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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur deprimerade 

patienter upplevde grupprocessfaktorerna, i kognitiv beteendeterapi i 

grupp som integrerar KBT teknik med grupprocessfaktorer. 

Utgångspunkten var den modell för kognitiv beteendeterapi i grupp 

som Bieling, McCabe och Antony utvecklade 2008 och studien 

genomfördes i samband med att en mindre psykiatrisk öppenvårds-

mottagning startade gruppbehandling för depression. Sammanlagt sex 

patienter från de två första grupperna deltog i studien. Information 

samlades in med en semistrukturerad intervju och analyserades med 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Resultatet kan tolkas 

som att grupprocessfaktorer är viktiga att ta med i beräkningen vid 

KBT i grupp. I den här studien är deltagarnas rapporterade upplevelse 

av grupprocessfaktorer kopplade till en beskrivning av upplevd 

förändring och brist på tid. 

Nyckelord: Grupprocesser, gruppbehandling, depression, psykoterapi, 

KBT 

  



 

 
 

Abstract 

The aim of this qualitative study was to investigate how depressed 

patients experienced the group process factors, in cognitive behavioral 

group therapy that integrates CBT technics with group process factors.  

The theoretical foundation was Bieling´s, McCabe´s and Antony´s 

model Cognitive-Behavioral therapy in groups (2008). The study was 

conducted in the setting of a small psychiatric outpatient clinic. Six 

patients participated and were interviewed using a semi structured 

interview guide. The material was analyzed using Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) and the results indicated that group 

processes are an important part of CBT in groups, the participants of 

this study reported that their experience of group processes were related 

to experiencing therapeutic change and a lack of time. 

Keywords: Group processes, group therapy, depression, psychotherapy, 

CBT 
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Inledning 

Gruppsykoterapi är en behandlingsform som efterfrågas alltmer i klinisk verksamhet. 

En anledning är att den antas vara mer kostnadseffektiv, fler patienter kan behandlas 

samtidigt. Inom den kognitiva beteendeterapin (KBT), finns gruppbehandlingar (GKBT) för 

olika diagnoser och dessa protokoll är ofta konstruerade med utgångspunkt i speciella KBT 

tekniker som är evidensbaserade för individualterapi, detta kallas traditionellt för en 

strukturerad gruppbehandling. Inom psykodynamisk- och familjepsykoterapi finns en längre 

tradition av att arbeta i gruppformat och olika grupprocesser betraktas som, i sig, verksamma 

mekanismer vid förändring, detta kallas för processgrupp. Precis som KBT har utvecklats och 

kommit att innefatta förståelse och tekniker som fokuserar på den terapeutiska alliansen 

(Katzow & Safran, 2007; Stevens, Muran & Safran, 2003), kan GKBT utvecklas genom att 

kombinera kunskap om grupprocessfaktorer med evidensbaserade KBT tekniker. GKBT 

skulle då bli en integrerad gruppbehandling, ”en mer sofistikerad och fullständig 

interventionsmodell” (Bieling, McCabe & Antony, 2008, s. 24). 

Den teoretiska förståelse av vad grupprocessfaktorer är utgår ofta från Yaloms (1995) 

arbete ”The theory and practice of group psychotherapy”. Den förändring patienten genomgår 

i gruppterapi är en komplex process som kan förstås genom de delar den består av; ingjutande 

av hopp, universalitet, undervisning och rådgivning, altruism, korrigerande rekapitulering av 

vad som lärts in i ursprungsfamiljen, sociala samspelstekniker, imitativt beteende, 

interpersonell inlärning, gruppsammanhållning, katarsis och existentialism. Faktorerna 

interagerar med varandra, är olika viktiga i olika stadier av processen och representerar olika 

typer av förändring. Faktorerna är ett sätt att konceptualisera den komplexa 

förändringsprocessen (Yalom, 1995). 

Burlingame, MacKenzie och Strauss (2004) konstruerade en modell (här kallad 

Burlingames modell) som beskriver gruppbehandling utifrån antagandet att det finns ett 

terapeutiskt resultat som ska förklaras. Gruppbehandling är en komplex process där olika 

faktorer interagerar med varandra. Formell förändringsteori beskriver olika teorier för 

terapeutisk förändring, exempelvis KBT och dess olika tekniker och interventioner som anses 

leda till att patientens symptom förbättras. Smågruppsprocesser beskriver 

förändringsmekanismer unika för gruppformatet som exempelvis Yaloms (1995) 

grupprocessfaktorer och teorier om gruppens utvecklingsfaser.  

Avgörande för interaktionen mellan dessa förändringsmekanismer är ledaren, 

patienten och strukturen. Ledarens egenskaper och ledarstil betraktas som avgörande för om 
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de övriga förändringsmekanismerna ska kunna integreras. Patienten bidrar med sina specifika 

problem och sin personliga stil. Strukturen skapar ramarna och förutsättningarna för 

behandlingen.  

 

Figur 1. Krafter som styr det terapeutiska resultatet av gruppbehandling. Från Burlingame, MacKenzie och Strauss (2004).  

 

För att utveckla, förbättra utövandet och effekten av GKBT utarbetade Bieling, 

McCabe och Antony (2008) en modell för kognitiv beteendeterapi i grupp som integrerar 

KBT teknik med grupprocessfaktorer (här kallad Bielings modell). Bielings modell bygger på 

fyra olika områden, hämtade från Burlingame; struktur och implementering (patient, ledare 

och strukturella faktorer), kognitiva tekniker, beteendetekniker och grupprocesser. I Bielings 

modell har grupprocesserna stora likheter med Yaloms (1995) beskrivning men är anpassade 

för att bli relevanta ur ett KBT perspektiv och möjliga att omsätta i KBT tekniker. Optimism 

handlar om positiva förväntningar och att känna hopp, gruppen bidrar till ökad motivation att 

återhämta sig genom att atmosfären stöder beteendeförändring, (kanske denna faktor 

beskriver hopp och optimism inför behandlingen). Tillhörighet handlar om att 

gruppdeltagarna inser att de inte är ensamma med sina problem. Gruppbaserat lärande 

handlar om att gruppdeltagarna upplever att lärande kan ske på många sätt, undervisning från 
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terapeuten, råd och feedback från deltagarna samt observationsinlärning från både terapeut 

och de andra deltagarna. Minskad självfokusering handlar om att kunna hjälpa andra, 

gruppdeltagaren får erfarenheten av att kunna bryta självfokuseringen och rikta 

uppmärksamheten mot de andra deltagarna. Modifiering av oändamålsenliga 

relationsmönster handlar om att ”Gruppen ger möjlighet till korrigerande social inlärning av 

oändamålsenliga interpersonella mönster som har utvecklats genom tidiga erfarenheter.” 

(Bieling et al., 2008, s. 48). Gruppsammanhållning är motsvarigheten till alliansen i 

individualterapi och ”kan definieras som de betingelser som håller kvar medlemmar i gruppen 

(till exempel känslor av välbefinnande och samhörighet, att man värdesätter gruppen och 

känner sig villkorslöst accepterad av andra gruppmedlemmar.)” (Bieling et al., 2008, s. 48). 

Emotionell bearbetning i gruppen handlar om att gruppdeltagarna på olika sätt ska kunna 

uttrycka, bearbeta och förstå sina emotioner inom gruppsessionen (Bieling et al., 2008). 

