månader), alltså PDT-gruppens terapi varade i 

genomsnitt 37 dagar längre. 

Samband mellan terapilängd och symtomförändring 
Regressionsanalysen som kontrollerade för symptomnivå på GSI vid förmätningen i syfte att 

se om antal dagar i terapin predicerade symtomförbättring gav ett icke signifikant resultat. 

Analysen som undersökte sambandet mellan symtomnivå på den generella subskalan GSI och 

terapilängd gav inte heller något signifikant resultat.  
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Jämförelse mellan terapigrupperna av tidsförloppet mellan test och terapi 
Analysen som gjordes för att jämföra terapigrupperna beträffande tiden som förlöpt mellan 

förtest och terapistart samt mellan terapiavslut och eftertest visade inga signifikanta 

skillnader. 

Statistisk signifikans och effektstorlekar över tiden för helgruppen 
I tabell 7 presenteras deltagarnas resultat på SCL-90 före och efter terapi (illustreras även i 

figur 1 nedan). Från dess att deltagarna skattade förtestet till att de skattade eftertestet har det 

skett en stark signifikant (p < .01) minskning i symtom på samtliga delskalor. För sju av de 

nio subskalorna är effektstorlekarna moderata och för två av dem är de små. Utav de tre 

globala subskalorna var effektstorlekarna stora på två och moderat på en. På det generella 

måttet, GSI, visar den stora effektstorleken att det skett en stor förändring från dess att 

klienterna påbörjade sin terapi till avslutad terapi. Således har i allmänhet deltagarnas 

generellt upplevda psykiska besvär minskat betydligt mellan ifyllt förtest och eftertest. 

Tabell 7. Deltagarnas medelvärden och standardavvikelser för subskalorna på SCL-90, före och efter terapi 
samt jämförande analysresultat. 

 
  (n=71)  
 
Subskala M (SD)Före M (SD)Efter t(df) d 

Somatisering 1.01 (0.81) 0.60 (0.55) t(70) = 5.89** 0.59 

Obsessiv-kompulsivitet 1.60 (0.90) 1.06 (0.67) t(70) = 6.30** 0.68 

Interpersonell sensitivitet 1.40 (0.93) 0.97 (0.77) t(70) = 4.08** 0.50 

Depression 1.82 (0.95) 1.14 (0.79) t(70) = 6.32** 0.78 

Ångest 1.40 (0.82) 0.87 (0.57) t(70) = 6.79**  0.75 

Fientlighet 0.80 (0.72) 0.43 (0.53) t(69) = 4.69**  0.59 

Fobisk ångest 0.47 (0.58) 0.30 (0.45) t(69) = 3.17**  0.33 

Paranoidt tänkande 0.88 (0.79) 0.58 (0.54) t(69) = 3.96**  0.44 

Psykoticism 0.82 (0.70) 0.44 (0.51) t(69) = 5.81**  0.62 

Globalt svårighetsindex (GSI) 1.22 (0.64) 0.76 (0.47) t(69) = 7.22**  0.82 

Positivt symtomstörningsindex (PSDI) 2.11 (0.54) 1.66 (0.47) t(69) = 7.18**  0.89 

Totala antalet positiva symtom (PST) 48.23 (17.42) 38.37 (16.18) t(70) = 5.39**  0.59 

**p < .01 

Notera att skillnaden i frihetsgrader beror på att en deltagare missat att fylla i en del av SCL-90, vilket gör att en 
del subskalor saknar information från en deltagare. 
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Figur 1. Deltagarnas (n=71) medelvärden på SCL-90 före och efter terapi. 
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Statistisk signifikans och effektstorlekar samt jämförelse över tiden mätt för 
terapigrupperna 
I tabell 8 presenteras deltagarnas resultat på för- och eftertest för de olika subskalorna på 

SCL-90, indelat i KBT- respektive PDT-gruppen. I tabellen redovisas även resultatet av 

analysen som gjordes för att se om KBT- respektive PDT-gruppen gjort statistiskt betydande 

förändring. Förändringen mellan för- och eftertest var signifikant för samtliga subskalor för 

KBT-gruppen. För PDT-gruppen var förändringen signifikant för alla subskalor förutom två, 

nämligen interpersonell sensitivitet och fobisk ångest. Som framgår i tabell 8 var 

effektstorlekarna för KBT-gruppen stora på tre subskalor och två globala subskalor, moderata 

på fyra subskalor och en global subskala, och små på två subskalor. De stora effektstorlekarna 

hade KBT-gruppen på Obsessiv-kompulsivitet, Depression, Ångest, GSI och PSDI. De 

moderata effektstorlekarna var på Somatisering, Interpersonell sensitivitet, Fientlighet, 

Psykoticism samt PST och små effektstorlekar var på Paranoidt tänkande och Fobisk ångest. 

PDT-gruppen hade inga stora effektstorlekar på någon subskala. Moderata effektstorlekar 

hade PDT-gruppen på sex subskalor samt två globala subskalor och små effektstorlekar hade 

gruppen på en subskala samt en global subskala. De moderata effektstorlekarna var på 

subskalorna Somatisering, Obsessiv-kompulsivitet, Depression, Ångest, Fientlighet, 

Psykoticism, GSI samt PSDI och de små på Paranoidt tänkande och PST. 
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Tabell 8. Medelvärden och standardavvikelser före och efter behandling, samt jämförande analysresultat för 
KBT- respektive PDT-gruppen. 

Subskala KBT/  M(SD)Före M (SD)Efter t(df) d 
  PDT    
Somatisering KBT  1.02 (0.73) 0.60 (0.52) t(38)= 4.52** 0.66 
  PDT  1.00 (0.92) 0.60 (0.59) t(31)= 3.73** 0.52   

Obsessiv-kompulsivitet KBT  1.85 (0.89) 1.20 (0.67) t(38)= 5.16** 0.83 
  PDT  1.28 (0.82) 0.90 (0.63) t(31)= 3.75** 0.52 

Interpersonell sensitivitet KBT  1.64 (0.99) 1.08 (0.83) t(38)= 4.07** 0.61 
  PDT  1.08 (0.77) 0.84 (0.69) t(31)= 1.63 --- 

Depression KBT  1.99 (0.93) 1.27 (0.76) t(38)= 4.66** 0.85 
  PDT  1.62 (0.95) 0.99 (0.80) t(31)= 4.25** 0.72 

Ångest  KBT  1.57 (0.77) 1.00 (0.58) t(38)= 5.08** 0.84 
  PDT  1.18 (0.83) 0.71 (0.53) t(31)= 4.50** 0.67 

Fientlighet KBT  0.88 (0.81) 0.47 (0.64) t(38)= 3.74** 0.56  
  PDT  0.72 (0.59) 0.40 (0.36) t(30)= 2.80** 0.65 

Fobisk ångest KBT  0.55 (0.67) 0.32 (0.50) t(38)= 3.39** 0.39 
  PDT  0.37 (0.45) 0.28 (0.39) t(30)= 1.06 --- 

Paranoidt tänkande KBT  1.03 (0.86) 0.68 (0.62) t(38)= 3.26** 0.47 
  PDT  0.69 (0.64) 0.46 (0.40) t(30)= 2.24* 0.43 

Psykoticism KBT  0.92 (0.69) 0.48 (0.57) t(38)= 4.77** 0.70 
  PDT  0.70 (0.70) 0.40 (0.42) t(30)= 3.35** 0.52 

GSI  KBT  1.34 (0.64) 0.84 (0.50) t(38)= 5.88** 0.87 
  PDT  1.06 (0.64) 0.67 (0.44) t(30)= 4.22** 0.71 

PSDI  KBT  2.22 (0.53) 1.71 (0.50) t(38)= 6.30** 0.99 
  PDT  1.98 (0.54) 1.62 (0.44) t(30)= 3.80** 0.73 

PST  KBT  51.92 (15.18) 40.82 (15.63) t(38)= 4.33** 0.72 
  PDT  43.72 (19.09) 35.38 (16.58) t(31)= 3.20** 0.47 

*p <.05, **p <.01 

Notera att skillnaden i frihetsgrader i PDT-gruppen beror på att en deltagare missat att fylla i en del av SCL-90, 
vilket gör att en del subskalor saknar information från en deltagare. 
 

