
  

Psykoterapi vid en 

utbildningsklinik 
Kan patientfaktorer användas för prognoser om 

symtomförändring och patientnöjdhet efter behandling? 

Fernando Morén 

 

 

 

  

Psykologiska institutionen/department of psychology 

Examensarbete 30 hp /Degree 30 HE credits  

Psykologi/Psychology  

Psykologprogrammet (300 hp)/Psychologist program 

(300 HE credits) 

Vårterminen/spring term 2019 

Handledare/supervisor: Maria Lindau, Björn Philips 

English title: Psychotherapy in a clinical psychology 

training clinic – can patient factors be used to predict 

symptom change and client satisfaction post-

treatment? 



  

PSYKOTERAPI VID EN UTBILDNINGSKLINIK: KAN PATIENTFAKTORER 

ANVÄNDAS FÖR PROGNOSER OM SYMTOMFÖRÄNDRING OCH 

PATIENTNÖJDHET EFTER BEHANDLING? 

 

Fernando Morén 

 

Patientfaktorernas bidrag till psykoterapiutfall är ett område som varit 

föremål för jämförelsevis få studier, trots allt större fokus på patienters agens 

och perspektiv vid psykoterapi. Det är inte känt vilka patientfaktorer som kan 

påverka utfallet vid utbildningskliniker. Syftet med denna studie var att 

undersöka om data gällande demografi och symtom före behandling för 115 

patienter vid Linköpings Universitets psykologmottagning kunde användas 

för prognos av symtomreduktion och/eller patienttillfredsställelse efter 

behandling. Regressionsanalyser genomfördes för att besvara 

frågeställningarna. Demografiska och anamnestiska faktorer predicerade inte 

symtomförändring. Högre grad av komorbid depressivitet predicerade lägre 

grad av ångestminskning efter behandling, men graden av komorbid ångest 

predicerade inte graden av depressionsminskning efter behandling. 

Demografiska och anamnestiska faktorer (att vara i en relation, att inte 

medicinera mot psykiska besvär) predicerade högre patienttillfredsställelse. 

Graden av symtom före behandling predicerade dock ej 

patienttillfredsställelse. Studien bekräftar vissa tidigare fynd och motsäger 

andra, vilket antyder att utbildningskliniker på viktiga punkter skiljer sig från 

andra behandlingsmiljöer. 

 

 

Det finns en stor önskan bland psykoterapeuter att förutsäga hur psykologisk behandling ska 

utfalla redan innan den har inletts. De som ägnar sig åt psykoterapi kan också fråga sig vilken 

typ av behandling som passar bäst med den patient de har framför sig, eller vilka förutsättningar 

för framsteg som finns med den aktuella patienten, oavsett behandling. Psykoterapeuter kan 

också undra vilken typ av behandling eller patient som hen som behandlare, med sina 

kompetenser, personliga egenskaper och erfarenheter matchar bäst med och som därmed skulle 

leda till störst behållning för patienten. Alla dessa frågor studeras av den expanderande 

psykoterapiforskningen (Lambert, 2013).  

 

Att med hjälp av förutsägelser, också kallade prediktioner, kunna besvara dessa frågeställningar 

skulle det psykoterapeutiska fältet i stort ha mycket att vinna på. Kraemer, Wilson, Fairburn 

och Agras (2002) presenterade exempelvis två fördelar med bättre prediktioner. För det första 

hjälper mer träffsäkra prediktioner forskare att utföra bättre studier genom att de indikerar vilka 

inklusions- och exklusionskriterier eller vilken typ av stratifiering som leder till störst power – 

detta genom att spåra skillnader mellan grupper av patienter. För det andra hjälper säkra 

prediktioner också kliniker genom att de utsäger något om vilka patienter som torde svara bra 

och mindre bra på en given behandling och terapeut, vilket möjliggör bättre matchning mellan 

patient, terapeut och behandling. Mer träffsäkra prediktioner hjälper också kliniker att 

identifiera patienter som behöver något utöver den reguljära behandlingen för att nå en 

tillfredställande förbättring, enligt Björn Philips, psykoterapiforskare, docent och 

universitetslektor (personlig kommunikation, 4 december 2018). Exempelvis kan patienter som 

har bristande motivation ges motivationshöjande insatser.
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Genom att tydligare kunna se vilka patienter som inte blir hjälpta av de 

behandlingskonstellationer som finns i dagsläget (terapeuter och behandlingar med aktuell 

klient), så kan också mer resurser öronmärkas för forskning som studerar just denna grupp av 

patienter. Det finns dock en risk med att patienter med dålig prognos skulle vara lättare att 

identifiera. Denna information skulle kunna missbrukas genom att dessa patienter skulle kunna 

dömas ut som ”hopplösa fall” och mindre intresse riktas mot att försöka hitta bättre 

behandlingskonstellationer för denna grupp patienter. Med detta sagt - empirisk kunskap är 

värdeneutral och det är först i bruket eller missbruket av denna kunskap som etiska 

bedömningar går att göra. 

 

Bättre förutsägelser skulle förutom det bespara patienter (och terapeuter) terapier utan effekt 

och terapier med negativa effekter. Det är nämligen så att trots att psykoterapi ofta förs fram 

som en behandlingsform utan nämnvärda negativa bieffekter, i kontrast till exempelvis 

psykofarmaka och annan medicinsk behandling, så visar empirin från flertalet studier att cirka 

5-10 % av patienter försämras som ett resultat av psykoterapi (Lambert, 2007). Studierna visade 

även att 35-40 % av patienter i psykoterapi inte når några framsteg. Scott & Young (2016) 

argumenterar i en ledare i The British Journal of Psychiatry även de för att riskerna med 

psykologisk behandling har underskattats. De refererar till ett antal studier, bland annat en som 

studerade Storbritanniens offentligt finansierade psykiatri. Undersökningen visade att 1 av 20 

vuxna som erbjöds terapi via denna upplevde bestående negativa effekter (Crawford et al., 

2016). Unga vuxna, individer från etniska minoritetsgrupper och icke-heterosexuella 

rapporterade negativa bieffekter i upp till tre gånger så hög grad som andra individer. Eftersom 

uppskattningsvis 35-40 % av patienter i psykoterapi inte når några framsteg ska det sägas att 

även om en behandling inte skulle föra med sig några uppenbara negativa konsekvenser för 

patienten så har hen fått betala i form av tid, energi och i många fall pengar som hen hade 

kunnat lägga på annat. Lilienfeld (2002) benämnde detta ”opportunity cost” och skrev att denna 

bieffekt av effektlösa behandlingar inte ska underskattas. ”Opportunity costs” kan även hindra 

patienter från att få behandling som faktiskt fungerar. 

 

Sammanfattningsvis skulle alltså bättre prediktioner kunna gynna psykoterapiforskningen och 

bidra till att rikta forskningen mot relevanta patientgrupper, det skulle hjälpa kliniker att bättre 

matcha patient, terapeut och behandling samt bespara alla parter behandlingar utan effekt eller 

rent av med negativ effekt. Skälen till att närmare undersöka prediktorer av effekten av 

psykologisk behandling är alltså många. 

 

Fokus på patientfaktorer 

Ovan har skäl anförts till varför det är värdefullt att göra bättre prediktioner. Detta kan 

åstadkommas på flera olika sätt. Bland annat genom att studera vilka terapeut-behandlings-

matchningar som leder till de bästa resultaten med hela gruppen patienter. Denna 

examensuppsats ämnar däremot undersöka om och hur patientfaktorer kan predicera 

behandlingsutfall. Ansatsen kan, utöver ovan anförda skäl till varför bättre förutsägelser kan 

leda till gynnsamma utfall, göra att patienters intressen bättre tas tillvara. 

 

Det finns även andra skäl till att lägga större fokus vid patienters bidrag till behandlingen. 

Tongivande forskare anser exempelvis att det finns ett behov av att förändra synen på patientens 

roll i psykologisk behandling. Bland annat förordade Bohart & Greaves Wade (2013) i ett 

bokkapitel rörande klientens roll i psykoterapi något av ett paradigmskifte genom ett förändrat 

fokus inom psykoterapi. Att skifta uppmärksamheten från terapeutens interventioner och hur 

patienter svarar på dessa, till att undersöka hur patienter upplever psykoterapi, vad de tar med 
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sig från denna och hur de i sina liv implementerar det som de lärt sig. Författarna tänkte sig att 

detta dels skulle kunna leda till en klinisk praktik med ett ökat mått av agens hos patienterna, 

dels att det skulle hjälpa till att bidra till en ökad förståelse för verkningsmekanismerna bakom 

psykoterapi. Fuertes & Williams (2017) ansåg också att det är motiverat att lägga större fokus 

vid klienten vid psykoterapiforskning, eftersom det är hen som är mest investerad i utfallet och 

gör lejonparten av förändringsarbetet.  

 

Psykoterapi och forskning 

För att upplysa läsaren om hur dagens kunskap om psykoterapi har växt fram och sätta in den 

aktuella studien i kontext så ges nedan en kort historisk genomgång av psykoterapiforskningen. 

Psykoterapi som självständig behandlingsform har en relativt kort historia som sträcker sig 

ungefär 100 år tillbaka i tiden (Philips & Holmqvist, 2008).  