Grupprocessfaktorerna betraktas som viktiga förändringsmekanismer unika för gruppformatet 

och Bielings modell beskriver hur specifika KBT tekniker kan användas i samverkan med 

kunskap om grupprocessfaktorerna för att förbättra behandlingen, på detta sätt kan förändring 

komma dels från de specifika KBT interventionerna och dels från grupprocessfaktorer.   

GKBT för depression har funnits i mer än 40 år och det finns relativt många studier 

som visar på god behandlingseffekt (Bieling et al., 2008) och ett antal studier visar att 

behandling med GKBT har lika god effekt som individualterapi vid måttlig till svår 

depression (Lockwood, Page & Conroy-Hiller, 2004; Oei & Dingle, 2008). Däremot finns det 

inga entydiga resultat som stöder hypotesen att GKBT blir mer kostnadseffektivt än 

individualterapi (Oei & Tucker, 2007). Eftersom gruppbehandling där KBT tekniker 

integreras med grupprocessfaktorer är ett nytt område och definitionen av grupprocesser är 

otydlig finns det ganska sparsamt med relevant forskning.  En del forskning syftar till att 

undersöka sambandet mellan behandlingsutfall och grupprocessfaktorer och det finns viss 

evidens för att gruppsammanhållning är viktig för ett positivt behandlingsutfall, exempelvis 

visar en studie om social fobi att den ökade gruppsammanhållningen korrelerade med 

minskade symptom (Taube-Schiff, Suvak, Antony, Bieling & McCabe, 2007). Även en 

metaanalys stöder samband mellan gruppsammanhållning och behandlingsutfall (Burlingame, 

McClendon & Alonso, 2011). Men begreppet gruppsammanhållning är vagt och otydligt 

definierat vilket leder till att konceptualisering och mätinstrument varierar i olika studier. 

Flera forskare föreslår att mer specifika grupprocessfaktorer behöver identifieras och bättre 

mätinstrument konstrueras (Burlingame et al., 2011; Dwyer, Oei & Hornsey, 2007). Vilka 

som är de verksamma förändringsmekanismerna i gruppbehandling som integrerar KBT 
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tekniker med grupprocessfaktorer är fortfarande oklart och svårt att utforska, men en 

kvalitativ studie visar hur komplex grupprocessfaktorernas interaktion är. Patienter som 

förbättras eller försämras under behandlingen beskriver gruppinteraktionen olika. Enligt 

författarna är dessa mönster så subtila att de är svåra för gruppledarna att upptäcka, här och 

nu, under behandlingen men de blir tydliga i en kvalitativ analys (Hoffman, Gleave, 

Burlingame & Jackson, 2009). Ytterligare en kvalitativ studie undersökte hur ungdomar 

upplevde KBT-interventionerna och gruppaspekten i gruppbehandling för depression. I 

resultatet beskrev ungdomarna att de upplevde KBT- interventionerna som svåra, men 

användbara och de föredrog gruppformatet framför individuell behandling (Bru, 2010).  

Gruppbehandling som integrerar KBT tekniker och grupprocesser är ett nytt område 

och det finns inte mycket forskning som undersökt om denna metod faktiskt tillför något 

ytterligare. Hur upplever patienterna denna behandlingsmodell? För att undersöka denna 

frågeställning genomfördes en kvalitativ studie i samband med att en mindre psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning (PÖM) startade gruppbehandling för depression. Behandlingen, här 

kallad PÖMs manual, är en modifiering av Bielings modell. På grund av författarnas 

förförståelse, som var att KBT teknikerna var tydliga i PÖMs modell valdes det andra 

området, grupprocessfaktorer, ut som fokus. Frågeställningen handlade om att utforska 

patienternas upplevelse av grupprocessfaktorer och studien har analyserats med Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) vars fokus är att förstå den mening en speciell händelse har 

för individen (Smith, 2008). IPA har en ideografisk utgångspunkt och strukturerad 

analysmetod vilket, trots att studiens data är nedtecknat material, passar studiens 

frågeställning bra (Hellemans et al., 2011; Murray & Rhodes, 2005; Reardon & Grogan, 

2011).  

Syftet med studien är att utforska hur patienterna upplever grupprocessfaktorerna i 

PÖMs manual för gruppbehandling av depression. 
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Metod 

Deltagare och rekrytering 

Deltagarna har rekryterats från de två första omgångar av gruppbehandling för 

depression som genomfördes på PÖM (Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema över hur deltagarna rekryterats till studien. 

 

 

Upplägget på PÖMs manual 

PÖMs manual består av 12 sessioner med följande innehåll; Session 1: Introduktion 

till KBT modellen och deltagarna formulerar mål med behandlingen. Session 2: Aktiviteter 

kopplade till sinnesstämning och beteendeaktivering. Session 3: Automatiska tankar. Session 

4: Tankefällor och alternativa tankar. Session 5: Alternativa tankar och undvikande beteende. 

Session 6: Grundantagande och beteende konsekvenser. Session 7: Kompensatoriska 

antaganden och konstruktion av beteendeexperiment. Session 8: Genomförande av 

beteendeexperiment. Session 9: Utvärdering och justering av beteendeexperiment. Session 10: 

Utvärdering av beteendeexperiment. Session 11: Återfallsprevention. Session 12: 

Återkoppling till deltagarnas mål – utvärdering av behandlingen. 

 

Instrument 

Beck Depression Inventory (second edition) – BDI-II. BDI-II är ett 

självskattningsformulär som avser skatta svårighetsgraden av depressiva symptom. Det består 

av 21 frågor. Resultat på 0-13 poäng klassas som minimal depression, 14-19 som lindrig, 20-

Båda grupperna: 
Av 18 patienter totalt valde 
12 att delta i studien. 

 

Grupp 1:  
8 patienter, 1 avbröt 
behandlingen och 2 uteblev 
från intervjun. 

 

Grupp 2:  
4 patienter, 1 ändrade sig 
och 2 uteblev från intervjun. 

 

5 patienter intervjuades 
varav 3 kvinnor och 2 män i 
åldern 20 – 51 år. 

 

1 patient intervjuades, en 
kvinna 35 år. 

 

Totalt deltog 6 patienter i 
studien. 
3 intervjuer skedde på PÖM 
och 3 per telefon. 
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28 måttlig och 29-63 som svår depression. Reliabiliteten för skalan är utmärkt och validiteten 

är hög (Beck, Steer & Brown, 2005). 

 

Semistrukturerad intervju. För att få information om hur deltagarna upplevde 

grupprocessfaktorerna i behandlingen konstruerades en semistrukturerad intervju. 

Intervjuguiden bygger på de sju grupprocessfaktorer som identifierat som viktiga för 

förändring i Bielings modell. Varje grupprocessfaktor motsvarar ett område i intervjuguiden 

(Bilaga 1). Intervjun inleddes med en öppen fråga; ”Vad är det första du kommer att tänka på 

när du tänker på gruppbehandlingen?” och därefter följde frågor och ledtrådar för att leda 

deltagaren vidare till de olika grupprocessfaktorerna. Den ordning olika teman utforskades i, 

styrdes av deltagarens svar, samtidigt som intervjuguiden var konstruerad så att mer känsliga 

teman skulle komma senare i samtalet.   