ANCOVA:n som genomfördes för att undersöka om KBT-gruppen och PDT-gruppen skilde 

sig, med avseende på symptomminskning, hade behandlingsgrupperna som oberoende 

variabel, förändringsmåtten som beroende variabel, och gruppernas värde på förmätningen 

som kovariat. Analysen visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna (F < 1 på alla 

skalor utom ångestskalan, F = 1.37).  

Klinisk signifikans 
Tabell 9 sammanfattar hur många deltagare som uppvisade reliabel förbättring eller 

försämring, samt kliniskt signifikant förbättring eller försämring indelat i helgrupp (n=71), 
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KBT-gruppen (n=39) och PDT-gruppen (n=32). Figur 2 illustrerar reliabel förändring samt 

klinisk signifikant förändring för den globala skalan GSI på SCL-90. För samtliga deltagare 

på GSI-skalan var det 61 % som uppvisade reliabel förbättring och 31 % av dessa som även 

uppvisade klinisk signifikant förbättring. Det var 8,5 % av deltagarna som för GSI-skalan 

uppvisade reliabel försämring och för 7 % var försämringen även kliniskt signifikant. I 

KBT-gruppen var det, på GSI-skalan, 67 % av deltagarna som uppvisade reliabel förbättring 

och 28 % som även uppvisade klinisk signifikant förbättring. Vidare var det 5 % av 

KBT-gruppen som uppvisade reliabel försämring och för dessa var försämringen även kliniskt 

signifikant. I PDT-gruppen var det, på GSI-skalan, 53 % som uppvisade reliabel förbättring, 

34 % som uppvisade klinisk signifikant förbättring, 12,5 % som uppvisade reliabel försämring 

och 9 % kliniskt signifikant försämring. 

Tabell 9. Data över deltagare som uppvisade reliabel eller kliniskt signifikant förbättring/försämring eller de 
som var oförändrade på de globala skalorna på SCL-90. 

   Förbättrade  Förbättrade Oförändradea Försämrade Försämrade  
   reliabelt  klin. sign.  reliabelt klin. sign. 
Skala Grupp N N (%)  N (%) N (%) N (%) N (%) 

GSI Helgrupp 71 43 (60.6) 22 (31.0) 20 (28.1) 6 (8.5)  5 (7.0) 

 KBT 39 26 (66.7) 11 (28.2)  11 (28.2)   2 (5.1)  2 (5.1) 

 PDT 32 17 (53.1) 11 (34.4) 11 (34.4) 4 (12.5)  3 (9.4)  
a De deltagare som ej uppvisar varken reliabel förändring eller klinisk signifikant förändring. 
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Terapitillfredsställelse 
Deltagarna var generellt mycket nöjda med sin terapi (tabell 10, figur 3). På CSQ-8 hade de 

71 deltagarna ett högt medelvärde. Även indelat i terapigrupperna hamnar medelvärdet högt 

för båda grupperna och inga signifikanta skillnader fanns mellan dem för hela CSQ-8-skalan.  

Reliabiliteten, Cronbach´s Alpha, för CSQ-skalan låg på 0.90. 
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Figur 2. Reliabel förändring samt klinisk signifikant förändring för den globala skalan GSI på SCL-90. 
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Tabell 10. Värdena på CSQ-8 för hel-, KBT- och PDT-gruppen samt jämförande analysresultat mellan KBT- och 
PDT-gruppen.  

Grupp N M (SD) Median Min Max t(df) d 

Helgrupp 71 27.2 (3.77) 28.0 18.0 32.0  

KBT 39 27.7 (3.63) 28.0 20.0 32.0  

PDT 32 26.6 (3.90) 27.5 18.0  32.0 t(69) = -1.26 --- 

 

 

 
Figur 3. Medelvärdena på CSQ-8 för hel-, KBT- och PDT-gruppen 

 

Analysen av varje fråga visade också i stort lika medelvärden mellan grupperna (tabell 11). 

Dock skiljde sig gruppernas medelvärden signifikant på fråga 8 där följande fråga ställs: Om 

du skulle söka hjälp igen, skulle du komma tillbaka till vår mottagning? KBT-gruppen 

skattade sig generellt högre på denna fråga, vilket innebär att de uppgav att de i större 

omfattning skulle komma tillbaka till mottagningen vid behov av hjälp igen. 
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Tabell 11. Statistiskt beskrivande värden på delfrågorna i CSQ-8 för KBT- respektive PDT-gruppen samt 
resultat på den jämförande analysen på delfrågorna mellan terapigrupperna. 

Fråga  Grupp N M (SD) Min/Max t(df) d 
  

1. Hur bedömer du kvalitén på den KBT 39 3.46 (0.68) 2/4 
 terapi du har fått? PDT 32 3.25 (0.62) 2/4  t(69) = - 1.35  --- 
 
2. Fick du den typ av terapi som KBT 39 3.41 (0.55) 2/4 
 du önskade?   PDT 32 3.19 (0.59) 2/4   t(69) = - 1.62 --- 
 
3. I vilken utsträckning har vår KBT 39 3.28 (0.56) 2/4 
 behandling svarat mot dina behov? PDT 32 3.16 (0.72) 2/4  t(69) = - 0.83 --- 
 
4. Om en vän var i behov av liknande  
 hjälp skulle du då rekommendera KBT 39 3.74 (0.50) 2/4   
 vår mottagning till honom eller henne? PDT 32 3.63 (0.61) 2/4  t(69) = - 0.90 --- 
 
5. Hur nöjd är du med omfattningen KBT 39 3.33 (0.62) 2/4 
 av den hjälp du har fått? PDT 32 3.34 (0.60) 2/4  t(69) = 0.07 --- 
 
6. Har terapin du har fått hjälpt dig KBT 39 3.59 (0.55) 2/4 
 att på ett bättre sätt handskas PDT 32 3.50 (0.51) 3/4  t(69) = - 0.71 --- 
 med dina problem? 
 
7. Totalt sett, hur tillfredsställd är KBT 39 3.36 (0.67) 2/4 
 du med den terapi du har fått? PDT 32 3.44 (0.62) 2/4  t(69) = 0.51 --- 
 
8. Om du skulle söka hjälp igen, skulle KBT 39 3.54 (0.60) 2/4 
 du komma tillbaka till vår mottagning? PDT 32 3.09 (0.78) 2/4  t(69) = - 2.72** 0.65 

**p < .01 
 

Samband mellan symtomförändring och terapitillfredsställelse 
Resultatet av korrelationsanalysen mellan den globala skalan, GSI, och klienttillfredsställelse 

visade att det fanns ett svagt samband mellan de två variablerna, r = 0.25, p < .05. Detta 

innebär att det hos deltagarna fanns ett svagt positivt samband mellan upplevelsen av 

symtomlindring och hur pass nöjda de var med terapin. Högre skattad symtomlindring var 

förknippad med högre skattad terapitillfredsställelse hos klienterna på 

psykoterapimottagningen. 