Systematiska studier av psykoterapi där randomisering och/eller placebokontroll ingick började 

utföras först i mitten på 1900-talet. Den moderna, mer systematiska psykoterapiforskningen har 

nämligen sina rötter i den kontrovers som rördes upp bland psykoterapeuter och forskare då 

behavioristen Hans Eysenck 1952 i en artikel hävdade, med stöd av en undersökning han 

genomfört, att förbättringstakten hos patienter som ges psykoanalys är densamma som takten 

vid spontan remission – det vill säga patientens självläkning (Wampold & Imel, 2015). Detta 

var en hård dom över effekten av psykoterapi och drev på utvecklingen av nya mer tillförlitliga 

metoder för att studera nyttan med psykologisk behandling. Många utfallsstudier och 

metaanalyser har gjorts sedan Eysencks tid och det är nu allmänt accepterat att psykoterapi är 

verksamt (Lambert, 2013). 

 

Parallellt med detta så har det studerats hur olika psykologiska behandlingar står sig emot 

varandra. En katalysator för denna typ av forskning var psykologen och psykoterapeuten Saul 

Rosenzweig som också skakade om fältet när han 1936 påstod att de etablerade psykologiska 

behandlingsmetoderna hade likartad effekt (Wampold & Imel, 2015). Detta kom att kallas ”the 

dodo bird verdict” efter fågeln i Lewis Carrolls ”Alice i underlandet” som utropar alla till 

vinnare och prisar alla, en liknelse som Rosenzweig använde. Det dröjde dock ända till 1970-

talet innan forskning som stödde denna tes växte fram. Den framväxande forskningen skapade 

ett behov av att förklara orsaken bakom resultaten. En del ansåg att förklaringen bakom att olika 

terapier verkade ha liknande effekt, trots att de på ytan verkade väldigt olika, var att de hade 

gemensamma verksamma faktorer. Dessa faktorer kom att kallas ”common factors”, och 

inkluderar variabler som förekommer i de flesta terapier oavsett teoretisk inriktning. Det kan 

vara sådant som att patienten känner tillit till terapeuten eller att hen upplever sig validerad. Det 

ska dock poängteras att resultaten kring den relativa skillnaden mellan olika psykoterapiers 

effektivitet inte är tydliga. Forskningen har ännu inte lyckats besvara om ”the dodo bird verdict” 

stämmer (Lambert, 2013). 

I kölvattnet från denna utveckling har två stora läger uppstått inom psykoterapiforskningen. 

Dels de som anser att ”common factors” förklarar den största andelen av variansen i utfall och 

att det är motiverat att närmare undersöka hur dessa faktorer verkar, dels de som anser att de 

faktorer som är specifika för olika teoretiska inriktningar och behandlingar har störst 

förklaringsvärde (Lambert, 2013).  De sistnämnda, vilkas läger med en sammanfattande 

benämning brukar kallas ”evidens-rörelsen”, tror även att studier av specifika behandlingars 

effekt på specifika diagnoser är den mest fruktsamma vägen framåt. 

Norcross (2011) beskrev i en stor litteraturgranskning av psykoterapiforskningen hur denna 

dikotomi skadade fältet i stället för att bidra till ökad kunskap om psykoterapiers 

verkningsmekanismer och effekter. I motsats härtill ansåg författaren att både ”common 

factors” och behandlingsspecifika variabler skulle tas i beaktande och studeras närmare. Den 
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aktuella studien ämnar undersöka patientvariabler och kommer därmed inte studera effekten av 

specifika behandlingar på specifika avgränsade patientgrupper. Patientvariabler kan också 

räknas som en gemensam faktor som torde påverka psykoterapiutfall oberoende av 

behandlingsinriktning. Denna studies ansats placerar sig därmed närmare ”common factors”-

skolan i ovan nämnd dikotomi.  

 

Patientfaktorernas bidrag 

Psykoterapi är en behandlingsform som inte lika lätt går att dela upp i subjekt och objekt som 

andra behandlingsformer. Vid kirurgi är patienten ofta sövd och det är tydligt att läkaren är 

aktiv och gör något med en relativt passiv patient. Vid psykoterapi så kan inte terapeuten 

”operera bort” patientens besvär, utan förändringen är i mycket större utsträckning samskapad. 

Detta påverkar hur psykoterapi som behandlingsform kan studeras. Försök att isolera det bidrag 

som patienten har till psykoterapiutfallet har dock gjorts. 

 

Det är nämligen så att Lambert & Barley (2002) i en nu omdebatterad modell hänförde olika 

andelar av variansen i behandlingsutfall till olika faktorer. De utgick från tusentals utfallsstudier 

och hundratals metaanalyser när de utarbetade denna modell för olika faktorers procentuella 

bidrag till den del av behandlingsutfallet, oavsett teoretisk inriktning, som går att förklara. Med 

detta menas skillnaden mellan före- och eftermätning. Initiala skillnader i psykopatologi, som 

har orsaker som inte en randomiserad kontrollerad studie (RCT) kan undersöka, räknades alltså 

bort. RCT:s värderas högt inom psykoterapiforskning och vetenskap rent generellt, då det är en 

typ av studiedesign som rätt utförd kan utröna kausala samband mellan variabler. Enligt 

modellen förklarade ”extraterapeutiska faktorer”, det vill säga förhållanden utanför terapin, 

såsom spontan remission och socialt stöd 40 % av variansen. Utöver detta berodde 30 % av 

variansen på ”common factors”. Ytterligare 15 % av variansen ansåg författarna handlade om 

en förväntanseffekt och de resterande 15 % om behandlingsfaktorer någorlunda specifika för 

den aktuella behandlingsmetoden. I denna modell så ingår inte patientfaktorer explicit, men 

cirka ett årtionde senare utvecklade Lambert tillsammans med Norcross en liknande modell 

som den ovan (2011). Denna modell beskrev olika faktorers bidrag till den totala variansen i 

utfall. Den inkluderade alltså även den oförklarade variansen.  Den oförklarade variansen 

uppskattade Lambert & Norcross till 40 %. Den förklarade variansen utgjorde i deras modell 

den resterande andelen, alltså 60 %. Knappt en tredjedel av den förklarade variansen hänförde 

författarna till patientfaktorer, som därmed utgjorde den största enskilda faktorn som påverkade 

den förklarade variansen. Dessa uppskattningar gjordes genom beräkningar av korrelationer 

mellan behandlingsutfall och de olika faktorerna.  

Andra forskare har också kommit fram till att olika patientfaktorer är de bästa prediktorerna för 

behandlingsframgång (Orlinsky, Grawe & Parks, 1994; Orlinsky, Ronnestadt & Willutski, 

2004).  

 

Lambert & Barleys (2002) samt Lambert & Norcross (2011) två nämnda modeller har dock inte 

undkommit kritik. Att hänföra variansen i behandlingsutfall till olika separata källor bygger på 

antagandet att källorna är oberoende av varandra, förklarade Wampold & Imel (2015) i en 

granskning av psykoterapilitteraturen. Detta var något som författarna ansåg att källorna inte 

var. De tog som exempel att förväntanseffekt konceptuellt sett brukar räknas som en ”common 

factor”, men trots det är förväntanseffekt och ”common factors” uppdelade i två kategorier i 

Lambert & Barleys modell. Författarna efterlyste ett större fokus på relationen mellan terapeut 

och patient i psykoterapiforskning. De stödde sig bland annat på forskning kring betydelsen för 

behandlingsutfallet av den arbetsallians som upprättas mellan terapeut och patient. Tyngdvikten 

ligger hos dessa forskare alltså på relationen mellan terapeut och patient, och inte på patient- 

och terapeutfaktorer som skilda kategorier.  
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Sammanfattningsvis råder det alltså delade meningar om hur rimligt det är att konceptuellt dela 

upp de ingredienser som tillsammans utgör psykoterapi i olika diskreta kategorier. Det råder 

dock ingen tvekan om att faktorer hos patienten påverkar behandlingsutfall – hur beroende eller 

oberoende dessa än är av relationella- och kontextuella faktorer.  

 

Patientfaktorer 

Det finns ingen enskild definition av begreppet patientfaktorer som alla forskare är eniga om. 

Dock så formulerade Clarkin & Levy (2004) sig i en tongivande litteraturgranskning där bland 

annat patienters inverkan på psykoterapiutfall undersöktes såhär:  

”The issue of client variables is an abstract way of stating the obvious: no 

two clients begin psychotherapy in the same condition. Every client is 

unique in terms of range and severity of problems, developmental history 

and achievements, interpersonal skills, intellectual acumen, state of pain, 

and desire of change”.  

Bergin & Garfield (1994) skrev också att forskarvärlden länge undrat huruvida en behandling 

fungerar, men att det kan vara mer relevant att undersöka om ”patienten fungerar” – det vill 

säga i vilken utsträckning patienten kan implementera det som behandlingen tillhandahåller.  

 

Vad kan då räknas som patientfaktorer? Bohart & Greaves Wade (2013) beskrev ett antal 

huvudområden inom forskningen kring patientfaktorers bidrag till utfall av psykoterapi: 

 

- Demografiska faktorer (ålder, kön, utbildning, socialt stöd och etnisk bakgrund).  