 

Procedur 

En förutsättning för att studien skulle kunna genomföras med det här upplägget, var 

att författarna hade dubbla roller. Den ena författaren arbetade på PÖM och var en av 

gruppledarna i behandlingen, därför valdes gruppledarens roll bort som fokus för studien och 

den andre författaren genomförde intervjuerna. Båda har deltagit i analysen av data. 

Under den första behandlingssessionen informerades och tillfrågades deltagarna om 

de ville delta i studien. De kunde välja om de enbart ville delta i frågeformulärsdelen av 

undersökningen av BDI-II, om de även ville bli intervjuade eller om de inte ville delta alls. De 

fick veta att intervjun, som beräknades ta maximalt 40 minuter, skulle handla om hur de 

upplevt behandlingen och att den skulle göras av en av författarna, ungefär tre månader efter 

avslutad behandling. Deltagarna fick skriftlig information (Bilaga 2) och sedan möjlighet att 

skriva under om de var intresserade.  

Självskattningen med BDI-II gjordes vid fyra mättillfällen, vid första, sjätte, tolfte 

sessionen och tre månader efter avslutad behandling. Vid de första tre mättillfällena gjordes 

skattningarna i anslutning till behandlingssessionerna. Vid det sista mättillfället skickades 

skattningsformulären hem till patienterna med instruktionen att fylla i och ta med till intervjun 

eller skicka per brev.  

I slutet av behandlingen tillfrågades alla patienter igen om de ville delta i intervjun 

och vid sista sessionen gjordes en överenskommelse om när intervjuerna skulle äga rum. Vid 

tillfället för intervjuerna uteblev några deltagare och en hade svårt att ta sig till mottagningen, 

de erbjöds nya tider, alternativt möjlighet till telefonintervju. Tre intervjuer är genomförda på 

1
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PÖM och tre är gjorda på telefon, intervjuerna har tagit mellan 15 och 40 minuter. Under 

intervjun tog författaren anteckningar och varje intervju är utskriven i direkt anslutning till 

samtalet. De semistrukturerade intervjuerna resulterade i 15 sidor maskinskriven data. För att 

öka analysens trovärdighet är data avidentifierad, på detta sätt minskade risken att resultatet 

skulle påverkas allt för mycket av den ena författarens arbete i gruppen.  

 

Analysmetod 

Syftet med IPA är att förstå komplexiteten och innehållet i den mening individen 

skapar kring en viss upplevelse. Metoden är ideografisk och processen innebär att forskaren 

tolkar insamlade data i ett försök att förstå deltagarens egen förståelse. Analysen påverkas av 

forskarens förförståelse och blir en tolkning av deltagarens subjektiva värld. 

IPA analysen var en process i flera steg och eftersom två författare samarbetade 

skedde analyserna inledningsvis var för sig. En intervju analyserades i taget. Intervjun lästes 

flera gånger och i vänstermarginalen markerades och kommenterades intressanta och 

signifikanta delar av intervjun – summeringar, associationer, tolkningar, språk, motsägelser 

och upprepningar. Högermarginalen användes för att skriva ner de teman som visade sig i 

texten och en exakt fras markerades för att belysa temat som är en mer teoretiskt och 

övergripande tolkning av innehållet. Analysen fortsatte sedan med nästa intervju, som 

analyserades på samma sätt och de teman som identifierats i föregående intervju användes för 

att hitta likheter och skillnader. Analysen växte och vissa teman kom att framstå som mer 

signifikanta, dels utifrån hur vanligt förekommande de var och dels utifrån om de behövdes 

för förståelsen av en specifik intervju. Resultatet diskuterades och bearbetades därefter av 

forskarna tillsammans och resultatet tolkades för att hitta överensstämmelser och vidga 

förståelsen mellan det ideografiska, teoretiska och generella (Smith, 2008).  Resultatet 

beskrevs därefter som ett tematiskt eller ideografiskt narrativ (Rhodes & Smith, 2010; Smith, 

2008).  

 

Etik  

Alla som väljer att delta i en studie har av etiska skäl rätt att få veta syftet med 

undersökningen, att det är frivilligt att delta samt att de kan avbryta när som helst utan 

negativa konsekvenser. Deltagarna, i den här studien, informerades både muntligen och 

skriftligen om syftet med studien och vad deltagandet skulle innebära (Bilaga 2). På grund av 

tidsramen och det terapeutiska innehållet i resultatet skedde ingen återkoppling till deltagarna. 
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För att bevara anonymiteten har information om deltagarna minimerats och de har fått 

fingerade namn vid analysen av resultatet. 

 

Förförståelse 

Förförståelse är den uppfattning författarna erhållit genom egna erfarenheter, 

utbildning eller annat vetenskapligt arbete, i denna studie påverkas tolkningen av resultatet av 

författarnas bakgrund. Den ena författaren är legitimerad psykolog och den andra författaren 

är socionom, båda med psykodynamisk grundutbildning och nu i slutet av utbildningen till 

psykoterapeut med KBT inriktning. Förförståelsen har på detta sätt inledningsvis främst 

hämtats från ett KBT perspektiv men under analysen gång vidgades förståelsen och 

tolkningarna gjordes utifrån ett mer eklektiskt perspektiv. Båda författarna hade erfarenheten 

att alliansen är en viktig komponent i all behandling och att gruppformatet tillför något mer än 

individuell behandling. Förförståelsen har även påverkat studiens fokus, KBT-teknikerna i 

PÖMs manual är standardinterventioner vid depressionsbehandling och därför valdes 

grupprocessfaktor som utgångpunkt i studien. 

  

Resultat 

Resultatet presenteras ideografiskt, en deltagare i taget. Citat, kommentarer, 

tolkningar och resultaten från självskattningen av depression (BDI-II) varvas. Eftersom 

analysen resulterade i ett antal teman utgör dessa strukturen i deltagarnas berättelser. Varje 

tema och undertema skrivs i kursiv stil i texten.  Det första temat är grupprocessfaktorer, med 

undertema; optimism, tillhörighet, gruppbaserat lärande, minskad självfokusering, 

modifiering av oändamålsenliga relationsmönster, gruppsammanhållning och emotionell 

bearbetning i grupp. Det andra temat är tid, med undertema som; behovet av fler sessioner 

och mer tid inom sessionen. Fler sessioner handlar om behovet av individuell terapi och vilja 

fortsätta behandlingen. Mer tid inom sessionen handlar om konkurrens och om att inte hinna 

gå igenom materialet. Det tredje temat är förändring, en beskrivning av hur deltagarna 

upplevt att behandlingen inneburit en förändring.  
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Ulla 

Vid behandlingens början visade Ullas resultat på BDI-II på svår depression (Figur 3), 

vid behandlingens avslut på en måttlig depression och tre månader senare hade Ulla åter en 

svår depression. Ullas depressiva symptom minskade något under själva behandlingen men 

hade ökat igen efter tre månader.  

Figur 3. BDI-II resultat för Ulla vid fyra mättillfällen.  

 

Ulla beskrev flera grupprocessfaktorer. I intervjusituationen berättade Ulla så här och det kan 

tolkas som ett visst hopp och optimism inför framtiden: 

… för mig var det positivt, man känner sig ensam i världen, att se andra… 

Tillhörighet:  

Att se andra, att se att de mår lika skit. 