Diskussion 

Syftet med studien var att utvärdera och undersöka eventuell förändring i psykologisk 

symtomnivå samt terapitillfredsställelse hos en varierande population klienter som behandlats 

med kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi på en utbildningsmottagning för 
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blivande psykologer. Därtill var syftet att undersöka eventuella skillnader i resultatet mellan 

de två terapiformerna samt undersöka om det fanns ett eventuellt samband mellan 

symtomförändring och terapitillfredsställelse. För att göra en evaluering av mottagningens 

kvalitet gällandes eventuell förändring i symtomnivå och terapitillfredsställelse kommer vi i 

resultatdiskussionen avhandla studiens resultat i relation till den forskning som redogjorts i 

inledningen. Under rubriken studiens begränsningar och styrkor kommer vi föra en 

diskussion kring studiens metod och design samt om de slutsatser som dras är rimliga. 

Avslutningsvis kommer vi ge uppslag för fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 
Resultaten antyder att det finns ett betydande lidande för klienter som påbörjar psykoterapi på 

mottagningen och att de har motsvarande symtomgrad som andra patientgrupper generellt.  

Deltagarnas generella besvärsnivå (GSI) skiljde sig inte signifikant från det svenska 

patientmaterialet på SCL-90 (Fridell et al., 2002). Detta resultat var överraskande eftersom vi 

trodde att klienter på psykoterapimottagningen generellt har en lägre symtomnivå än patienter 

i allmänhet. Vi trodde att många har uppfattningen att en utbildningsmottagning inte 

behandlar svårare problematik och att klienter med motsvarande symtomgrad som patienter i 

allmänhet därför inte skulle söka eller hänvisas till mottagningen utan istället till psykiatrin. 

Antagandet tycks vara felaktigt, åtminstone sett till psykologisk symtomnivå. Dock betyder 

detta inte nödvändigtvis att klienter på psykoterapimottagningen har lika svår problematik 

som patienter inom psykiatrin. Även om patientmaterialet mestadels bygger på psykiatriska 

patientgrupper omfattar det även patientgrupper som inte vänt sig till psykiatrin, så som 

missbrukspatienter och patienter med långvarig smärta i rörelseapparaten. Det är tänkbart att 

symtomnivåerna skulle vara högre om normdatat byggde på renodlade psykiatriska 

patientgrupper. 

Resultatet av analysen avseende gruppernas egenskaper tyder på att klienter som 

söker psykoterapi på mottagningen ser något olika ut beroende på vilken terapiform de 

påbörjar. Gällande övergripande demografisk och klinisk information visade den jämförande 

analysen mellan KBT- och PDT-gruppen inga signifikanta skillnader. Således finns det inget 

skäl att tro att terapigrupperna skiljer sig på något avgörande sätt i detta hänseende. Däremot 

tycks klienter som påbörjar kognitiv beteendeterapi generellt uppleva fler symtom (ett större 

antal positiva symtom, PST), mer tvångsmässighet (obsessiv-kompulsivitet) och uppleva sig 

mer överobservanta på andras beteenden eller förändringar i omgivningen (interpersonell 

sensitivitet) samt uppfatta sig ha mer upplevelser av starkt obehag eller panik (ångest). Det 
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tycks pågå en självselektion som innebär att olika typer av klienter väljer olika terapiform, 

vilket bidrar till att grupperna avseende symtomnivå ser något olika ut. Det är svårt att avgöra 

orsaken till skillnader i symtomnivå mellan de klienter som påbörjar kognitiv beteendeterapi 

och de som påbörjar psykodynamisk terapi. Möjligen skulle skillnaderna kunna bero på att 

KBT har kortare väntetider och att individer som har svårare problematik väljer denna 

terapiform för att få påbörja terapin snabbare. En annan anledning skulle kunna vara att KBT 

har varit i ropet de senaste åren. Det finns en övervikt av publicerad forskning kring kognitiv 

beteendeterapi och media har belyst att KBT är bra för bland annat ångest och 

tvångsproblematik, vilket troligtvis har ökat populariteten för KBT. Men trots att klienter som 

påbörjar KBT har något högre symtomnivåer inom vissa områden är dessa skillnader inte så 

påtagliga att de avspeglar sig i den generellt upplevda psykiska besvärsnivån (GSI). Klienter 

som påbörjar KBT respektive PDT på psykoterapimottagningen tycks uppleva lika stort 

generellt psykiskt lidande, och på en sådan nivå att det motsvarar andra patientgrupper i 

allmänhet. 

När terapilängden undersöktes uppdagades en olikhet mellan KBT- och 

PDT-gruppen. Deltagarna som behandlades med psykodynamisk terapi hade signifikant 

längre terapier än de som behandlades med kognitiv beteendeterapi. Det verkar som om den 

psykodynamiska terapin på psykoterapimottagningen generellt pågår något längre än den 

kognitiva beteendeterapin. Detta såg vi inte som förvånansvärt eftersom en psykodynamisk 

korttidsterapi i allmänhet oftast är fyra till sex månader lång (Roth & Fonagy, 2005; Sandell, 

2008; Shedler, 2009) och en kognitiv beteendeterapi fyra till fem månader lång (Kåver, 2006), 

alltså ibland något kortare än den psykodynamiska terapin. Det finns dessutom andra studier, 

så som den naturalistiska studien av Stiles at al. (2008), som visat liknande resultat. Skillnader 

i terapimetodernas längd fick oss emellertid att fundera på om en sådan skillnad mellan 

grupperna skulle påverka resultatet. Det finns ju en del forskning som antyder att 

psykoterapins effekt stiger med tiden och att långa terapier ger mer nytta än korta. Om ett 

sådant samband finns skulle det kunna innebära att den psykodynamiska terapin hade bättre 

förutsättningar att ge goda resultat. Dock var detta inte fallet i vår studie då resultatet visade 

att antal dagar i terapin inte predicerade symtomförbättring. Detta var inte vad vi förväntat oss 

med tanke på att ett flertal forskare hävdar att terapins längd har en viktig betydelse för 

behandlingseffekten och hur stor andel patienter som uppnår kliniskt signifikant förbättring. 

Det är svårt att utröna orsaken till varför något samband inte visades i denna studie. 

Behandlingstiden på mottagningen är till viss del individuellt anpassad. Det skulle kunna 

tänkas att en svårare problematik kräver mer tid och är svårare att behandla och att en 
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avgränsad problematik, så som en specifik fobi, går snabbt och får riktigt bra resultat. Men då 

vi undersökte om det fanns ett samband mellan den generella besvärsnivån (GSI) och 

terapilängd visade resultatet att något sådant signifikant samband inte fanns. Således var detta 

inte anledningen till att det inte fanns något samband mellan klienternas symtomförändring 

och terapilängd. En annan orsak till detta skulle kunna vara att symtomförändring mättes efter 

avslutad behandling. I flera studier där detta samband påvisas görs upprepade test under 

klienters pågående behandling. Det är tänkbart att resultatet skulle sett annorlunda ut om det 

utförts upprepade mätningar under pågående behandling. Då hade det varit möjligt att se 

individuella klienters förändring under behandlingens gång.  