- Psykopatologi (svårighetsgrad och komorbiditet). 

- Personlighetskarakteristika (motivation, anknytningsstil, copingstil, ”psychological 

mindedness”, tillgång till känslor samt perfektionism och självkritik).  

- Patientens upplevelse av och inställning till psykoterapi (terapirelation, arbetsallians, 

den reella relationen, relationella preferenser, preferenser vad gäller terapeut och terapi, 

förväntningar på terapin samt terapeutens och patientens roller och en rad andra 

aspekter).  

- Patientens konstruktiva aktiviteter (agens, patientens bidrag till terapirelationen och 

reparation av bristning i arbetsalliansen).  

 

Vilka patientfaktorer har samband med utfall? Bohart & Greaves Wade (2013) skrev att 

resultaten av studier som undersökt demografiska faktorers samband med utfall generellt sett 

är inkonsekventa. Vissa studier visar samband, medan andra inte. Det finns dock stöd för svaga 

trender. Utfall behöver dock inte bara bestå av symtomreduktion. En psykoterapis effekt kan 

även definieras som hur nöjda patienter varit med den behandling de har fått. Om man tittar på 

detta sätt att konceptualisera utfall så framträder, likt demografiska faktorers samband med 

symtomreduktion, inkonklusiva samband med demografiska faktorer. En meta-analys som 

undersökte 63 studier av patienters tillfredsställelse med psykoterapi kom fram till att en trend 

med svaga samband mellan demografiska faktorer såsom ålder, kön, civilstånd, utbildning och 

etnicitet, och patienttillfredsställelse kunde detekteras men att antalet studier som ej fann 

signifikanta samband var betydligt fler än antalet som gjorde det (Lebow, 1983).  Nyare studier 

nedtonar denna svaga tendens ytterligare i och med att de funnit icke-signifikanta samband 

mellan demografi och patienttillfredsställelse (Barak et al., 2001; Miles, Peters & Kuipers, 

2007). Evidens för svaga tendenser kvarstår dock. Greenwood, Key, Burns, Bristow och 

Sedgwick (1999) kunde i en studie av 464 patienter inom den brittiska psykiatrin uppmäta 

signifikanta samband mellan patienters ålder, kön och om patienten tvångsvårdades eller inte 
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och patienttillfredsställelse. En studie från 2004 (Copeland, Koeske & Greeno) som undersökte 

patienttillfredsställelse hos mödrar och deras barn som fick vård inom den amerikanska 

psykiatrin uppvisade även vissa samband, trots att den fann icke-signifikanta samband mellan 

demografi och patienttillfredsställelse. Studien kunde nämligen uppvisa signifikanta 

interaktionseffekter mellan olika demografiska faktorer och patienttillfredsställelse. 

Exempelvis så kunde författarna notera att afroamerikanska mödrar med söner hade högre 

patienttillfredsställelse än deras söner, medan afroamerikanska mödrar med döttrar hade lägre 

patienttillfredsställelse än deras döttrar. Etnicitet, kön och ålder uppvisade alltså 

interaktionseffekter.  

 

Bohard & Greaves Wade skrev vidare att studier som har undersökt samband mellan 

svårighetsgraden hos patientens psykopatologi och behandlingsutfallet däremot har visat på 

tydligare samband. Dessa studier har nämligen visat att ju grövre psykopatologi, desto längre 

behandling krävs det för att nå en kliniskt signifikant förändring. Det finns dock undersökningar 

som tycks motsäga detta och som visar att ju högre symtombelastning som föreligger före 

inledningen av en behandling, desto större symtomförbättring leder behandlingen till. Det går 

dock att få ihop resultaten om det tas i beaktande att absolut utfall och relativ symtomförbättring 

är olika mått. Det absoluta utfallet informerar om patienters grad och typ av symtom efter 

avslutad behandling, medan relativ symtomförbättring säger oss vilken utveckling som 

patienter gjort från behandlingens inledning till avslut. En mer belastad individ har alltså större 

sannolikhet att utvecklas mycket, men en mindre belastad individ har större sannolikhet att vid 

behandlingsavslut ha lägre grad av symtom.  

 

Andra patientfaktorer har också studerats. Grencavage & Norcross (1990) genomförde en 

metaanalys av vilka samband olika ”common factors” hade med utfallet. De identifierade fem 

olika klientfaktorer. Den klientfaktor som uppvisade störst samband med utfall var ”positiv 

förväntning, hopp eller tilltro till nyttan med psykoterapi”. Det finns också andra specifika 

faktorer som andra författare undersökt. Som tidigare nämnts så använde Lambert & Barley 

(2011) begreppet ”extraterapeutiska faktorer” för att ringa in allt det som har att göra med 

patienten och faktorer utanför själva psykoterapin. Detta kan vara sådant som socialt stöd, 

slumpmässiga händelser, med mera. 

 

Generellt sett så går det att utröna ett mönster av att tidiga versioner av Bergin & Garfields 

handbok över psykoterapiforskningen (1971, 1978, 1986, 1994) fokuserade på forskning om 

specifika patientfaktorer, medan senare versioner har lagt tonvikten vid relationen mellan 

terapeut och patient, vilken gjort ansatsen mer dynamisk (2004, 2013). Detta med anledning av 

de ickekonklusiva resultaten som forskningen om specifika patientfaktorer ledde till. Clarkin 

& Levy (2004) spekulerade över att en möjlig förklaring till de relativt oklara resultaten av 

studier som undersöker patientfaktorers inverkan på utfall är, att patientfaktorer interagerar med 

terapeut- och behandlingsvariabler redan från inledningen av en behandling. Därför är det 

osannolikt att enkla samband kommer att vara möjliga att finna. 

 

Komorbiditet samt relationen mellan ångest och depressivitet 

Ett annat närliggande område är specifika symtoms eller störningars prediktionsförmåga för 

förekomsten av andra symtom eller störningar hos en individ. Till detta kan läggas hur 

förekomsten av flera störningar hos samma individ påverkar vilken effekt psykologisk 

behandling har på individens symtombild. Ett ord som ofta används i sammanhanget är 

komorbiditet, som syftar på förekomsten av två eller fler psykiatriska störningar eller syndrom 

hos samma individ. Komorbiditet är vanligare än att bara ha en diagnos. Särskilt stor 

överlappning är det mellan depressions- och ångeststörningar. En stor amerikansk studie 
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(Kessler, Merikangas & Wang, 2007) visade att knappt 2/3 av vuxna individer med diagnosen 

egentlig depression (major depressive disorder), också led av en ångeststörning. Flera andra 

studier har gett liknande resultat, bland annat en undersökning av prevalensen av psykisk ohälsa 

bland ungdomar i Tyskland (Essau, 2008).  

 

En del hävdar att den höga graden av överlappning mellan ångeststörningar och depression som 

existerar till stor del har att göra med utformandet av de diagnoskriterier som ringar in 

psykiatriska diagnoser, vilka bygger på antagandet om att det existerar diskreta tillstånd (Belzer 

& Schneier, 2004). Seligman & Ollendick (1998) föreslog fyra förklaringar till det 

återkommande fyndet att ångest- och depressiva tillstånd så ofta samexisterar, i detta fall hos 

barn och ungdomar. Att (1) det finns överlappning i definitioner av tillstånden, (2) ångest och 

depression representerar två indikatorer på samma konstrukt, (3) det finns överlappning rörande 

riskfaktorer samt (4) ångest orsakar eller ökar risken för depression.  

 

Litteraturen indikerar, förutom att samsjuklighet är vanligt, särskilt vad gäller depression och 

ångeststörningar, en del annat. Bland annat att ångestsymtom tenderar att tidsmässigt föregå 

depression (Belzer & Schneier, 2004), snarare än vice versa, även om senare studier tonar ned 

denna tendens (Jacobson & Newman, 2017). Litteraturen visar också att behandling av en 

primär ångeststörning tenderar att ha effekt på sekundära depressionssymtom och vice versa 

(Cuijpers et al. 2014; Hofman & Smits 2008; Sanchez-Meca et al., 2010; Weitz, Kleiboer, van 

Straten & Cuijpers, 2018). Det är dock svårt att uttyda om och i så fall hur samsjuklighet 

påverkar effekten av psykologisk behandling av en primär diagnos negativt, positivt eller inte 

alls (Brent et al, 1998; Young & Mufson, 2003).  

 

Metodologiska problem 

Eftersom demografiska faktorer i de flesta fall är relativt stabila variabler så är det svårt att 

genomföra reella experiment som gör det möjligt att fastställa kausalitet. Det går till exempel 

inte att manipulera en individs ålder och se om detta påverkar behandlingsutfall. De samband 

som har presenterats är korrelationer vilket motiverar att ta resultaten med en nypa salt.  