Gruppbaserat lärande:  

… man får tips, hur andra har gjort. 

Minskad självfokusering:  

Man märkte ju hur andra mådde… 

… att höra någon berätta … 

Emotionell bearbetning i grupp:  

Jag kunde uttrycka mig hur jag kände… 

Ulla - grupp 1
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För Ulla var upplevelsen av tiden inte så viktig, hon beskrev sig som ensam i världen, och 

reflekterade inte över konkurrens, att hon inte hann gå igenom materialet eller längden på 

terapin. Ulla hamnade däremot i en kris och behövde individuell terapi: 

… jag mådde riktigt dåligt, men jag fick ju det [en individuell session].  

Förändring: 

… man känner ju sig ensam i världen… 

Och att skriva dagbok och få koll på det, beteendet, och samtidigt var det jobbigt. 

Man märkte ju hur andra mådde, det var ju alltid någon som var ledsen, på så sätt har 

man fått lite av alla. Men en person mådde sämre och hon blev mer knäckt när vi blev 

bättre, när det gick framåt. Men man kan lära sig… 

Jag kunde uttrycka mig hur jag kände... 

… för mig var det positivt… 

Ulla beskrev förändring med utgångspunkt i upplevelsen att hon känner sig ensam i världen. 

Hon har fått kontakt med den svåra känslan av ensamhet men hon har också lärt sig att det 

kan kännas bra att dela känslorna med andra. Enligt BDI-II skedde ingen minskning av 

depressiva symptom, men Ullas upplevelse i gruppbehandlingen kan kanske vara en början 

till insikt och hopp och hon har valt att fortsätta i individuell terapi.  

Eva 

Vid behandlingens början visade Evas resultat på BDI-II på svår depression (Figur 4). 

Vid behandlingens avslut på en måttlig depression. Eva inkom aldrig med självskattningen av 

BDI-II vid fjärde mättillfället. Hennes resultat visade att hennes depressiva symptom minskat 

något vid varje mättillfälle. 
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Figur 4. BDI-II resultat för Eva vid tre mättillfällen. 

 

Eva beskrev grupprocessfaktorerna, optimism och tillhörighet. I intervjusituationen berättade 

hon följande och det kan tolkas som tillhörighet, men kan även vara uttryck för optimism: 

Andras stöd, man hör vad andra tänker, man kan hjälpa varandra, förstå varandra. Man 

förstår att det finns fler som en själv, känner sig mindre ensam och får stöd. 

Gruppbaserat lärande: 

De var olika [gruppledarna], hade olika idéer och tips på vad man kunde göra. 

Minskad självfokusering: 

… man hör vad andra tänker, man kan hjälpa varandra, förstå varandra. 

Emotionell bearbetning i grupp: 

Mot slutet kunde jag släppa fram känslorna, i början vågade jag inte… 

Modifiering av oändamålsenliga relationsmönster: 

Jag har lärt mig tänka efter och att tänka annorlunda. Jag har ångest inför att göra bra 

ifrån mig, jag har lärt mig att försöka se vad som händer.  

För Eva var tiden inom sessionen viktig, hon upplevde att hon hade svårt att ta plats och 

kände av konkurrensen. Eva behövde hjälp för att kunna ta plats och ledarnas interventioner 

hjälpte henne: 

Vi var många, det kan vara lite färre, alla får inte plats, en del tar för mycket utrymme. 

Då kan det vara svårt att få platsen, att ta den. 
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Man lär känna gruppen, när gruppledarna ger alla plats, de var noga med de, att alla, inte 

några får för mycket, men det är ju svårt så klart att bryta, de får säga ifrån. 

Förändring: 

Jag har ångest inför att göra bra ifrån mig, …  

Mot slutet kunde jag släppa fram känslorna, i början vågade jag inte, vet ju inte vad de 

andra, sen blev det lättare, man blev trygg, det känns lättare. 

Eva reflekterade över sin förändring. Hon förstod sina svårigheter, sin ångest, osäkerhet och 

hur hon undvek att visa känslor av rädsla för vad andra skulle tänka om henne. I terapin 

förändrades hon, upplevde trygghet och kunde utrycka sina känslor. I Evas berättelse blev de 

beteendestrategier hon använt tidigare och de hon lärde sig i terapin tydliga. Hon gick från att 

inte synas, ta plats och visa känslor till att få hjälp att ta plats och våga visa känslor. Trots att 

resultatet på BDI-II visade på marginell förbättring av de depressiva symptomen kunde Eva 

beskriva och reflektera över sin förändring i intervjun. För Eva sammanfaller inte förändring 

med minskade depressiva symptom. 

Maria 

Vid första skattningstillfället visade Marias resultat på BDI-II på svår depression 

(Figur 5). Vid behandlingens avslut på en måttlig depression. Tre månader senare hade Maria 

förbättrats ytterligare och hamnade i intervallet för minimal depression. 

Figur 5. BDI-II resultat för Maria vid fyra mättillfällen. 
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Maria beskrev flera grupprocessfaktorer:  

Optimism: 

Efter ett tag kände jag tillit, det har jag annars svårt för, jag kan inte, inte ens med nära 

[paus] att känna tillit. Det kändes häpnadsväckande.  

Tillhörighet: 

Det är bra att se att fast man är på olika plats och olika ställe i livet kan man ha det lika. 

Det är inte bara jag, det händer alla. 

Gruppbaserat lärande: 

… att få plats, råd och stöd. De kunde fråga och ifrågasätta, varför gjorde jag så [paus] 

jag har fått mer distans, fick mer avstånd till det. 

Minskad självfokusering: 

Att inte döma, att ge andra råd och att det betyder något. 

Emotionell bearbetning i grupp: 

Att våga lita på, det har varit väldans svårt, att öppna upp sig för andra, jag är orolig för 

vad andra ska tycka. 

Modifiering av oändamålsenliga relationsmönster: 

När andra börjar öppna sig. Det var obekvämt att höra andra, deras tankar och problem 

men samtidigt blev det en lättnad att se andra [paus] det var inte så farligt. Jag är 

förvånad, hur jag kunde berätta, förstå, jag kunde dela och [paus] jag tycker egentligen 

inte om när andra lägger sig i och så, men att få plats, råd och stöd. 

För Maria var tiden inom sessionen viktig och hon beskrev en upplevelse av konkurrens:  

Om man inte tar för sig och börjar redovisa, då får man inte tid och hinner inte berätta, 

får inte feedbacken. Jag får för lite tid, jag känner mig undanskuffad. 

Förändring: 

… jag kan inte, inte ens med nära människor [paus] känna tillit. 
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… jag känner mig undanskuffad. 

Efter ett tag kände jag tillit, det har jag annars svårt för, jag kan inte, inte ens med nära 

[paus] att känna tillit. Det kändes häpnadsväckande.  

Jag är förvånad, hur jag kunde berätta, förstå, jag kunde dela… 

När andra börjar öppna sig. Det var obekvämt att höra andra, deras tankar och problem 

men samtidigt blev det en lättnad att se andra [paus] det var inte så farligt. 