Resultaten av analysen som syftar till att undersöka symtomförändring tyder på att 

klienter som får psykoterapi på mottagningen gör både kliniskt och statistiskt betydande 

förändring. Dessa resultat överensstämmer med mycket forskning som ger en tydlig bild över 

att psykoterapi är verksamt. Deltagarna uppvisade en signifikant förändring (p <.01) på 

samtliga subskalor på SCL-90 från för- till eftertest. Flera studier tyder på att psykoterapi har 

moderata till höga effektstorlekar. Effektstorleken på GSI för helgruppen var stor. På övriga 

subskalor fanns det en variation från små till stora effektstorlekar där majoriteten av 

subskalorna hade moderata effektstorlekar. Detta bekräftar att klinternas generella 

besvärsnivå minskat markant och att deras symtom lindrats under terapins gång. 

Enligt Lambert och Ogles (2004) är terapi till betydande nytta för ungefär 40-70 % 

av alla patienter. I randomiserade kliniska studier har man funnit att cirka 35-40 % av 

patienterna inte upplever någon nytta och att mellan 5-10 % försämras i både randomiserade 

och andra kliniska studier (Lambert, 2007). Mätt med det generella måttet, GSI, på SCL-90, 

som vanligen är det enda som används för att bedöma psykoterapins verkan, var det 63 % av 

klienterna på psykoterapimottagningen vid Lunds universitet som gjorde en reliabel 

förändring från för- till eftermätning. Cirka en tredjedel (31 %) av klienterna på mottagningen 

förbättrades kliniskt signifikant och en liten grupp (7 %) försämrades kliniskt. Mindre än en 

tredjedel gjorde inte någon betydande förändring (28 %). I jämförelse med annan forskning 

inom området så är vår studies resultat relativt likt. En något lägre procent förbättrades 

kliniskt signifikant men å andra sidan var det en mindre grupp (28 %) som inte visar någon 

synlig nytta av terapin än i andra studier där motsvarande siffra brukar vara 35-40 % av 

deltagarna. Det krävs dock stor försiktighet vid sådana här jämförelser av klinisk signifikans 

mellan studier. Klinisk signifikans är beroende av både den specifika mätningen av resultatet 

samt den statistiska metod som använts för att bedöma klinisk signifikans. Dessutom kan den 

kliniska signifikansberäkningen i andra studier se annorlunda ut från den beräkning som 
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använts i vår studie även om samma metod använts, det vill säga Jacobson Truax’s metod. 

Detta beror på att beräkningsmetodiken skiljer sig åt beroende på tillgång till normdata. Vi 

använde oss av normdata vid beräknandet av den kliniska signifikansen men när tillgång till 

normdata saknas brukar kravet på klinisk signifikans vara att en klient har förflyttat sig två 

standardavvikelser från ingångsvärdet. Beroende på var undersökningsgruppens symtomnivå 

ligger inledningsvis kan det därför vara olika svårt eller lätt att uppnå klinisk signifikans. I vår 

studie har deltagarna en symtomnivå som motsvarar patienters symtomnivå i allmänhet, vilket 

med använt beräkningssätt gav en lägre andel kliniskt signifikant förbättrade. Om vi istället 

använt beräkningsmetoden där två standardavvikelser avgör om en klient uppnått klinisk 

signifikans hade en större andel kliniskt signifikant förbättrade erhållits. Detta är åter en 

bekräftelse på hur vanskligt det är att jämföra studier som beräknar klinisk signifikans på 

olika sätt.  

Resultaten sett till psykoterapiinriktningarna separat tyder på att klienter på 

psykoterapimottagningen som får KBT respektive PDT gör både klinisk och statistiskt 

betydande förändring och att ingen signifikant skillnad finns mellan inriktningarna. Även här 

överensstämmer resultaten med forskningsläget som visar att de båda terapiformerna är 

verksamma och att de får liknande resultat. Båda terapigrupperna uppnådde signifikanta 

symtomförändringar på nästintill alla subskalor på SCL-90. KBT-gruppen fick signifikanta 

skillnader (p <.01) från för- till eftertest på samtliga subskalor. PDT-gruppen fick signifikanta 

skillnader (p <.01/p <.05) på alla subskalor förutom två, nämligen interpersonell sensitivitet 

och fobisk ångest.  

 Sett till effektstorleken på den generella psykiska besvärsnivån (GSI) fick 

KBT-gruppen en stor effektstorlek och PDT-gruppen en moderat effektstorlek. 

Bradshaw et al. (2009) fick i deras studie en stor effektstorlek (0.9) för de 78 klienter som gått 

psykodynamisk terapi mätt på den totala OQ-skalan (liknande GSI) mellan för- och eftertest. 

Däremot var inte effektstorlekarna lika stora på de övriga enskilda OQ-skalorna, vilka låg 

mellan 0.4 till 0.9. I vår studie hade PDT-gruppen en moderat effektstorlek på den generella 

subskalan, GSI, och således något lägre effektstorlek än klienterna i Bradshaw et als studie 

(2009). Däremot i en annan utvärderingsstudie på psykodynamisk terapi bestående av 

164 deltagare fann man en moderat effektstorlek på den totala OQ-skalan 

(Roseborough, 2006), vilket ju är detsamma som vårt resultat. Forskningen har på KBT varit 

mer styrd efter enskild diagnos och det är därför svårare att hitta jämförbara studier. På 

332 randomiserade studier, på många olika tillstånd, fick KBT moderata till stora 

effektstorlekar (Butler et al., 2006).  I Westbrook och Kirks (2005) studie på totalt 
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1276 patienter med olika typer av problem som behandlats med KBT gav behandlingen 

moderata effektstorlekar (0.5-0.7). I vår studie fick KBT-gruppen en stor effektstorlek på GSI 

och är därför mer överensstämmande med effekstorleken från de randomiserade studierna i 

sammanfattningen av Butler et al. (2006) än den naturalistiska studien gjord av Westbrook 

och Kirk (2005). Således får den kognitiva beteendeterapin på psykoterapimottagningen 

mycket goda resultat sett även till effektstorleken.  

Medelvärdesjämförelserna mellan klienterna som fick KBT respektive PDT visade 

inte på signifikanta skillnader gällande betydande symtomförändring. Men även om det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan terapigrupperna så uppfattade vi en möjlig trend hos 

effektstorlekarna, vilka generellt var större för KBT-gruppen än för PDT-gruppen. Möjligen 

ger effektstorlekarna här en ytterligare dimension med tanke på att den ju ger information om 

hur stor förändringen är. Möjligen skulle detta kunna antyda att den kognitiva beteendeterapin 

på mottagningen generellt ger en något större förändring i symtomnivå. KBT-gruppen hade 

stora effektstorlekar på fem subskalor medan PDT-gruppen inte hade stor effektstorlek på 

någon av subskalorna. KBT-gruppen hade stora effektstorlekar på subskalorna 

Obsessiv-kompulsivitet, Depression, Ångest, GSI och PSDI. PDT-gruppen hade moderata 

effektstorlekar på dessa subskalor. Således var effektstorlekarna större för KBT-gruppen på 

dessa och dessutom var det, som tidigare nämnts, två subskalor som inte uppvisade signifikant 

förändring i PDT-gruppen. Om denna trend inte är en slump utan resultatet av att klienter i 

KBT upplever mer symtomlindring är det ändå svårt att säga om detta beror på terapin i sig 

eller på något annat. Det kan tänkas att klienter som påbörjar kognitiv beteendeterapi upplever 

och önskar behandling för en mer avgränsad problematik så som Obsessiv-kompulsivitet och 