 

Det är också så att den empiri som finns gäller för de patienter som sökt psykoterapi, och att 

personer som haft behov av psykologisk behandling, men av en eller annan anledning inte 

kommit till någon mottagning, därmed har fallit bort. Det är också så att demografiska faktorer 

predicerar i vilken utsträckning individer söker psykoterapi, vilket försvårar generaliseringar 

ytterligare (Bohart & Greave Wade, 2013). Det är även riskabelt att generalisera fynden till hela 

befolkningen eftersom det uppskattas att en majoritet av personer som uppfyller kriterierna för 

en psykiatrisk diagnos inte behandlas för denna (Demyttenaere et al., 2004).  

Utfallsmått  

Efter genomgången ovan gällande samband mellan patientfaktorer och behandlingsutfall så 

uppstår den relevanta frågan – vad är ett gott utfall? Hur mäts det? Det i särklass vanligaste 

utfallsmåttet inom psykoterapiforskning är symtomreduktion. Med detta menas att de symtom, 

såsom exempelvis ångest eller nedstämdhet, som patienten söker för minskat i svårighetsgrad. 

Detta kan mätas genom självskattningsskalor, bedömningar av terapeut alternativt tredje part 

eller med objektiva mått såsom uppmätta nivåer av stresshormon i blodet. Symtomreduktion 

som mått på hur väl en behandling fallit ut kan dock ifrågasättas. Bohart & Greaves Wade 

(2013) förklarade exempelvis att det finns en diskrepans mellan vad patienter vill få ut av terapi 

och vilka utfallsmått som används inom klinisk verksamhet och forskning. Symtomreduktion 

är det som majoriteten använder, men det finns en önskan att använda andra mått som upplevs 

som mer relevanta av patienterna.  



 

 

8 
 

Ett mått som har ämnat fylla ut detta tomrum är ”Reliable change index” som definierar en 

kliniskt reliabel förändring som en sådan då behandlingen fört patienten från ett dysfunktionellt 

till ett funktionellt intervall vad gäller symtombelastning (Jacobson & Truax, 1991). Detta kan 

exempelvis definieras som att patienten rört sig från en klinisk till en subklinisk nivå med 

avseende på ett eller flera symtom. Med detta menas att patienten inte längre uppfyller ett eller 

flera av kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Det förordas av vissa forskare (Zahra & Hedge, 

2010) att detta mått används mer både av kliniker vid forskning med anledning av att det är ett 

mer relevant mått på förändring än simpel statistisk signifikans. 

En annan infallsvinkel vid utfallsforskning är att undersöka förhållandet mellan dos och effekt. 

Roth & Fonagy (2005) gjorde en granskning av den forskningslitteratur som undersökt detta. 

Forskningen besvarar bland annat hur stor skillnad en ytterligare behandlingssession gör och 

hur många sessioner som krävs för att de största möjliga antalet patienter ska nå en 

tillfredställande förändring. Ett konsekvent fynd var att ju högre initial symtombelastning, desto 

fler sessioner krävdes för att nå en kliniskt signifikant förändring. Detta bekräftar de fynd som 

nämnts tidigare som visar att en patients initiala symtombelastning predicerar 

symtombelastning efter behandling.  

Ett alternativt mått som används både inom somatisk och psykisk vård är ”client satisfaction” 

som kan översättas till ”patienttillfredsställelse”. Med detta menas klientens bedömning av 

kvaliteten på den vård som den fått. Flera olika skalor har utvecklats som ämnar 

operationalisera detta ganska diffusa koncept. Några exempel är; “Client Satisfaction 

Questionnaire” och “The Strupp Post Therapy Client Questionnaire”. Man har funnit samband 

mellan vissa mått på patienttillfredsställelse och andra relevanta mått på utfall. I artikeln som 

lanserade ”Client Satisfaction Questionnaire” så förklarade författarna att graden av 

patienttillfredsställelse korrelerade negativt med tidiga avhopp och andel missade sessioner i 

en undersökning av 49 patienter vid en öppenvårdsmottagning (Larsen, Attkisson, Hargreaves 

& Nguyen, 1979). De visade även att graden av patienttillfredsställelse korrelerade positivt med 

patienternas egna bedömningar av sin globala/allmänna tillfriskning och svar på tre av 

delskalorna i Symtom Checklist (SCL-90) som ämnar ta ett brett grepp på psykiatriska symtom. 

Mätningen gjordes fyra veckor efter terapistart. En studie som genomfördes tre år senare 

(Attkisson & Zwick, 1982) visade även den att det fanns ett måttligt starkt samband (-0.35) 

mellan självskattad patienttillfredsställelse och självskattade symtom. Även en senare studie 

har bekräftat detta samband (Ankuta & Abeles, 1993). 

Sammanfattningsvis så kan det stora förlitandet på symtomreduktion som utfallsmått 

problematiseras eftersom det inte alltid av patienter upplevs som ett bra mått på 

behandlingsframgång. Det är dock så att en gemensam ”valuta” inom psykoterapiforskningen, 

som symtomreduktion kan anses vara, förenklar jämförelser mellan olika studiers resultat.  

Patienttillfredsställelse kan komplettera symtomreduktion som utfallsmått genom att patienters 

bedömning av behandlingens kvalitet skattas.  

 

Psykoterapi vid utbildningskliniker 

Psykologutbildning bedrivs på elva lärosäten utspridda över tio orter i Sverige. De senaste tio 

åren har i genomsnitt cirka 500 psykologexamina avlagts per år på svenska högskolor och 

universitet (Statistiska Centralbyrån, 2017). Enligt högskoleförordningen ska 

psykologutbildningen förbereda studenter på att bedriva psykologisk behandling (Sveriges 

Riksdag, 1993). För att göra det så har de flesta psykologutbildningar betydande inslag av 

kliniskt arbete, som i de flesta fall bedrivs på en mottagning i anslutning till lärosätet.  
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Som en del i dessa mottagningars kvalitetssäkring så samlas data in rörande utfall av 

behandlingarna. Ett antal studier av effekten av psykoterapi vid utbildningskliniker i Sverige 

har publicerats. Genomgående visar resultaten att psykoterapi bedriven av psykologstudenter 

under utbildning är verksam. Bland annat studerade Öst et al., (2012) effekten av Kognitiv 

Beteendeterapi (KBT) vid psykoterapimottagningen vid Stockholms Universitet. Resultaten 

visade på statistiskt signifikant symtomreduktion. Utfallet jämfördes med det hos en studie av 

patienter i den offentligt finansierade sjukvården i Storbritannien som givits psykoterapi 

bedriven av erfarna psykoterapeuter och båda studierna uppmätte liknande effektstyrkor. Lööf 

& Rosendahl (2010) undersökte effekten av psykoterapi bedriven av psykologstudenter vid 

Lunds universitet. Också resultaten från denna studie visade en statistiskt och kliniskt 

signifikant symtomreduktion. Utöver det så har Armelius & Dennhag (2012) och Höglund & 

Höglund (2013) undersökt psykoterapi bedriven av psykologstudenter vid utbildningskliniker 

och även de funnit statistiskt signifikant symtomreduktion. I Armelius & Dennhags studie 

visade resultaten även att patienterna efter behandlingen hade en signifikant mer positiv 

självbild. Höglund & Höglunds undersökning visade dock att 20 % av patienterna hade 

försämrats vad gäller symtom efter behandlingen.  

Mängden svenska studier som undersökt om patientfaktorer kan predicera behandlingsutfall 

verkar vara betydligt färre. Vid en litteratursökning kunde endast två studier hittas (Wrange, 

2012; Baaz, 2014). Wrange (2012) undersökte (bland annat) om demografiska faktorer kunde 

predicera symtomförändring bland patienter vid Göteborgs Universitets utbildningsklinik och 

fann att så ej var fallet. Baaz (2014) undersökte även hon patienter vid Göteborgs Universitets 

utbildningsklinik. Frågeställningen var bland annat om de två demografiska faktorerna kön och 

sysselsättning kunde predicera symtomförändring och även denna författare fann att så inte var 

fallet.  

Sammanfattning 

Sammantaget indikerar den litteratur som granskats att patientfaktorers samband med 

behandlingsutfall är ett forskningsområde som är på uppgång. Många tongivande forskare 

vurmar för att patienters perspektiv ska tas mer i beaktande. Fältet har rört sig från att tidigare 

huvudsakligen ha undersökt enkla samband mellan demografi och utfall till att nu i större 

utsträckning undersöka relationen mellan terapeut, patient och behandling, vad som påverkar 

denna och vilka processer som kan uppstå i mötet som är helande eller stjälpande. Många 

patienter - både i Sverige och internationellt sett - får psykologisk behandling av 

psykoterapeuter under utbildning. Trots detta så har ett jämförelsevis litet antal studier gjorts 

på effekten av denna behandling. Undersökningar av patientfaktorers samband med utfall är 

ännu färre till antalet. Allt detta sammantaget gör att det är högst motiverat att undersöka detta 

område ytterligare.  

 

Linköpingsstudien 

För att hjälpa till att fylla ut det relativa tomrum som finns när det gäller undersökningar av 

psykoterapi vid utbildningskliniker så är ytterligare studier under genomförande. Bland annat 

ett forskningsprojekt som avser att utvärdera psykoterapi bedriven av psykologstudenter under 

handledning vid psykologmottagningen vid Linköpings universitet. 