Maria reflekterade över sin förändring. Hon beskrev att hon har svårt att lita på andra 

människor och kände sig undanskuffad. I gruppbehandlingen förändrades hon och kände 

tillit, vågade visa vem hon är och upplevde känslan som häpnadsväckande. Hennes tidigare 

beteendestrategi för att hantera känslor har varit att undvika nära relationer. I behandlingen 

upplevde Maria att det finns ett annat sätt att relatera, hon har dels delat sina bekymmer med 

andra och dels kunnat lyssna till andras tankar och problem. Enligt BDI-II minskade Marias 

depressiva symptom betydligt och i intervjun kunde hon beskriva och reflektera över sin 

förändring. För Maria sammanfaller förändring med minskade depressiva symptom. 

Oskar 

Vid behandlingens början visade Oskars resultat på BDI-II på måttlig depression 

(Figur 6). Vid behandlingens avslut på en minimal depression och tre månader senare har 

Oskars depressiva symptom minskat ytterligare. Han hamnade i intervallet minimal 

depression. 

Figur 6. BDI-II resultat för Oskar vid fyra mättillfällen. 
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Oskar beskrev grupprocessfaktorerna: 

Optimism: 

Jag hade höga förhoppningar på gruppen, …  

Tillhörighet: 

Alla har likadan situation men vi hade olika besvär, positivt att se att andra hade det 

svårt. 

För Oskar är tiden inte ett bekymmer men han reflekterade över gruppens storlek som en 

svårighet: 

Tur att det inte var en större grupp, lagom många, är man för många blir det för lite tid, 

då blir det ännu jobbigare för mig. 

Förändring:  

Det är svårt nu, jag har mycket ångest, jag har en osäker livssituation. 

Jag hade höga förhoppningar på gruppen, jag trodde att jag skulle må bra med en gång. 

Efter tredje gången började jag må dåligt. 

I individuell terapi hade jag lättare att prata om mina svårigheter. 

Jag är socialt isolerad, jag har svårt att vistas bland folk, jag undviker. 

Om en vecka ska jag börja i en grupp för social fobi. 

Oskar beskrev egentligen inte att han hade förändrats och i intervjusituationen var han 

påtagligt ångestfylld. Han berättade att han hade höga förhoppningar inför behandlingen men 

att han snabbt började må sämre. BDI-II gick från måttliga till minimala symptom. Ett 

motsägelsefullt resultat som kan bero på att Oskar trots allt hade hopp inför behandlingen, när 

han började må sämre fick han individuell terapi och tycks ha fått insikt i sin problematik, att 

han var socialt isolerad. Kanske var det så att det de depressiva symptomen minskade med 

insikten, och trots den starka ångesten i intervjun uttryckte Oskar ett visst hopp, han skulle 

börja i behandling för social fobi följande vecka. Även om Oskars förändring inte var tydlig 

så beskrev han insikt om sin sociala fobi och minskade depressiva symptom. 
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Bosse 

Vid första mättillfället visade Bosses resultat på BDI-II på svår depression (Figur 7). 

Hans resultat visade högre poäng vid andra mättillfället och vid behandlingens avslut på 

måttlig depression. Tre månader senare hade Bosse åter depressiva symptom som låg i 

intervallet för svår depression. 

Figur 7. BDI-II resultat för Bosse vid fyra mättillfällen. 

 

Bosse beskrev grupprocessfaktorerna, optimism och tillhörighet. I intervjusituationen 

berättade Bosse följande och det kan tolkas som tillhörighet men kan även vara uttryck för 

optimism: 

… jag mådde dåligt, svårt att se hur jag skulle kunna, men efter ett tag märkte jag att jag 

blev engagerad i de andras problem, det hjälpte mig själv med mitt… 

Gruppbaserat lärande: 

… att se andra att gjorde det, jag vågade då. 

Minskad självfokusering:  

… man märkte hur de andra öppnade upp… 

Emotionell bearbetning i grupp: 

Efter ett tag tyckte jag nog att jag kunde uttrycka mina känslor i gruppen, när andra grät 

så vågade jag också… 

För Bosse handlade upplevelsen om tiden om ett behov av fler sessioner: 
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Men det kunde varit fler gånger, vi hann nog inte med så som det var tänkt enligt planen, 

inte riktigt som det var tänkt, det blev stressigt ibland, vi hann inte med. 

Förändring: 

… man märkte hur de andra öppnade upp, kanske redan efter några gånger. Att kunna 

släppa och öppna upp, jag vågade berätta när jag såg hur de andra mådde. 

Efter ett tag tyckte jag nog att jag kunde uttrycka mina känslor i gruppen, när andra grät 

så vågade jag också, att själv kunna, jag är inte så bra på det, att uttrycka vad jag känner, 

men jag vet att jag behöver, det blir ju inuti, det byggs upp, att se andra att gjorde det, jag 

vågade då. 

… jag ville stanna i sängen, men jag arbetstränar och när jag väl har kommit dit går det 

bra, jag är hos en kompis och jag vet att han behöver hjälp, men jag känner redan på 

morgonen att idag är en dålig dag, det känns, jag har huvudvärk och så. 

… men det var svårt med texten i boken, jag kunde inte förstå problemen, men när man 

mår dåligt går det inte så snabbt, man är inte så snabbtänkt.  

Bosse berättade att han har förändrats genom att se hur andra gör, när han blev trygg i 

gruppen vågade han uttrycka sina känslor. Bosse beskrev också hur han förstår sammanhang 

genom att göra enkla kopplingar mellan en känsla, dess betydelse och vad han gör. Han 

berättar även att han inte tänker så fort när han mår dåligt, att det tar tid för honom att lära sig. 

Han har en lång inlärningskurva och hans beteendestrategi är att imitera andras beteende, han 

lär genom modellinlärning. Enligt BDI-II ökade Bosses depressiva symptom vid andra 

skattningstillfället, minskade vid gruppbehandlingens avslut och ökade igen tre månader 

senare. Detta kan bero på att det tog tid för Bosse att bli trygg i gruppen, när han väl blev det 

vågade han uttrycka sina känslor men när han inte längre är i gruppen verkar denna förmåga 

ha försvunnit. Bosses förändring är beroende av gruppen.  

Lisa 

Vid behandlingens början visade Lisas resultat på BDI-II på svår depression (Figur 8). 

Vid behandlingens avslut ligger Lisas resultat fortsatt inom svår depression även om poängen 

har sjunkit. Tre månader senare har Lisas depressiva symptom minskat och ligger i intervallet 

minimal depression. 
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Figur 8. BDI-II resultat för Lisa vid fyra mättillfällen. 

 

Lisa beskrev flera grupprocessfaktorer. I intervjusituationen berättade hon följande och det 

kan tolkas som möjligt hopp och optimism, inför framtiden: 

De små sakerna att det faktiskt går.  

Jag är överlycklig att jag har gått i gruppen, jag är på väg upp, jag mår bättre… 

Tillhörighet: 

… det låter kanske dumt men, att se att andra, skönt att känna att andra har det likadant. 

Gruppbaserat lärande: 

… men [jag] fick väninnor, att få beröm och stöd, från olika, att många säger att det man 

gör är bra. 

Minskad självfokusering: 

… man märker hur de andra mår, vem som mår sämst just då… 

Emotionell bearbetning i grupp: 

… när man går hem och läser, släpps det loss en massa känslor… 

”Det tar energi, det är svårt, jag fick ta medicin för att orka gå dit, sen var det bra när jag 

var där. 
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Gruppsammanhållning. 