Fobisk ångest och att terapin i sig fokuserar på just denna. På psykoterapimottagningens 

hemsida står det dessutom: I kognitiv beteendeterapi får du hjälp: att fokusera på hur dina 

problem ser ut och hur de påverkar dig i din vardag att arbeta konkret med att hitta lösningar 

för att förhindra problembilden. Med tanke på den här beskrivningen och att bland annat 

media belyser KBT:s goda effekt för dessa symtom tycker vi därför inte att det skulle vara så 

överraskande om den kognitiva beteendeterapin uppnår större förändring i just dessa 

subskalor. Frågan är då om det är KBT i sig som ger skillnader i effektstorlek eller om det är 

andra faktorer såsom klienternas och terapeuternas förväntningar. En annan möjlig förklaring 

till den lilla trenden skulle kunna vara att det kanske är lättare för en studentterapeut att 

bedriva kognitiv beteendeterapi än psykodynamisk terapi eftersom det finns mer instruktioner 

kring hur man kan gå tillväga med olika typer av problem. Det finns till och med 

manualiserad behandling att tillgå för vissa tillstånd. Kanske krävs det mer erfarenhet i 
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psykodynamisk terapi för att terapeuten ska känna sig mer säker på sin metod. Hur som helst 

är troligtvis denna trend resultatet av något annat än skillnader mellan de olika 

terapimetoderna i sig. Mycket tyder på att resultatet från vår studie avseende skillnader mellan 

de olika terapimetoderna överensstämmelse med en stor mängd psykoterapiforskning i övrigt. 

Klienter som fått kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi på 

psykoterapimottagningen verkar inte skilja sig betydande i symtomförändring. Många 

forskare inom psykoterapiforskningen kommer fram till att de flesta av patientens förbättring 

beror på icke-specifika faktorer så som patient- och terapeutegenskaper, miljöfaktorer, 

förväntningar och den terapeutiska relationen (Philips, 2009). Troligtvis gäller detsamma för 

klienterna på psykoterapimottagningen. 

Sett till den kliniska signifikansen har båda terapigrupperna gjort goda resultat. 

Westbrook och Kirk (2005) undersökte den kliniska signifikansen hos 1276 patienter som 

behandlats med KBT. Ungefär hälften av dessa patienter förbättrades reliabelt och cirka en 

tredjedel förbättrades kliniskt signifikant. Endast 2 % till 3 % försämrades. KBT-gruppens 

resultat på psykoterapimottagningen påminner om detta resultat. Det var cirka en tredjedel 

(28 %) av klienterna i KBT som uppnådde kliniskt signifikant förbättring. Dock var det 

betydligt mer än hälften (67 %) som förbättrades reliabelt, vilket tyder på ett bra resultat. 

Endast 5 % försämrades, vilket är något högre andel än för KBT-patienterna i Westbrook och 

Kirks (2005) studie. Men det är fortfarande i det låga intervallet med tanke på att mellan 

5-10 % försämras i både randomiserade och andra kliniska studier gjorda på psykoterapi 

(Lambert, 2007). I effectiveness-studien gjord av Bradshaw et al. (2009) var det 85 % av 

klienterna som uppvisade förbättring på den totala OQ-skalan, 12 % uppvisade ingen 

förändring och 3 % försämrades. Av de klienter som uppvisade förändring var det 19 % som 

också blev kliniskt signifikant förbättrade. I studien, gjord av Roseborough år 2004 

(Bradshaw et al., 2009) där han gick igenom sex effectiveness-studier, förbättrades cirka 70 % 

efter psykodynamisk terapi. I PDT-gruppen på psykoterapimottagningen var det 53 % som 

förbättrades reliabelt varav 34 % även blev kliniskt signifikant förbättrade. Det var således en 

lägre procent i PDT-gruppen som förbättrades i relation till dessa studier, men å andra sidan 

så var det betydligt fler som blev kliniskt signifikant förbättrade. Det var 34 % i PDT-gruppen 

som var oförändrade och 9 % som försämrades. I dessa två fält var andelen något högre i 

relation till ovan nämnda studier, men de är fortfarande jämförbara med resultat från andra 

kliniska studier gjorda på psykoterapi, där man ju enligt Lambert (2007) kan se att cirka 

35-40 % inte upplever någon nytta och mellan 5-10 % försämras. Men, som tidigare nämnts, 
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krävs det stor försiktighet vid sådana här jämförelser av klinisk signifikans mellan studier 

eftersom det finns många olika beräkningssätt.  

Avseende klinisk signifikans tycker vi att KBT- och PDT-gruppen har relativt 

likvärdiga resultat. PDT-gruppen har en något större andel kliniskt signifikant förbättrade än 

KBT-gruppen men KBT-gruppen har färre kliniskt signifikant försämrade och andelen 

reliabelt förbättrade är större i KBT-gruppen än i PDT-gruppen. 

Resultatet på undersökningen av terapitillfredsställelse tyder på att klienter på 

psykoterapimottagningen är mycket nöjda med den terapi de erhållit. Detta är ur en 

kvalitetssynpunkt glädjande eftersom det troligtvis speglar kvaliteten på den terapi som hålls 

på mottagningen. Deltagarna skattade höga värden på klienttillfredsställelse, vilket gav en 

snedfördelning. Detta överensstämmer med forskningsläget där höga medelvärden är vanligt 

förekommande och få personer skattar sig missnöjda. Intressant är att den lägst skattade 

poängen bland deltagarna är 18 och den högsta 32 då det på testet CSQ-8 är möjligt att få en 

summapoäng från 8 till 32. Detta innebär att det inte finns någon som fått den lägsta 

summapoängen eller däromkring, men att det däremot finns deltagare som uppnått maxnivån. 

Ännu en gång bekräftar detta att många är mycket nöjda och att det troligtvis inte är någon 

som fyllt i formuläret som är riktigt missnöjd. Vi är emellertid medvetna om att vi har ett 

relativt stort bortfall och att det kan tänkas finnas individer som hoppat av terapin på grund av 

att de känt sig missnöjda. Vidare indikerar resultatet på att klienter som får kognitiv 

beteendeterapi respektive psykodynamisk terapi på psykoterapimottagningen är mycket nöjda 

med sin terapi och att det inte finns någon signifikant skillnad avseende terapitillfredsställelse 

dem emellan. Medelvärdet på CSQ-8 var högt inom båda terapiinriktningarna. Dock visade 

analysen av varje fråga att det fanns en liten skillnad mellan terapigrupperna. Det var 

signifikant fler inom KBT-gruppen som på fråga 8 svarade att de kunde tänka sig komma 

tillbaka till mottagningen vid behov av hjälp. Detta resultat tyder på att klienter som gått KBT 

i högre utsträckning skulle kunna tänka sig att komma tillbaka igen. Det är svårt att tolka 

varför det finns en skillnad på denna fråga. Kanske beror det på att kognitiv beteendeterapi är 

mer målfokuserad. Det kan tänkas att en klient uppnått de mål som ställts och mår bättre på 

detta område men har andra områden som han/hon skulle vilja arbeta med. En annan tanke är 

att själva målfokuseringen skulle göra det lättare för KBT-klienten att se skillnad på just ett 

område medan PDT-klienten upplever en mer generell och diffus skillnad, vilket skulle kunna 

göra det svårare att peka på vad det var som bidrog till en förändring.  