 

Vid denna psykologmottagning fick studenter vid universitetets psykologprogram i den senare 

delen av utbildningen (termin 6–8) hålla i ett par egna terapier under handledning av erfarna 

psykoterapeuter. Deltagare i forskningsprojektet var de patienter som påbörjade och avslutade 

sina behandlingar under januari 2014 till maj 2016 och valde att delta i forskningsprojektet. 

Under de 2,5 år som forskningsprojektet samlade in data så behandlades i genomsnitt 130 
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patienter per år (verksamhetsberättelse, 2015 och 2016). Patienterna vid mottagningen var 

vuxna personer som själva kontaktat mottagningen per telefon. Psykologmottagningen tog inte 

emot remisser från andra vårdgivare. Patienterna skulle bedömas vara lämpliga som 

utbildningspatienter av mottagningsansvariga, som var leg. psykolog alternativt leg. psykolog, 

leg. psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning. Bara några få exklusionskriterier 

tillämpades. Dessa var till exempel; pågående missbruk, självskadebeteende, suicidalitet, samt 

aktiv ätstörningsproblematik. Varje student tilldelades en patient av mottagningsföreståndare 

eller biträdande mottagningsansvariga, en patient som också handledaren skulle bedöma om 

den var lämplig för studenten. Därefter kallades patienten av studenten, som gjorde en 

bedömning av patientens problematik och efter det så gjordes ytterligare en bedömning av om 

detta var en lämplig utbildningspatient.  

 

Vid Linköpings universitet får psykologstudenter välja psykoterapeutisk inriktning under andra 

hälften av utbildningen. De får välja mellan Psykodynamisk terapi (PDT) och Kognitiv 

Beteendeterapi (KBT).  

 

PDT är ett samlingsbegrepp för olika terapiformer som har sina rötter i psykoanalysen, först 

utvecklad av den österrikiske läkaren och neurologen Sigmund Freud för ett sekel sedan. PDT 

skiljer sig ifrån renodlad psykoanalys, där patienten träffar terapeuten flera dagar i veckan (4–

6 dagar/vecka) för att få till en kraftfull överföring så att djupt liggande omedvetet material 

genom fri association kan komma upp till ytan och genom terapeutens tolkningar 

sammanbindas med patientens mer medvetna själsliv och där behandlingen inte har ett fastställt 

slutdatum (Safran, 2012).  PDT är i allmänhet mindre omfattande och mer inriktad på 

relationella aspekter av patientens fungerande samt använder relationen mellan terapeut och 

patient på ett annat sätt. Terapeuten kan tillåta sig att vara mindre anonym och arbeta både med 

den verkliga relationen och överföringsrelationen.  

 

KBT är ett samlingsbegrepp för olika psykoterapiformer som har sin grund i inlärningsteori och 

kognitiv teori. På senare år har även österländsk filosofi format terapimetoden. Tanken är att 

beteenden, tankar och känslor alla påverkar varandra och genom att påverka en länk i kedjan så 

kan förändringar nås även i andra delar. KBT betonar vikten av beteendeförändringar, då man 

tänker sig att dessa kan leda till nya erfarenheter (Kåver, 2006).   

 

Psykoterapin som bedrevs på psykologmottagningen bestod alltså dels av PDT, dels av KBT. 

Före val av terapiinriktning och handlett klientarbete så får alla studenter samma utbildning, de 

får samma mängd handledning under behandlingen och alla handledare är att räkna som 

experter inom sin handledningsinriktning. Det som kan variera är mängden klinisk erfarenhet 

som varje student har sedan tidigare.  

 

Projektledaren informerade löpande studenter om forskningsprojektet och inhämtade deras 

skriftliga samtycke om att delta. De fick ytterligare information om studien hemskickad cirka 

en vecka före första samtalet på mottagningen. 

 

Samtliga som erbjudits behandling vid psykologmottagningen blev tillfrågade om de ville delta 

i forskningsprojektet, detta både som en form av kvalitetsgranskning och i undersökande syfte. 

Studien leddes av Björn Philips och Lise Bergman Nordgren. De som samtyckte inkluderades 

i projektet. Någon bortfallsanalys gjordes ej. Data samlades in i enlighet med principerna för 

en naturalistisk observationsstudie utan varken randomisering eller kontroll av betingelse. 

Urvalet bestod av 157 individer.  

 



 

 

11 
 

Som en del i det vanliga kvalitetssäkringsarbetet får samtliga patienter på mottagningen i 

anslutning till det första och sista samtalet skatta sina ångestsymtom med A Brief Measure for 

Assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams, och Löwe, 

2006) och sina depressionssymtom med Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self 

Rated (MADRS-S; Svanborg och Åsberg, 1994). De får även i anslutning till det sista samtalet 

skatta hur nöjda de varit med psykoterapin med Client Satisfaction Questionnaire (CSQ; 

Larsen, Attkisson, Hargreaves, och Nguyen, 1979). De som valde att delta i forskningsprojektet 

fick utöver detta i anslutning till det första och sista samtalet skatta och sin generella 

symtombelastning med Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-

OM; Evans et al., 2000). De angav också de demografiska variablerna ålder, kön, civilstånd, 

högsta utbildningsnivå, huvudsaklig sysselsättning och de anamnestiska variablerna tidigare 

psykologisk behandling och om de tidigare medicinerat för psykiska besvär i början av 

behandlingen. Ovannämnda ifyllda skattningsskalor och enkäter gjordes tillgängliga för 

projektgruppen ledd av Björn Philips och Line Bergman Nordgren.  

 

Om en patient samtyckt till att delta i forskningsprojektet så fyllde studentterapeuten även vid 

terapislut i en modifierad version av CSQ som innehöll exakt samma frågor som patientens, 

men med den skillnaden att studentterapeuten skulle skatta hur stor eller liten den trodde att 

patientens tillfredsställelse med terapin varit. Utöver detta så svarade studentterapeuten på 

följande frågor: Vilket/vilka problem har ni arbetat med? Hur många sessioner har ni träffats? 

Har du haft PDT- eller KBT-handledning? Hur många behandlingar har du genomfört under 

ditt handledda klientarbete? Det ska tilläggas att i forskningsprojektets projektplan står det att 

patienter på mottagningen fick skatta sina ångestsymtom med Beck Anxiety Inventory (BAI; 

Beck, Epstein, Brown, och Steer, 1988), men denna byttes ut och ersattes med GAD-7, som 

synes ovan.  

 

De ansvariga för detta inslag på psykologmottagningen formulerade en projektplan med det 

övergripande syftet att undersöka effekten av behandlingen som gavs, men även i vilken 

utsträckning terapeut- patient- och behandlingsfaktorer bidrog till skillnader i utfall (Bergman 

Nordgren & Philips, 2013). Den data som samlats in har gjorts tillgänglig för ett mindre urval 

studenter på Karolinska Institutet (KI) och som underlag för den aktuella uppsatsen. 

Studenterna på KI undersöker vad utfallet av behandlingen på psykologmottagningen blev. 

 

För en mer ingående beskrivning av psykologmottagningen vid Linköpings Universitet, dess 

rutiner, procedur vid intag av nya patienter, datainsamling samt säkerställande av etisk 

forskning, refereras till projektplan (Bergman Nordgren & Philips, 2013) samt 

verksamhetsberättelser (Avdelningen för psykologi, 2015 & 2016). 

 

 

Syfte  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka patientgruppen vid psykologmottagningen på 

Linköpings Universitet och utröna möjliga samband mellan patientfaktorer och utfallet av 

behandlingen. Det var även av intresse att undersöka om graden av komorbida 

depressionssymtom påverkade graden av ångestminskning efter behandling, samt om graden 

av komorbida ångestsymtom påverkade graden av depressionsminskning efter behandling. 

Detta eftersom det redan är känt att graden av psykopatologi före en behandling påverkar 

symtomminskning och graden av symtom efter behandling (Bohart & Greave Wade, 2013), det 

är dock inte känt hur graden av komorbid depressivitet påverkar ångestminskning efter 



 

 

12 
 

behandling, eller hur graden av komorbid ångest påverkar depressionsminskning efter 

behandling (Brent et al., 1998; Young & Mufson, 2003).  

Utfall definierades dels som skillnad mellan för- och eftermätning av symtom med 

självskattningsskalorna CORE-OM, GAD-7 och MADRS-S, dels som självskattning av 

patienttillfredsställelse med CSQ.  

 

För att kunna utröna om undersökningsdeltagarna var representativa för patienter på andra 

utbildningsmottagningar i Sverige så inkluderades beskrivningar av demografiska och 

anamnestiska data samt initial symtombild hos deltagarna.  

 

Det hade mot bakgrund av den genomgångna litteraturen varit mer motiverat att studera andra 

patientfaktorer än demografiska och anamnestiska faktorer – exempelvis personlighetsvariabler 

och inställning till psykoterapi – denna studies ansats har dock styrts av det material som funnits 

tillgängligt inom Linköpingsstudien.  

 

Frågeställningarna var: 

 

1. Predicerar patientfaktorer symtomförändring? 

a) Predicerar demografi förändring pre-post vad gäller generell symtombelastning 

mätt med CORE-OM, ångestsymtom mätt med GAD-7 eller 

depressionssymtom mätt med MADRS-S?  

b) Predicerar initial depressionsnivå förändring av ångestsymtom pre-post, eller 

vice versa? Beroendevariabelns motsvarighet vad gäller förmätning kontrolleras 

för. 