Värme och vänskap, jag har fått fem goda vänner. 

För Lisa var upplevelsen av tiden mycket betydelsefull. Hon sade att hon behövde mer tid 

inom sessionen, hon ville ha fler sessioner och hon ville även ha individuell terapi med någon 

av gruppledarna:  

Men en halvtimme till minst det hade behövts. Det går runt efter veckan alla får berätta, 

alla skulle behöva mer tid att berätta, det behövs att man får skaka av sig, släppa 

tankarna. 

Det behövs mer tid för att man ska kunna lära sig. Sen är det bra att få träffa ledaren 

ensam innan, kanske i början innan man kommer in i det. Korta individuella samtal i 

samband med gruppen … 

Förändring: 

Jag är överlycklig att jag har gått i gruppen, jag är på väg upp, jag mår bättre… 

Upplägget är bra, men man sitter där och man är inte trygg, det är tio människor och man 

känner dem inte. 

När man mår som sämst kan man inte ta in andra, vad de säger, ta till sig, ta nytta av 

deras sätt att lösa, ta till sig deras råd. 

Och uppgifter [KBT-teknikerna] är krävande, det tar tid att förstå, när man blir trygg i 

gruppen, skulle man behöva göra om allt igen, på samma sätt, då kan man vara mer aktiv. 

Det handlar om trygghet i gruppen.  

…[jag] fick väninnor, att få beröm och stöd, från olika, många säger att det man gör är 

bra. 

… självförtroende har jag men inte du vet, självkänsla, den har stärkts över tiden. 

… jag lärde mig när vi diskuterade, lite grann, att ta små steg och försöka tänka efter är 

det så jobbigt egentligen… 

Lisa beskrev förändring som att hon är på väg upp, hon är överlycklig över att ha gått i 

gruppbehandlingen. Lisa har gått från otrygghet till trygghet, en upplevelse av vänskap. När 
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hon hade fått tid att lära känna andra blev hon trygg och öppen för de andra deltagarna och 

behandlingen. Till viss del reflekterade Lisa över detta, hon satte ord på att hon har 

självförtroende men saknar självkänsla. Lisa beskrev tydligt hur svårt det kan vara att gå i 

gruppbehandling, hur känslan av otrygghet kan vara så överväldigande att det inte går att 

tillgodogöra sig de terapeutiska teknikerna. Lisa var den enda deltagaren från grupp två och 

hennes resultat skiljer sig från de andra deltagarnas på så sätt att hon beskrev 

gruppsammanhållning. Enligt BDI-II minskade Lisas depressiva symptom vid behandlingens 

avslut och vid uppföljning hade de minskat ytterligare. Lisas resultat kan ha påverkats av att 

hon tillhörde grupp två som fortsatte att träffas efter behandlingens avslut. I intervjun 

berättade Lisa att hon hade förändrats och att hon mådde bättre.  För Lisa sammanfaller 

resultatet på BDI-II och förändring.  

Diskussion 

Syftet med studien var att utforska hur deltagarna upplevde PÖMs gruppbehandling 

med utgångspunkt i grupprocessfaktorer. I diskussionen kommenteras först deltagarnas 

upplevelser av grupprocessfaktorerna, tiden och förändring, därefter tolkas dessa teman 

utifrån relevant teori om gruppbehandling. Avslutningsvis diskuteras tänkbara kliniska 

implikationer, studiens brister och framtida forskning. 

Tillhörighet beskrevs av alla deltagare, däremot har det varit svårt att tolka 

förekomsten av optimism. Detta kan bero på att faktorn är otydligt beskriven, som hopp inför 

behandlingen eller hopp inför framtiden. Intervjuerna är gjorda tre månader efter 

behandlingen och deltagarna tillfrågades inte specifikt om de känt hopp inför behandlingen. 

Samtidigt beskrev alla deltagarna tillhörighet vilket även verkar leda till ett begynnande hopp. 

Alla deltagarna, förutom Oskar, rapporterade gruppbaserat lärande, minskad 

självfokusering och någon form av emotionell bearbetning i gruppen. Deltagarna beskrev på 

ett likartat sätt hur de lärde av varandra och hur de på olika sätt riktar fokus från sig själva. 

Emotionell bearbetning beskrevs olika av deltagarna; att uttrycka känslor, att se och bekräfta 

andras känslor, empati, självinsikt och nya sätt att hantera emotioner. Olikheterna kan bero på 

att deltagarna hanterar emotioner på olika sätt eller att de befinner sig på olika nivåer i den 

emotionella utvecklingen, beroende på medfödd sårbarhet och/eller inlärningshistoria. Oskar 

som inte beskrev minskad självfokusering beskrev istället hög ångest. Ett vanligt symptom 

vid social fobi är ökad självfokusering. Eftersom ångestsymptom inte var fokus för den här 

behandlingen kan en möjlig tolkning vara att dessa symptom bibehållits eller förvärrats.  
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Lisa beskrev gruppsammanhållning som värme och vänskap. I definitionen av 

grupprocessfaktorerna är gruppsammanhållning något mer än faktorn tillhörighet, den 

innefattar även en dimension av trygghet och värme. De andra deltagarna beskrev 

inledningsvis istället otrygghet, bristande tillit, ensamhet och isolering och hur trygghet 

byggts upp när de upplevt tillhörighet. Den bristande gruppsammanhållningen kan bero på de 

individuella svårigheter som blivit tydliga i resultatet; ångest, inlärningshistoria, schema eller 

kognitiva och emotionella utvecklingsbrister, men mer sannolikt är kanske att förklaringen 

ligger på gruppnivå och orsakas antingen av strukturen, av gruppledarna, av 

grupprocessfaktorerna eller av KBT teknikerna. Enligt tidigare forskning är 

gruppsammanhållningen en viktig, kanske avgörande faktor för förändring i grupp. Men 

begreppet är svårdefinierat vilket kan ha påverkat tolkningarna och resultatet i denna studie 

(Burlingame et al., 2011; Dwyer et al., 2007; Taube-Schiff et al., 2007). 

Eva och Maria beskrev modifiering av oändamålsenliga relationsmönster, en 

upplevelse av att ha blivit bemött på ett nytt sätt i relation till andra och att därmed ha kunnat 

ändra sitt eget sätt att relatera. Eva berättade att när hon blev trygg kunde hon uttrycka sina 

känslor. Maria beskrev att när hon kände tillit vågade hon visa vem hon är. Eva och Maria var 

även de som kunde reflektera i intervjun. En möjlig tolkning är att det krävs metakognitiv 

förståelse för att kunna identifiera och uttrycka vad som har hänt i behandlingen, en annan 

tolkning är att metakognitiv förmåga behövs för att kunna modifiera oändamålsenliga 

relationsmönster. Det skulle även kunna vara så att de andra deltagarna har nuddat vid denna 

faktor och att en fördjupad terapi, exempelvis på schemanivå, eller en förlängd behandling 

hade lett till modifierade oändamålsenliga relationsmönster.  

Enligt teorin är grupprocessfaktorerna en viktig förändringsmekanism vid 

gruppbehandling men deltagarna i den här studien beskriver ganska få grupprocessfaktorer. 