Slutligen tyder studiens resultat på att det finns ett svagt samband mellan klienters 

terapitillfredsställelse och psykologisk symtomlindring hos de klienter som får psykoterapi på 
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psykoterapimottagningen. Detta överensstämmer med Sederer, Dickey och Hermann (1995; 

refererat i Attkisson och Greenfield 1998) som menar att tillfredsställelse vanligen korrelerar 

med kliniskt resultat, men att graden av korrelation ofta är blygsam. Att sambandet var svagt 

var något överraskande för oss eftersom vi trodde att klienter som upplever symtomlindring 

generellt också är nöjda med sin terapi. Den blygsamma korrelationen indikerar att det finns 

andra orsaker än symtomlindring till att klienter på mottagningen är nöjda med sin terapi. 

Tänkbart är att klienter kan vara nöjda med sin terapi av just upplevelsen av att någon lyssnar 

på dem och att de får sätta ord på känslor och tankar som har varit svåra att dryfta med andra. 

Kanske har klienttillfredsställelse ett högre samband med detta än med symtomförändring. På 

så sätt ger klienttillfredsställelse oss en viktig tilläggsinformation också för evalueringen av 

psykoterapimottagningen. Klienter som får psykoterapi på psykoterapimottagningen vid 

Lunds universitet gör alltså inte enbart symtomförändring utan är dessutom mycket nöjda med 

terapin.  

Utefter tolkning av studiens resultat finns det således mycket som tyder på att 

klienter som påbörjar psykoterapi på psykoterapimottagningen vid Lunds universitet upplever 

ett betydande lidande. Studiens fynd indikerar att klienter som får psykoterapi på 

mottagningen gör både statistiskt och kliniskt betydande förbättring. Det kan finnas andra 

orsaker förutom terapin som lett till en generell symtomlindring för klienterna på 

psykoterapimottagningen, men det är rimligt att tänka sig att psykoterapi bedriven av 

psykologstudenter faktiskt är associerad med förändring i symtomnivån hos klienter. Detta 

också med tanke på att det stämmer överens med den mesta av forskningen på området. Det är 

heller inte orimligt att klienterna fått ännu större symtomlindring om de gått längre terapier, 

då mycket forskning pekar på detta. Lambert (2007) menar att en generell riktlinje för antalet 

behandlingssessioner åtminstone bör ligga på 20-25 sessioner. Med tanke på att medelvärdet 

på helgruppen låg på 6.6 månader så kan vi anta att medelvärdet på antalet sessioner låg lägre 

än 20-25 sessioner. Psykologstudenterna bedriver terapi en gång per vecka men har jul- och 

sommaruppehåll.  

Dessutom visar resultatet av vår studie att klienterna i allmänhet var mycket nöjda 

med sin terapi samt att det fanns ett svagt signifikant samband mellan symtomlindring och 

klienttillfredsställelse. Slutligen tyder resultaten på att klienter på psykoterapimottagningen 

som fått kognitiv beteendeterapi respektive psykodynamisk terapi inte skiljer sig signifikant åt 

gällande betydande förändring i symtomnivå. Det fanns dock en liten trend där KBT-gruppen 

fick något bättre resultat framförallt sett till effektstorlek. Men detta är bara en trend som vi 

har noterat och det finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende 
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symtomförändring. Precis som mycket forskning pekar på så är båda terapiformerna 

associerade med goda resultat oavsett om det är en randomiserad eller naturalistisk studie. 

Båda dessa terapiformer innehåller betydande element som leder till att klienter generellt 

upplever sig nöjda med sin terapi. Utifrån detta anser vi att det är viktigt för både klienterna 

och psykologstudenternas behov att båda terapiformerna finns att tillgå på 

psykoterapimottagningen vid Lunds universitet. Resultaten i vår studie skiljer sig alltså inte 

påfallande åt från forskning på området. Det verkar därför rimligt att anta att 

studentterapeuterna på psykoterapimottagningen vid Lunds universitet presterar goda resultat, 

kanske till och med lika goda som erfarna terapeuter, och att psykoterapimottagningen håller 

en god kvalitet.  

Studiens begränsningar och styrkor  
I den här studien har vi använt oss av tre olika kriterier för att undersöka om psykoterapi på en 

utbildningsmottagning är associerat med symtomlindring, nämligen statistisk signifikans, 

effektstorlek och klinisk signifikans. Enligt Lambert och Ogles (2009) är statistiska analyser 

och statistisk signifikans viktiga och ett vanligt sätt vid utvärdering av psykoterapi med tanke 

på att det avgör att det är osannolikt att graden av skillnad beror på slumpen. Med hänsyn till 

detta ansåg vi att det statistiska signifikanskriteriet var motiverat att använda i denna studie 

även om klinisk signifikansanalys kan vara att föredra i en naturalistisk studie. Effektstorlek 

valde vi med tanke på att den möjliggör jämförelse med andra studier och kan ge oss 

information om hur stor förändringen är, vilket statistisk signifikans inte gör. Dessutom är det 

ofta inte tillräckligt att konstatera att en insats ger en effekt bara för att den är statistiskt 

säkerställd. För att vara praktiskt användbar krävs också att effekten är tillräckligt stor.  

Resultaten av den här studien bör betraktas i dess kontext. Precis som för de flesta 

naturalistiska studier var denna inte heller välkontrollerad vilket för med sig uppenbara 

begränsningar. Det finns ingen kontrollgrupp och förändringar som sker kan därför inte med 

säkerhet tillskrivas behandlingen. Vi kan beskriva den förändring hos klienterna som mäts 

från för- till eftertestning, men vi kan inte säga så mycket om i vilken mån förändringen beror 

på terapin eller på andra skeenden som ägt rum under mätperioden. Tiden från dess att 

klienten fyllde i frågeformulären till påbörjad behandling eller avslutad behandling är olika 

lång, vilket gör studien ännu mindre kontrollerad. Dock skapades inklusionskriterier delvis för 

att tiden som förlöpt mellan förtest och terapistart samt terapiavslut och eftertest inte skulle 

vara längre än tre månader. På så sätt försökte vi se till att klienten hade terapin färskt i 

minnet och att förutsättningarna i detta hänseende skulle vara någorlunda lika mellan 
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deltagarna. Detta kan ses som en styrka. Vi jämförde även KBT- och PDT-gruppen för att se 

om det fanns några skillnader vad gäller tiden mellan test och terapi och kunde då se att det 

inte fanns några signifikanta skillnader. Således finns det ingen anledning att tro att grupperna 

skiljde sig på något avgörande sätt i detta hänseende som skulle kunna påverka resultatet av 

gruppjämförelsen.  

Men studien har trots allt en sådan design som gör att vi inte med säkerhet kan dra 

slutsatser om terapins påverkan. Naturalistiska studier har tyvärr den minskade möjligheten 

att kontrollera faktorer, förutom terapin, som påverkar resultatet vilket hotar den inre 

validiteten. Det finns många olika variabler som kan påverka och som vi i denna studie inte 

kunnat kontrollera för. Studien har exempelvis inte kontrollerat för variabler så som 

terapeuternas och klienternas tidigare erfarenhet, motivation och tilltro till behandlingen. 

Terapin som ges på mottagningen är inte heller manualbeskriven och det finns många 

terapeuter och handledare, vilket kan ge stora variationer i hur terapierna ser ut även inom 

metoden. Exempelvis kan kognitiv beteendeterapi för ångestsymtom se olika ut beroende på 

vilken handledare och terapeut som är involverad. Dessutom kan terapeutens byte av 

inriktning efter två terminer leda till att han/hon medvetet eller omedvetet bedriver en terapi 

med inslag av den metod som han/hon bedrivit året tidigare. Detta skulle kunna innebära att 

en del klienter får mindre renodlad terapi och istället en terapi som är mer eklektisk. 