 

2. Predicerar patientfaktorer patienters bedömning av behandlingens kvalitet mätt med 

CSQ? 

a) Predicerar demografi patienttillfredsställelse? 

b) Predicerar initial symtombelastning mätt med CORE-OM, GAD-7 och 

MADRS-S patienttillfredsställelse? 

 

 

Metod 

 

Eftersom denna uppsats genomfördes inom ramen för ett forsknings- och 

kvalitetssäkringsprojekt vid psykologmottagningen på Linköpings Universitet så var den styrd 

av den studiedesign som detta projekt använde sig av. För övergripande information om studien 

och detaljer kring procedur se rubriken ”Linköpingsstudien” ovan. Här nedan följer 

fördjupande information om undersökningsdeltagarna, bortfall, instrument, databearbetning 

och etik.  

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagare till Linköpingsstudien rekryterades som beskrivet under ”Linköpingsstudien”. Av 

totalt 157 deltagare som valde att delta och fylla i förmätningen så besvarade 115 också 

eftermätningen. Eftersom den aktuella studien intresserade sig för om patientfaktorer kan 

predicera utfall, vilket kräver data från eftermätningen, så var det dessa 115 individer som 

undersöktes. 

En majoritet av deltagarna var kvinnor (63 %) och medelåldern var drygt 31 år; den yngsta var 

19 och den äldsta 72 år gammal. Det vanligaste civilståndet var ensamstående utan barn (30.8 

%) följt av gift/sambo utan barn (28.0 %) och en stor majoritet hade påbörjad eller avslutad 
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högskoleutbildning som högsta utbildningsnivå (72.0 %). De vanligaste sysselsättningarna var 

arbete (45.8 %) eller studier (43.0 %). Deltagarna var relativt jämnt fördelade mellan tidigare 

psykologisk behandling nej (52.0 %) och ja (48.0 %) och de flesta hade aldrig medicinerat mot 

psykiska besvär (64.3 %). Mer detaljer återfinns i tabellen nedan (Tabell 1).  
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Tabell 1. Demografiska data över deltagarna 

 (n = 115) 

Demografisk variabel n (%) 

Kön  

     Kvinnor 68 (63.0) 

     Män 39 (36.1) 

     Annat 1 (0.9) 

Civilstånd  

     Ensamstående utan barn 33 (30.8) 

     Ensamstående med barn 10 (9.3) 

     Särbo utan barn 11 (10.3) 

     Särbo med barn 2 (1.9) 

     Gift/sambo utan barn 30 (28.0) 

     Gift/sambo med barn 18 (16.8) 

     Annat 3 (2.8) 

Utbildningsnivå  

     Ej avslutad grundskola 1 (0.9) 

     Avslutad grundskola 2 (1.9) 

     Avslutad gymnasieutbildning 22 (20.6) 

     Avslutad yrkesutbildning 5 (4.7) 

     Pågående högskoleutbildning 46 (43.0) 

     Avslutad högskoleutbildning 31 (29.0) 

Sysselsättning  

     Studier 46 (43.0) 

     Arbete 49 (45.8) 

     Sjukskrivning 2 (1.9) 

     Föräldraledig 2 (1.9) 

     Pensionär 2 (1.9) 

     Annat 6 (5.6) 

Tidigare psykologisk behandling  

     Nej 51 (52.0) 

     Ja 47 (48.0) 

Medicin  

     Nej 63 (64.3) 

     Ja, och äter nu också 24 (24.5) 

     Ja, men slutat 11 (11.2) 

Demografisk variabel  År 

Ålder   

     Median 27 

     Medel (SD) 31.28 (11.33) 

     Intervall 19–72 

 

Vidare så har antalet sessioner psykoterapi som undersökningsdeltagarna fått varierat mellan 

3 och 49 stycken med ett genomsnitt på 16.9 och en standardavvikelse på 7.2 sessioner. 

Antalet behandlingar som varje terapeut bedrivit inklusive den behandling som ingick i 

forskningsstudien skilde sig också åt från som lägst 1 till som högst 7. I genomsnitt hade 

psykologstudenterna bedrivit 2.2 behandlingar och standardavvikelsen låg på 1.2 

behandlingar. Cirka 20 % av deltagarna fick PDT och resterande 80 % KBT. 
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Bortfall 

Under den period som deltagare rekryterades till studien, det vill säga januari 2014 till maj 

2016, så sökte uppskattningsvis 633 individer till mottagningen. Av dessa erbjöds 

uppskattningsvis 478 patienter terapi. Av dessa potentiella deltagare i studien så besvarade 157 

patienter förmätningen av sina symtom. 115 deltagare besvarade både för- och eftermätning av 

sina symtom och är de patienter som denna studie undersökte. Det är inte känt hur många som 

valde att delta i studien men sedan inte fyllde i förmätning. Räknat på andelen som valde att 

delta i forskningsprojektet och fyllde i förmätningen (n=157) i relation till de som fyllde i både 

för- och eftermätning (n=115) så var bortfallet cirka 27 %. Uppskattningsvis en fjärdedel (24 

%) av det totala antalet patienter på mottagningen under den aktuella tidsperioden (n=478) ingår 

i denna studie (n=115). 

Orsakerna bakom bortfallet går bara att spekulera över, men faktumet att deltagande var 

frivilligt lär ha spelat in. Andra möjliga förklaringar är att studentterapeuter kan ha glömt att 

dela ut de frågeformulär som deltagarna i forskningsprojektet skulle fylla i samt att tekniska fel 

vid inmatning och sparande av data förekommit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över patienternas väg från intresseanmälan till den slutliga 

undersökningsgruppen. 

 

Utöver det bortfall som nämns och illustreras ovan så föll det bort ytterligare deltagare när andra 

variabler utöver för- och eftermätning på symtomskattningarna (CORE-OM, MADRS-S och 

GAD-7) togs i beaktande (se rubriken ”Instrument” nedan för detaljerade beskrivningar av 

skattningsskalorna). Det var ett lägre antal deltagare som också fyllt i alla bakgrundsdata (n=98) 

samt utöver det skattat sin patienttillfredsställelse med CSQ (n=71). Om det tilläts att data för 

en variabel per deltagare fattades så gick antalet deltagare upp till n=86. De statistiska analyser 

som genomfördes utgick dock från alla 115 individer i undersökningsgruppen och om data 

fattades i en cell så uteslöts den deltagaren från analys av just den variabeln.  

Av dessa angav 106–108 individer ålder, kön, civilstånd, högsta utbildningsnivå och 

sysselsättning medan bara 98 individer angav medicinering och tidigare psykologisk 

Samtliga intresseanmälningar för 
psykoterapi under studieperioden 

N ≈ 633 

 

 

Terapistarter 
under perioden 

N ≈ 478 
 

Terapistarter där 
förmätning finns 

N = 157 

Exkluderade 

• pågående missbruk  

• självskadebeteende  

• suicidalitet 

• aktiv ätstörningsproblematik 
 

N ≈ 155 

Ej eftermätning 
N = 42 

Undersökningsgruppen 
N = 115 
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behandling. En förklaring till detta kan vara att de två sista frågorna fanns tryckta på baksidan 

av frågeformuläret.  

 

För att se om de 115 deltagare som inkluderades i denna studie var representativa för alla de 

157 som deltog och fyllde i förmätning av sina symtom så genomfördes en bortfallsanalys. 

Demografiska data samt förmätning av symtom (CORE-OM, MADRS-S och GAD-7) 

jämfördes mellan gruppen med både för- och eftermätning (n=115) och de med endast 

förmätning (n=42 (157–115)). Resultatet av jämförelsen visade på en statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna endast på variabeln ”tidigare psykologisk behandling” där Fisher’s 

exact test gav p=0.005. I gruppen med endast förmätning hade fler tidigare gått i psykologisk 

behandling (76.5 %), jämfört med i gruppen med både för- och eftermätning (52.0 %).  

 

Representativitet och generaliserbarhet 

I anslutning till bortfallsanalysen så gjordes en jämförelse mellan den aktuella studien och två 

andra liknande studier (Lööf & Rosendahl, 2010; Wrange, 2012) med avseende på demografi 

och initial symtombelastning för deltagarna. Denna visade på en signifikant skillnad mellan 

studierna vad gäller variablerna utbildningsnivå (p=0.032) och kön (p=0.017) samt nästan vad 

gäller tidigare psykologisk behandling (p=0.065). Lööf & Rosendahl hade en högre andel 

deltagare med högskole-/universitetsutbildning (80.0 %) än den aktuella studien (72.0 %), 

medan Wrange hade en lägre andel (63.4 %). Både Lööf & Rosendahl och Wrange hade högre 

andel kvinnor (79.0 %; 79.0 %) jämfört med den aktuella studien (63.6 %). Likaså när det gäller 

variabeln tidigare psykologisk behandling så hade Lööf & Rosendahl och Wrange liknande 

proportioner. Av deras deltagare hade 38.0 kontra 32.0 % svarat nej, medan det i den aktuella 

studien var 48.0 % som ej tidigare gått i psykologisk behandling. De andra variablerna som 

jämfördes var civilstånd, sysselsättning och medicinering, men där fanns det inte en signifikant 

skillnad mellan studierna.  