Resultatet kan vara feltolkat men kan också förklaras av vad Yalom (1995) beskriver; 

grupprocessfaktorerna representerar olika delar i förändringsprocessen, t ex kan universalitet 

(tillhörighet) ha att göra med att patienten lär sig, socialiseringstekniker (modifiering av 

oändamålsenliga relationsmönster) ha att göra med beteendeförändringar och 

gruppsammanhållning kan betraktas som förutsättningen för förändring. Vidare säger Yalom 

(1995) att även om grupprocessfaktorerna finns i alla terapeutiska grupper, varierar det hur 

viktiga de är och hur de samspelar. Patienter i samma grupp drar även nytta av de olika 

faktorerna på olika sätt. Grupprocessfaktorer beskrivs i tidigare forskning som ett komplext 

begrepp (Hoffman et al., 2009) och kan vara svårt att ”fånga” utifrån de delar Yalom (1995) 
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har beskrivit. Den av faktorerna som är mest utforskad, gruppsammanhållning, anses även 

vara otydligt definierat (Burlingame et al., 2011; Dwyer et al., 2007).  

Ytterligare en förklaring till hur deltagarna har upplevt grupprocessfaktorerna kan 

vara att de har upplevt en brist på tid. Tidsbristen beskrivs som ett behov av fler sessioner, att 

vilja fortsätta med terapin och uttrycks av några deltagare som att ”inte ha hunnit tänka efter”, 

”inte ha hunnit med det man skulle i terapin” och ”inte hunnit lära sig”. De uttryckte en känsla 

av att inte vara riktigt färdiga. Fler sessioner handlar även om behovet av individuell terapi 

parallellt med gruppbehandlingen. Ulla hamnade i en kris och behövde ett individuellt samtal 

för att bearbeta något som hörde hemma utanför gruppbehandlingen. Lisa kände sig 

överväldigad av svåra emotioner mellan sessionerna och ville hantera detta med individuell 

terapi. Önskan om individuell terapi kan vara ett adekvat behov. Det kan också vara ett 

uttryck för individuella svårigheter som bör lyftas upp och bearbetas inom behandlingen. 

Tiden inom sessionen upplevdes dels som konkurrens och dels som att inte hinna gå igenom 

materialet.  

De olika upplevelserna kan bero på individuella svårigheter men den upplevda 

tidsbristen kan även bero på behandlingsupplägget och strukturen. Kanske är det verkligen för 

få sessioner och längden på behandlingen för kort. Skillnaden mellan Bielings modell och 

PÖMs manual är antalet sessioner och längden på behandlingen. I Bielings modell 

rekommenderas ett minimum av 15 sessioner under en period av 18 veckor och 

gruppmedlemmarna har möjlighet att välja till ytterligare två eller flera sessioner för att 

integrera och praktisera sina färdigheter. PÖMs manual bestod ursprungligen av 12 sessioner 

men en uppföljningssession tillkom för grupp två.  Sannolikt påverkade bristen på tid hur 

deltagarna upplevde grupprocessfaktorerna. I Bielings modell ägnas flera sessioner i början av 

behandlingen åt beteendeaktivering och tankeregistrering, och ett syfte med det är att just 

medvetandegöra och stimulera grupprocessfaktorerna. I PÖMs manual går det fortare både i 

början och i slutet av behandlingen. Kanske påverkade detta hur grupprocessfaktorerna 

utvecklades och kan förklara deltagarnas önskan om att fortsätta gruppbehandlingen (Bieling 

et al., 2008). 

Trots att ingen av deltagarna beskrev alla grupprocessfaktorerna beskrev alla en 

upplevelse av förändring; av att ha upplevt känslor, nya känslor och att det kan vara 

annorlunda, av att ha sett nya beteende, gjort annorlunda och lärt sig nya saker, av att ha 

kunnat uttrycka sig, förstå och reflektera. Att det har skett en förändring behöver däremot inte 

betyda att deltagarna mår bättre, i den här studien finns det inget tydligt samband mellan den 

beskrivna förändringen och minskade depressiva symptom, skattat med BDI-II. För två av de 
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sex deltagarna i studien sammanfaller beskriven förändring med minskade depressiva 

symptom. För två deltagare går de depressiva symptomen från svåra till måttliga under 

behandlingens gång men vid uppföljningen, tre månader senare, har de återigen svåra 

symptom. Detta kan bero på att de behövde gruppbehandlingen för att kunna vidmakthålla sin 

förändring, kanske var behandlingen för kort.  

Förändring kan definieras på många olika sätt och kan bero på olika saker. Inom 

ramen för den här studien har begreppet förändring inte problematiserats och syftet med 

studien har varit att försöka förstå deltagarnas upplevelse. För att kunna förstå resultatet 

utifrån från ett teoretiskt perspektiv valde författarna att betrakta de förändringar som 

beskrevs i resultatet som en följd av gruppbehandlingen.  

Utgångspunkt för studien var Bielings modell (2008) som i sin tur kan sägas bygga på 

Burlingames (2004) och Yaloms (1995) tidigare forskning om gruppbehandling. För att kunna 

resonera kring hur resultatet skulle kunna förstås görs en återkoppling till Burlingames modell 

(Figur 1). Temat förändring motsvarar Burlingames ”terapeutiska resultat”.  Även om fokus 

inte har varit patienternas olika problem, var det tydligt i materialet att varje deltagare hade 

sina speciella svårigheter, detta motsvarar Burlingames ”patienter”. Ett annat tema var bristen 

på tid och detta är en del av Burlingames ”strukturella faktorer”. Inte heller gruppledarnas 

funktion har varit fokus i studien men den är en viktig faktor och resultatet påverkas sannolikt 

av att gruppbehandlingen var gruppledarnas första, detta motsvarar Burlingames ”ledare” i 

modellen.  

Burlingames (2004) och Bielings (2008) modeller utgår ifrån att det finns två områden 

för förändring i gruppbehandling. Det första är ”formell förändringsteori” som handlar om de 

förändringsmekanismer som är metodspecifika, i detta fall KBT, och författarnas förförståelse 

var att KBT-teknikerna var givna i PÖMs modell. Det andra är ”smågrupprocesser” som 

beskriver grupprocessfaktorer som förändringsmekanismer. Utgångspunkten i modellerna är 

att interaktionen mellan de olika faktorerna leder till förändring.  

Syftet med studien var att utforska hur deltagarna upplevde gruppbehandling med 

utgångspunkt i grupprocessfaktorer och resultatet visade att alla deltagare har upplevt några 

grupprocessfaktorer, även om ingen har upplevt alla. Flera av deltagarna beskrev också 

bristen på tid. Samtliga deltagare beskrev förändring och det finns inget tydligt samband 

mellan deltagarnas upplevelse av förändring och eventuell minskning av depressiva symptom 

skattat med BDI-II. Studien belyser på detta sätt flera intressanta psykoterapeutiska 

dilemman; hur väl beskriver en skattningsskala komplexiteten i patientens verklighet, vad är 

förändring och vad gör en terapeutisk behandling meningsfull?  
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I denna studie går det inte att avgöra vad förändring verkligen beror på; 

grupprocessfaktorerna, KBT-teknikerna, förändringar i deltagarnas livssituation utanför 

behandlingen eller en samverkan mellan de olika förändringsmekanismerna. Förändring kan 

bero enbart på KBT-teknikerna, men deltagarnas berättelser visar trots allt på upplevda 

grupprocessfaktorer kopplade till upplevd förändring. Kanske stämmer antagandet att 

gruppbehandling där grupprocessfaktorer integreras med KBT-tekniker blir ”en mer 

sofistikerad och fullständig interventionsmodell” (Bieling et al., 2008, s. 24). Men 

behandlingen är komplex och valet att arbeta utifrån modellen bör kanske grunda sig mer på 

intresse än tanken att det skulle bli mera kostnadseffektivt. Psykoterapeuter som vill arbeta 

med gruppbehandling som integrerar grupprocessfaktorer med KBT tekniker behöver 

erfarenhet och kunskap om specifika KBT tekniker, patienternas svårigheter och 

grupprocesser. Lika viktigt är utrymme för reflektion, varje grupp är en speciell kombination 

av delarna i modellen och behandlingen behöver vara flexibel.  