Klienterna har också olika behandlingslängd. Men å andra sidan så illustrerar den här typen av 

forskning verkligheten på psykoterapimottagningen och därför ansåg vi det inte relevant att 

matcha klienterna i detta avseende. Däremot tyckte vi att det var viktigt att klienterna gått 

minst tre sessioner eftersom de första två till tre samtalen är bedömningssamtal. Därav 

skapades inklusionskriteriet att tre sessioner skulle vara ett minimum för att en intervention 

skulle ses som en terapi. Inklusionskriteriet ser vi därför som en styrka i denna studie.  

Det förekommer inga fler inklusionskriterier utöver kravet på tre sessioner och 

tremånadersgränsen. Studien har exempelvis inte exkluderat klienter som är under annan 

behandling. Vi har kännedom om att cirka 25 % av deltagarna är under annan behandling, så 

som medicinering. Vi kan därför inte utesluta att det är den andra behandlingen som påverkat 

dessa klienten. Å andra sidan känner vi till att majoriteten inte står under annan behandling. 

Klienterna som undersöks har dessutom varierande problematik där komorbiditet säkert 

förekommit hos många av dem. Det har inte gjorts några exakta bedömningar av klienternas 

problematik och inga formella psykiatriska diagnoser har ställts. Men detta ser vi som en 

styrka eftersom det speglar verkligheten. För att få en insikt i klienternas problematik har vi 

använt oss av SCL-90, som är väletablerat och utprövat med svensk nominering. SCL-90 
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anses vara ett bra instrument för att mäta symtomförändring och en stor del av psykoterapins 

åtgärd är just att påverka psykiska symtom. Dock finns det områden som psykoterapi kan 

påverka som detta instrument inte täcker, så som social funktion och funktion i arbetslivet. 

Detta gör det svårt att helt utvärdera effekten av psykoterapin. Dessutom mäter instrumentet 

tillståndet den senaste veckan. Å andra sidan kan vi anta att det har skett en positiv förändring 

i samband med terapi eftersom vi ser den på populationsnivå.  

Eftersom klienterna själv får önska terapiinriktning och på grund av att studien är 

naturalistisk, vilket inbegriper att det inte finns någon randomiserad tilldelning eller 

matchning, så blir det extra viktigt att analysera eventuella skillnader mellan terapigrupperna 

på förhand. Den skillnad som fanns inledningsvis mellan grupperna på några av subskalorna 

på SCL-90 skulle kunna försvåra möjligheten att dra slutsatser om de resultat där jämförelser 

gjorts. Det var därför viktigt att ha i åtanke de skillnader som fanns inledningsvis mellan 

grupperna vid valet av analysmetod och vid tolkningen av resultatet. Vid den statistiska 

signifikansanalysen över tiden mätt tog vi hänsyn till dessa skillnader då vi valde ANCOVA 

som analysmetod, och kontrollerade för utfalls-variabelns initiala värde. Men även om vi 

valde en analysmetod som avhjälper initiala gruppskillnader anser vi det viktigt att vara 

medveten om skillnaderna mellan terapigrupperna vid tolkningen av resultatet. Det skulle 

exempelvis kunna vara så att det är svårare eller lättare att behandla klienter med högre 

symtomnivå och att dessa klienters symtomnivå därför har svårare eller lättare att förändras. 

Vid beräknandet av den kliniska signifikansen är det svårt att ta hänsyn till gruppskillnader. 

Det finns ett beräkningssätt, som vanligen används när normdata saknas, där klinisk 

signifikans uppnås då en klient har förflyttat sig två standardavvikelser från ingångsvärdet. 

Detta innebär att grupperna blir lättare att jämföra oavsett ingångsvärden på SCL-90. Å andra 

sidan är det problematiskt att jämföra grupper med olika ingångsnivåer oavsett beräkningssätt 

eftersom skillnader i symtomnivå ju exempelvis kan påverka behandlingsmöjligheterna. Vi 

valde att använda oss av normdata för att beräkna den kliniska signifikansen eftersom 

grundarna (Jacobson och Truax), till den metod vi använt oss av, rekommenderar att alltid 

använda sig av detta när det finns tillgängligt. Dock är vi medvetna om att detta 

beräkningssätt i vår studie gjorde att vi inte fick lika hög andel kliniskt signifikant förbättrade. 

Detta beräkningssätt tar emellertid ingen hänsyn till skillnader i ingångsnivå mellan 

grupperna. Med detta i åtanke valde vi att hålla oss till att beräkna den kliniska signifikansen 

på den globala subskalan, GSI, då det på denna skala inte fanns några signifikanta skillnader 

mellan terapigrupperna. Dessutom är GSI en global subskala som mäter generell upplevd 
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psykisk besvärsnivå som många forskare enbart använder sig av eftersom den korrelerar starkt 

med de andra subskalorna.  

Inför det här uppsatsarbetet gjordes etiska överväganden vid valet av 

inklusionskriterier. En diskussion hölls kring när en intervention skulle räknas som en terapi, 

och hur lång tid det fick gå mellan ifyllt förtest och terapistart samt mellan ifyllt eftertest och 

terapiavslut. Efter mycket övervägande togs beslutet att ha inklusionskriterier, dels med tanke 

på att klienten skulle ha terapin färskt i minnet, men också på grund av att förutsättningar i 

detta hänseende skulle vara någorlunda lika mellan deltagarna. Inklusionskravet innebar 

emellertid en förlust av en hel del deltagare som frivilligt valt att vara med i studien och som 

lagt ner sin tid på att fylla i tester. Detta samt att inte alla från den ursprungliga gruppen 

svarade på eftertestet gjorde att vi fick en mindre grupp deltagare. Vid förlust av deltagare och 

när ett urval görs finns det dock en risk att den nya gruppen blir mindre representativt för 

populationen man vill undersöka. Vi gjorde därför en bortfallsanalys för att se om vårt urval 

var representativ för den ursprungliga gruppen (N=160). Analysen visade att urvalet inte 

skiljde sig signifikant, förutom på ålder och faderns födelseland. Således fanns det ingen 

anledning att tro att deltagarna skiljer sig på något avgörande sätt från klientgruppen i stort. 

Varför det var skillnader avseende ålder och faderns födelseland mellan den ursprungliga 

gruppen och deltagarna har vi ingen förklaring till. Kanske skulle det kunna bero på att många 

i den yngre kategorin kan vara studenter som flyttade på grund av jobb eller studier på annan 

ort och därför inte fyllde i eftertestet. En annan tanke skulle kunna vara att äldre personer kan 

vara mer samvetsgranna. När det gäller skillnaden avseende faderns födelseland kan vi inte 

tro att det beror på något annat än slumpen, med tanke på det var så få deltagare som har fader 

född i något annat land än Sverige. Men återigen vill vi belysa att storleken på gruppen som vi 

undersökte trots allt är relativt stor, vilket är en styrka i studien.   

Den här studien evaluerar utbildningsmottagningen och det är viktigt ur ett etiskt 

perspektiv att evaluera en sådan typ av tjänst, vars syfte också är att hjälpa klienter. Denna typ 

av utvärdering har inte tidigare gjorts för psykoterapimottagningen på Lunds universitet. 