 

I den aktuella studien var medelvärdet på CORE-OM för hela gruppen före behandling 1.60 

med en standardavvikelse på 0.38. I Wranges studie så var medelvärdet på CORE-OM före 

behandling 1.30 med en standardavvikelse på 0.57. Skillnaden mellan studierna i medelvärde 

på CORE-OM före behandling fanns signifikant (p<0.001).  

 

Sammanfattningsvis så indikerar dessa jämförelser att den aktuella undersökningsgruppen var 

approximativt representativ, med avseende på bakgrundsdata, för två andra 

undersökningsgrupper vid två andra utbildningskliniker. Denna studies undersökningsgrupp 

hade dock signifikant högre symtombelastning före behandling än den grupp patienter som 

undersöktes av Wrange (2012).  

 

Instrument 

Clinical Outcome in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM). 

Denna självskattningsskala utarbetades i slutet av 1990-talet av en grupp brittiska 

psykoterapeuter, psykiater och psykologiintresserade forskare (Evans et al., 2000). Målet var 

att skapa ett enda mått – en kärna (jmfr. Eng. core) – med vilken psykoterapeuter kunde 

utvärdera och granska sitt arbete. Skaparna ville att skalan skulle kunde användas av olika 

psykoterapeuter, med skiftande teoretisk bakgrund samt som verkade i olika 

behandlingsmiljöer. Rent allmänt så mäter skalan svårighetsgraden av de problem som en 

patient kan ha.  

 

Skalan utvecklades med utgångspunkt från resultaten av en postenkät som hade skickats ut till 

beställare och utförare av psykologiska behandlingar inom den offentligt finansierade 
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sjukvården i Storbritannien (Mellor-Clark et al., 1999). Undersökningen visade att 77 

skattningsskalor användes allt som allt och att många av dessa bara användes på en enskild 

mottagning. Det var bara en minoritet (16 %) som använde samma skattningsskala före och 

efter behandling. Undersökningen visade även att verksamheterna försökte samla in 

information inom fyra breda kategorier; symtom, funktion, personlig/medicinsk historia samt 

risker. Efter en genomgång av de 77 skalor som användes samt formulerande av en kravlista på 

vad den nya skattningsskalan skulle ha för kvaliteter så skapades CORE-OM. Skalan består av 

34 påståenden som får plats på fram och baksidan av ett enskilt A4-ark. Den som fyller i 

skattningsskalan indikerar med ett kryss på en femgradig skala för att ange hur ofta eller sällan 

den upplevt påståendet; ”Aldrig”, ”sällan”, ”då och då”, ”ofta” samt ”nästan hela tiden”. 

Påståendena är indelade i fyra breda kategorier som sammantaget ämnar mäta svårighetsgraden 

av de problem som en patient kan ha. Dessa kategorier är: 

 

1) Välbefinnande (fyra påståenden, exempelvis ”jag har känt mig optimistisk inför min egen 

framtid”).  

2) Funktion (tolv påståenden, exempelvis ”Jag har klarat av det mesta som jag behövt göra”). 

3) Problem/symtom (tolv påståenden, exempelvis ”Jag har känt mig spänd, ängslig eller 

nervös”). 

4) Risker (sex påståenden, exempelvis ”Jag har tänkt att det vore bättre om jag var död” eller 

”Jag har brukat fysiskt våld mot andra”). Denna kategori är indelad i två underkategorier, 

där det första exemplet hör till underkategori a) och det andra till b): 

a) Gentemot sig själv (självskada, självmord)  

b) Gentemot andra 

 

För att räkna ut totalpoäng så summeras poängen på alla påståenden. I regel kodas ”aldrig” som 

0 och ”sällan” som 1 och ”då och då” som 2, och så vidare. Positiva påståenden (exempelvis 

”jag har känt mig nöjd med mig själv”) kodas dock omvänt. Ibland efterfrågas information om 

en individs läge inom ett visst avgränsat område och då kan poäng för en enskild kategori ovan 

räknas ut.  

Skalan är avsedd att administreras i början av en psykoterapi för att indikera skillnader i 

allvarlighetsgrad av symtom hos olika patienter. Den är sedan tänkt att administreras en eller 

flera gånger därefter för att mäta förändringar.  

 

En undersökning av skalan visade att den hade mycket goda psykometriska egenskaper (Evans, 

2002). Cirka 2000 individer ingick i studien, varav ungefär hälften var studenter på 

universitetsnivå och hälften var patienter inom psykiatrin. Test-retest reliabiliteten var hög 

(0.75–0.95), och en hög konvergent validitet i relation till sju andra skattningsskalor uppmättes. 

Den kunde även på ett robust sätt skilja mellan det kliniska (patienterna) och icke-kliniska 

(studenterna) urvalet och hade god känslighet för förändringar i patienternas symtom. I den 

aktuella studien så var den interna konsistensen god. Med Cronbach’s alfa så uppmättes en 

alfakoefficient på 0.81. Denna beräknades genom att summera för- och eftermätningarnas 

alfakoefficienter vad gäller CORE-OM och dela på två. 

 

En svensk översättning har validerats (Elfström et al., 2013). Det var denna översättning som 

användes i föreliggande studie. Den har också goda psykometriska egenskaper, men av 

utrymmesskäl kommer detta inte avhandlas mer ingående här.  

 

I den föreliggande studien har poäng på förmätning med CORE-OM använts som mått på 

deltagarnas initiala allmänna symtombelastning. Poäng på eftermätningen med samma 
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instrument har använts för att räkna ut grad och riktning på förändring av allmän 

symtombelastning. 

 

A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7). 

Detta är en självskattningsskala som utvecklades under mitten av 2000-talet av amerikanska 

och tyska psykologer och psykoterapeuter för att identifiera troliga fall av generaliserat 

ångestsyndrom (Spitzer et al., 2006). Skalans förmåga att rätt diagnostisera personer som 

uppfyllde kriterierna för generaliserat ångestsyndrom säkerställdes genom att man lät jämföra 

självskattningsskalans resultat med resultatet av en strukturerad diagnostisk intervju 

administrerad av en utbildad klinisk psykolog eller jämförbart kvalificerad professionell. 

Utöver detta så undersöktes också samband mellan poäng på GAD-7 och mått på funktion, antal 

sjukdagar och sjukvårdsanvändning. Alla undersökta korrelationer var signifikanta.  

 

GAD-7 består av sju påståenden. Respondenten ska med ett kryss på en fyrgradig skala ange 

hur ofta hen de senaste 14 dagarna upplevt det eller de symtom som påståendena beskriver. 

Svarsalternativen är: ”inte alls”, ”flera dagar”, ”mer än hälften av dagarna”, ”nästan varje dag”. 

Exempel på påståenden är ”Oroat dig för mycket för olika saker” och ”Varit så rastlös att du 

har haft svårt att sitta still”. En totalpoäng erhålls genom att summera alla poäng. ”Inte alls” 

motsvarar ett poäng och ”nästan varje dag” motsvarar fyra poäng.  

 

En litteratursökning för att hitta information om den svenska versionens psykometriska 

egenskaper har genomförts, dock utan resultat. Den amerikanska ursprungsversionen som är 

skriven på engelska har dock goda psykometriska egenskaper. Detta har uppvisats i en stor 

undersökning där över 5000 deltagare ingick (Löwe et al., 2008). I den aktuella studien så fick 

också skalan en god intern konsistens med en cronbach’s alfa på 0.89. Denna beräknades genom 

att summera för- och eftermätningarnas alfakoefficienter vad gäller GAD-7 och dela på två. 

 

Trots att GAD-7 utvecklades för att identifiera patienter med generaliserat ångestsyndrom så 

används skattningsskalan numera ofta i olika behandlingsmiljöer och inom olika populationer 

som ett mått på allmänna ångestsymtom (Beard &Björgvinsson, 2013). Beard & Björgvinssons 

studie visade att GAD-7 också lämpar sig för detta, men att skalan inte passar som 

screeninginstrument för att skilja mellan individer med olika typer av ångeststörningar. Skalan 

passar för att användas inom heterogena populationer, men inte för patienter med social ångest 

(tidigare kallat social fobi).  

I föreliggande studie har inga diagnoser satts, utan poäng på GAD-7 använts som mått på initial 

ångest och förändring av ångestnivå efter behandling.  

 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale - Self Rated (MADRS-S).  

MADRS-S är en självskattningsskala för depressiva symtom. Det är en omarbetad version av 

MADRS som är en skattningsskala som används av kliniker för att göra observatörsskattningar. 

Denna skattningsskala utvecklades för att vara särskilt känslig för symtomförändringar och 

skapades i början av 1990-talet av de två svenska forskarna Marie Åsberg och Pär Svanborg. 