Studien är kvalitativ och IPA valdes som utgångspunkt för datainsamling och analys 

trots att metodens ursprungliga riktlinjer inte har följts. Dels är insamlade data inte 

transkriberade utan nedtecknade. Nedtecknade data betraktas som mindre djupa och 

innehållsrika, men eftersom IPA har ett ideografiskt och meningsskapande perspektiv har 

metoden används på detta sätt tidigare (Hellemans et al., 2011; Murray & Rhodes, 2005; 

Reardon & Grogan, 2011).  Dels är analysen genomförd av författarna som också är 

intervjuare i studien respektive gruppledare i behandlingen. Författarnas dubbla roller 

påverkar sannolikt resultatet även om analysen genomfördes på ett sätt som skulle öka 

trovärdigheten. I en kvalitativ studie påverkas resultatet alltid av författarnas förförståelse. 

Denna studie bygger på två författares tolkningar och två psykoterapeutiska perspektiv, KBT 

och psykodynamiskt, vilket påverkar tolkningen. Resultatet har inte heller återkopplats till 

deltagarna vilket hade varit ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten. 

Data är insamlade med semistrukturerade intervjuer och samtalet har varit en balans 

mellan att låta deltagarna berätta fritt om sin upplevelse i behandlingen och att leda samtalet 

mot de teman som varit fokus för intervjun. Innehållet i intervjun kan anses både för brett och 

för djupt. Utifrån deltagarnas önskemål skedde datainsamlingen antingen i ett personligt möte 

eller per telefon, detta skulle kunna påverka möjligheten att jämföra data, men viss forskning 

visar att data insamlade per telefon håller samma kvalité (Sturges & Hanrahan, 2004). 

Sex patienter, av de 18 som ingick i behandlingen, deltog i studien. Resultatet går inte 

att generalisera och kan kanske inte heller betraktas som representativt för de 18 patienter som 

deltog i gruppbehandlingen, men deltagarna har trots allt varit olika i fråga om; kön, ålder, 
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svårighetsgrad av depression och problematik. Denna variation liknar urvalsgruppen, även 

bland de patienter som valde att inte delta i studien, var graden av minskade depressiva 

symptom, ålder, kön och sannolikt också problematiken olika. 

Resultaten i den här studien kan tolkas som att grupprocesser är viktiga att ta med i 

beräkningen vid KBT i grupp. Ytterligare forskning behövs för att definiera 

grupprocessfaktorerna och deras betydelse för behandlingsutfallet inom KBT samt för att 

undersöka om Bielings modell tillför något ytterligare eller kan gruppbehandling likväl göras 

som processgrupper eller strukturerade grupper. Forskning behövs även för att fördjupa 

förståelsen av vad terapeutisk förändring faktiskt är. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning: Vi vill undersöka vad som varit hjälpsamt respektive inte hjälpsamt att gå i 

gruppbehandling. Ni har värdefulla kunskaper som vi är intresserade av för att kunna utveckla 

behandlingen. Vårt fokus är hur det är att vara i grupp. 

Inledande fråga: 

Vad är det första du kommer att tänka på när du tänker på gruppbehandlingen? 

 

Optimism:   Gruppen ger hopp om att problemen går att lösa. Hoppet ger 

motivation att börja arbeta. 

 

Tillhörighet: Gruppen ger ökad medvetenhet om ett delat problem och ger 

mindre ensamhet. 

 

Gruppbaserat lärande:  Man lär sig av varandra. 

 

Minskad självfokusering: Att kunna ge stöd och att stå ut med att fokus skiftar mellan olika 

individer. 

Relationsmönster: Möjligheten att se, uppleva andra relationssätt/mönster 

 

Gruppsammanhållning:  Gillar man gruppen = främjar förändring. 

 

Bearbetning av känslor  Utrymme och trygghet att utforska och hantera känslor, tankar och 

beteende. 

  



 

 
 

  Bilaga 2 (1)  

Institutionen för psykologi 

INFORMATION TILL DELTAGARE I  

PROJEKT OM DEPRESSIONSBEHANDLING 

 
Syftet med den här undersökningen är att få ökad förståelse av hur personer som lider av 

depression upplever sina problem och hur dessa förändras i samband med att de genomgår en 

12 veckors gruppbehandling för depression. Genom att delta i undersökningen kan du bidra 

till ökade kunskaper kring detta.  

Undersökningen kommer att redovisas i en uppsats av Charlotte Arndt och Christina 

Allansdotter Andersson inom psykoterapeututbildningen vid Institutionen för psykologi, 

Lunds universitet. Handledare för uppsatsen är Lars-Gunnar Lundh, professor i klinisk 

psykologi vid Lunds universitet, e-post: Lars-Gunnar.Lundh@psychology.lu.seAtt delta i 

undersökningen innebär  

- att du besvarar ett antal frågeformulär vid fyra tillfällen: innan behandlingen startar, 

vid ett tillfälle under behandlingens gång, strax efter behandlingens avslutande, samt 

vid en uppföljning cirka ett halvår senare 

 

- att alla dina svar behandlas konfidentiellt, och att ditt namn inte kommer att användas 

vid redovisningen av resultaten av undersökningen 

 

- att dina svar inte kommer att användas till någonting annat än som underlag för den 

undersökning som redovisas i Charlottes och Christinas uppsats 

 

- att de frågeformulär du lämnat in förstörs när uppsatsen är färdig 

 

Ditt deltagande är viktigt för att vi ska få rättvisande resultat av undersökningen – du kan inte 

ersättas av någon annan. Ditt deltagande i undersökningen är dock helt frivilligt, och du har 

rätt att när som helst avbryta ditt deltagande om du skulle vilja det – självfallet får du i så fall 

fortfarande delta i gruppbehandlingen.  

Jag samtycker till att delta i denna undersökning 

Datum_________________ 

Namn______________________________________  

Namnförtydligande……………………………………… 
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Skulle du vilja delta i en intervju efter behandlingens avslutande, där du får berätta mer 

ingående om hur du upplevt behandlingen? 

 

Om du är intresserad av detta, skriv ditt namn på raden här nedan. Om du inte är intresserad 

av att delta i en sådan intervju behöver du inte skriva något på den här sidan. 

 

Ja, ni får gärna kontakta mig angående en intervju efter behandlingens avslutande. 
 

Datum_________________ 

 

 

Namn______________________________________ 
 

Namnförtydligande……………………………………… 

 

 

 

 

 

 