Resultatet från den här undersökningen kan förhoppningsvis vara ett betydelsefullt steg inför 

fortsatt arbete med kvalitetssäkring och utveckling av psykoterapimottagningen. 

Studiens naturalistiska design för med sig många etiska fördelar. Exempelvis får 

klienterna själva välja terapiinriktning, påverka terapilängd och på psykoterapimottagningen 

har klienterna också möjlighet att önska kön och ålder på terapeuten. Dessutom är det inte 

någon som under forskningsprocessen behövt stå på väntelista eller hamnat i en kontrollgrupp 

med en annan typ av behandling. Men studier på en verksamhet såsom 
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psykoterapimottagningen för också med sig en del begränsningar eftersom dess främsta mål 

inte är att bedriva forskning utan att istället utbilda psykologstudenter till att bedriva 

psykoterapi. Exempelvis är det svårt att involvera terapeuterna eftersom detta skulle kunna 

störa läroprocessen och det terapeutiska arbetet. Dessutom är administrationen begränsad. 

Självskattningsformulären delades ut för hand eller skickades till klienterna med ett frankerat 

svarskuvert. Problemet med denna typ av förfarande är att det sällan ger en högre 

svarsfrekvens än 40-50 %, enligt Attkisson och Greenfield (1998). Vi hade en svarsfrekvens 

på 44 %, vilket inte är ovanligt utan snarare typiskt för detta förfarande. Hade det till exempel 

funnits tillgång till en administratör som delat ut och samlat in formulären på plats så skulle 

troligtvis svarsfrekvensen varit betydligt större. Men detta representerar också verkligheten 

och det är svårt att säga något om den grupp som utav olika anledningar inte fyllt i något 

eftertest. 

En stor fördel med en naturalistisk design är att den ger en större generaliserbarhet 

när det gäller klinisk praxis. Studien har en grupp klienter som representerar den verkliga 

klientpopulationen. Vi har emellertid inte haft för avsikt att generalisera denna studies resultat 

till andra kliniska praktiker bedrivna under liknande förhållande. Psykoterapin är bedriven av 

psykologstudenter och inte färdigutbildade psykologer, vilket gör det svårare att generalisera 

resultatet. Men däremot är det inte orimligt att detta resultat, med tanke på att det påminner 

om forskningsläget generellt, går att generalisera till mottagningar med liknande förhållanden. 

Men ånyo är det viktigt att belysa att studien har ett relativt stort bortfall och vi saknar därför 

kännedom om en hel del klienters symtomnivå efter behandling och deras 

terapitillfredsställelse. Det skulle kunna vara så att klienter som har bibehållen symtomnivå är 

mindre benägna att svara på självskattningsformulären. Om detta är fallet så kan resultatet 

från denna studie vara något missvisande. Därför kan vi inte med säkerhet veta om resultatet 

av denna studie hade sett likadant ut om vi hade undersökt hela klientpopulationen. Men å 

andra sidan stämmer vårt resultat överens med mycket av terapiforskningen.  

Som slutkommentar vill vi nämna att vi är två psykologstudenter som har bedrivit 

både psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi och att vi inte har någon preferens för 

den ena eller andra terapiinriktningen. När vi tillämpat psykodynamisk terapi respektive 

kognitiv beteendeterapi har de båda terapiinriktningarna varit verksamma. Vi anser att de två 

terapiinriktningarna bör få existera bredvid varandra. Med tanke på detta har vi försökt att 

vara så neutrala som möjligt och strävat efter att på största möjliga sätt göra en så rättvis 

undersökning som möjligt.  
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Vidare forskning 
Vi har tyckt att det var mycket stimulerande, givande och intressant att få göra den här studien 

på psykoterapimottagningen vid Lund universitet. De data som vår studie bygger på gav en 

mängd olika intressanta infallsvinklar och möjligheter för undersökningar men för att inte 

studien skulle bli alltför stor och omfattande fick vi begränsa oss till att undersöka vissa delar. 

Exempelvis har vi valt att hålla oss till den generella subskalan (GSI) vid beräknandet av den 

kliniska signifikansen. Det vanligaste är att mäta symtomförändring med enbart den här 

subskalan men det hade också varit intressant att beräkna den kliniska signifikansen för de 

andra subskalorna. Exempelvis skulle man kunna undersöka huruvida en klient som skattat 

sig högt på en subskala före terapin hade en klinisk signifikant förbättring på just den skalan. 

Det skulle ju kunna vara att psykoterapin bara fokuserat på ett problemområde. Om så är 

fallet kan en betydande förändring skett mest på en subskala och inte så mycket på övriga 

subskalor. Vidare skulle man kunnat undersöka om den grupp som gick under medicinsk 

behandling skiljde sig signifikant från dem som inte hade någon medicinsk behandling. När vi 

undersökte sambandet mellan symtomförändring och terapitillfredsställelse gjorde vi det för 

samtliga deltagare. Vi undersökte aldrig om detta samband såg olika ut för de olika 

terapiinriktningarna. Vår studie skulle också ha kunnat utvidgas genom uppföljning av 

deltagarna för att undersöka om ytterligare förändring i symtomnivå inträffat en tid efter 

avslutad terapi. Ett annat sätt att utvidga vår studie hade kunnat vara att undersöka bortfallet 

ytterligare. Vilka är det som inte svarat på eftertestet? Vilka har hoppat av terapin, och varför? 

Här skulle det kunna vara fängslande med djupintervjuer. 

Vi anser att det på en verksamhet som psykoterapimottagningen ger bra 

förutsättningar för forskning och kvalitetssäkring. Ett uppslag till fortsatt forskning på 

psykoterapimottagningen skulle kunna vara att göra en parallell studie på en annan 

öppenvårdsmottagning driven av färdigutbildade psykologer och psykoterapeuter och se om 

deras resultat skiljer sig signifikant åt från den studentterapeutiska behandlingen. På det viset 

hade vi fått en större kunskap om vilken kvalitet psykologstudenter håller i sina terapeutiska 

insatser. Ett annat uppslag för fortsatt forskning skulle kunna vara att skapa en kontrollgrupp 

som står på väntelista under tiden som en grupp behandlas för att sedan jämföra gruppernas 

resultat. På detta sätt hade det varit lättare att utvärdera psykoterapins effekt på 

psykoterapimottagningen. Dock anser vi att detta kan bli problematiskt utifrån en etisk aspekt. 

Denna studie har en kvantitativ ansats. Det skulle vara intressant att göra en studie 

med en kvalitativ ansats med djupintervjuer på våra deltagare och undersöka om de känner att 

terapin hjälp dem och vad i terapin de i så fall tror har hjälpt dem mest. Det skulle vara 
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intressant att undersöka om terapeuternas egenskaper, så som terapipreferens har betydelse för 

utfallet. 

Psykoterapimottagningen vid Lunds universitet har en särställning då den bedriver en 

verksamhet för att utbilda samma studenter i båda psykodynamisk och kognitiv terapi. Detta 

möjliggör att man skulle kunna göra en studie som kontrollerar för terapeuterna genom att 

skapa två grupper där terapeuterna i ena gruppen börjar med kognitiv beteendeterapi och 

andra med psykodynamisk terapi. Genom att samla in data under en tvåårstid från klienter hos 

terapeutgrupperna följer man på så sätt studentterapeuterna när de byter inriktning efter halva 

tiden. På så sätt kontrollerar en sådan studie för terapeutens egenskaper, preferens, erfarenhet 

etcetera.  
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