Den består av nio items som täcker in områden såsom sinnesstämning, aptit, sömn, 

koncentrationsförmåga och livslust. Patienten skattar på en sjugradig skala hur välfungerande 

hen varit inom varje område de senaste tre dagarna. ”0” under item ”sinnesstämning” 

representerar exempelvis ”jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna, 

medan ”6” representerar ”jag är så totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig 

värre”. ”0”, ”2”, ”4” och ”6” har i anslutning till varje item en beskrivande text, från allra högst 

till allra lägst funktion. ”1”, ”3” och ”5” kan markeras om patienten upplever att ett mellanläge 

stämmer bäst. Totalpoäng på MADRS-S uträknas genom att summera poängen på alla items.  
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Skalan har goda psykometriska egenskaper. En nyare studie visade att MADRS-S har en 

tillfredställande intern konsistens med en alfakoefficient på 0.84 (Fantino & Moore, 2009). 

Test-retest-reliabiliteten var också god, med en genomsnittlig intraclasskorrelation på 0.78. I 

den aktuella studien så hade skalan en alfakoefficient på 0.88. Denna beräknades genom att 

summera för- och eftermätningarnas alfakoefficienter vad gäller MADRS-S och dela på två.  

Även validiteten var tillfredställande, mätt som samstämmighet mellan själv- och 

observatörskattningar. Korrelationen mellan poäng på MADRS-S och resultat på den delen av 

observatör/intervjuskalan CPRS som ämnar mäta depressionssymtom var nämligen 0.83–0.93 

(Svanborg & Åsberg, 1994). Fantino & Moore (2009) undersökte även MADRS-S med 

faktoranalys. Denna analys bekräftade att skalan i hög grad mätte ett endimensionellt koncept. 

Den hade nämligen en faktorladdning på minst 0.50 och förklarade 45 % av den totala 

variansen.  

 

  Client Satisfaction Questionnarie (CSQ). 

CSQ är i likhet med de tre tidigare nämnda skalorna också en självskattningsskala. Det som 

skiljer denna från de andra är dock att den till skillnad från de tidigare tre inte frågar efter 

symtom eller funktion, utan efter hur nöjd eller missnöjd patienten är med den behandling hen 

fått. Den innehåller också frågor kopplade till patientens bedömning av behandlingens kvalitet.  

 

CSQ skapades i slutet av 1970-talet av en grupp forskare vid psykologiska fakulteten på 

University of California i USA (Larsen, Attkisson, Hargreaves, & Nguyen, 1979).  

Då författarna skrev artikeln så fanns ingen standardiserad skattningsskala för 

patienttillfredsställelse och de ämnade fylla detta tomrum. Efter omfattande litteratursökningar 

så utformade de en preliminär version av CSQ med 81 frågor. Denna bedömdes av paneler av 

experter tills att de 31 mest relevanta frågorna återstod. Denna version av skalan lät författarna 

248 patienter på fem mottagningar besvara. Efter en faktoranalys av resultatet så behöll 

författarna de 8 frågor som korrelerade mest med det bakomliggande konceptet 

patienttillfredsställelse.  

 

CSQ-8 består alltså av åtta frågor som besvaras på en fyrgradig skala. En totalpoäng räknas ut 

genom att summera svaren på varje fråga vilket ger ett möjligt intervall på mellan 8–32 poäng. 

Svarsalternativen skiljer sig åt från fråga till fråga, men ger patienten möjlighet att på varje 

fråga skatta kvaliteten på behandlingen som hen fått från dålig till utmärkt. Exempel på frågor: 

”Fick du den hjälp som du ville?” och ”Om en vän var i behov av liknande hjälp, skulle du då 

rekommendera behandlingen till honom eller henne?”. Skalan kan delas ut intermittent, alltså 

flera gånger med jämna mellanrum, under en behandling. Eller så kan den endast ges ut i slutet 

av en behandling. 

 

Även denna skattningsskala har goda psykometriska egenskaper. Den interna konsistensen 

uppmättes i den aktuella studien till en alfakoefficient på 0.91. Skattningsskalan korrelerar även 

med terapeuters egna uppskattningar av hur nöjd patienten är med behandlingen som terapeuten 

gett (Larsen et al., 1979). Den har översatts till flera språk, däribland svenska (Attkisson, 2012). 

Det var den svenska översättningen som användes i denna studie. 

 

Databearbetning 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för Mac, version 25.0, användes till att 

genomföra alla statistiska analyser. Dessa gjordes i enlighet med standardförfarande beskrivet 

av Pallant (2016) och i förekommande fall Tabachnick & Fidell (2014). Även kontroll av villkor 

utfördes i enlighet med Pallant (2016). Signifikansnivån sattes till 5 %. Alla statistiska analyser 
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var tvåsidiga. Bonferroni-korrigeringar genomfördes när det var lämpligt. Signifikansnivån 

anpassades i enlighet med Bonferronis anvisningar genom att p-värdena för de övergripande 

regressionsmodellerna dividerades med antalet analyser. Signifikansnivån för prediktorer 

anpassades genom att p-värdena för de enskilda prediktorerna dividerades med antalet 

prediktorer inom varje enskild analys. Kontinuerliga variabler beskrevs med genomsnitt och 

standardavvikelse, medan kategoriska variabler beskrevs med frekvenser och procentantal.  

 

Analyser. 

Beskrivande statistik användes för att illustrera urvalets demografi, anamnes och 

symtombelastning före behandling.  

En jämförelse mellan den grupp som endast fyllde i förmätning och den som både fyllde i för- 

och eftermätning gjordes för att utröna om de skilde sig åt signifikant med avseende på 

demografiska och anamnestiska faktorer samt initial symtombelastning. För att göra det så 

användes crosstab och 2 -test för kategoriska variabler, samt T-test för oberoende mätningar 

vid kontinuerliga variabler. Fishers exakta test användes i förekommande fall, då mer än 20 % 

av kategorierna inom en variabel hade lägre frekvenser än 5.   

 

Vidare gjordes jämförelser mellan undersökningsgruppen och två andra liknande studier som 

också undersökte om patientfaktorer kunde predicera utfall av psykoterapi vid en 

utbildningsklinik (Lööf & Rosendahl, 2010; Wrange, 2012). Demografiska och anamnestiska 

variabler samt symtombelastning före behandling jämfördes för att utröna om studiernas 

undersökningsgrupper skilde sig åt signifikant. Crosstab och 2 -test användes även här för 

kategoriska variabler. Analysmetoden ”summary t-test” användes för att jämföra kontinuerliga 

variabler. Denna analysmetod användes istället ”för T-test för oberoende mätningar eftersom 

endast undersökningsgruppsövergripande medelvärde, standardavvikelse och antal deltagare i 

de andra studierna fanns att tillgå.  

Flera demografiska faktorer behövde kodas om genom en hopslagning av kategorier för att 

kunna jämföras. Detta medförde därmed att specificiteten i data minskade. Variabeln 

utbildningsnivå fick endast två alternativ – ”högskola/universitet” och ”annat”, som blev en 

sorts slask där alla andra svarsalternativ samlades upp. Detsamma vad gällde civilstånd, där 

”sambo/gift” samlades i en kategori och resten lades in som ”annat”. Ett liknande förfaringssätt 

användes när variabeln sysselsättning gavs två kategorier, där den ena var ”arbetar” och den 

andra ”annat”. Variabeln medicinering gavs kategorierna ”ja” och ”nej”, där ”ja” innebar 

medicinering vid bedömningstillfället och ”nej” ej medicinering vid detta tillfälle. Även 

variabeln kön skalades ner till att endast innehålla kategorierna ”kvinna” och ”man”, genom ett 

borttagande av kategorin ”annat”.  

 

Multipel linjär regressionsanalys användes för att utröna om olika patientfaktorer predicerade 

olika utfallsmått, detta för att besvara frågeställning 1 och 2. För att kunna göra dessa analyser 

i de fall där kategoriska variabler som ej var dikotoma ingick så omkodades variablerna till så 

kallade ”dummyvariabler”. För att begränsa antalet variabler så kodades civilstånd om till två 

dikotoma dummyvariabler – en variabel som indikerade huruvida individen hade barn eller inte, 

och en variabel som indikerade om individen var i en relation eller inte. Variabeln ”Medicin”, 

som bestod av svaren på frågan ”Har du någonsin ätit medicin mot psykiska besvär?”, 

omkodades så att svarsalternativen ”ja, men den är avslutad nu” och ”ja, och äter nu också” 

slogs ihop, Detta resulterade i en dikotom variabel med alternativen ”ja” och ”nej”. Variabeln 

”Kön” hade en individ som svarat ”annat”. Detta svar behövde dessvärre tas bort för att göra 

variabeln dikotom. Variabeln sysselsättning skalades ner till en dikotom variabel genom att alla 

svarsalternativ utom ”arbete” och ”studier” togs bort ur datamängden. Detta gjordes eftersom 

en överväldigande majoritet (88.8 %) hade angett ett av dessa svarsalternativ. Variabeln 
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utbildningsnivå reducerades till en dikotom variabel genom att svarsalternativen ”ej avslutad 

grundskola”, ”avslutad grundskola”, ”avslutad gymnasieutbildning” och ”avslutad 

yrkesutbildning” kodades som ”ingen akademisk utbildning” samt svarsalternativen ”pågående 

högskoleutbildning” och ”avslutad högskoleutbildning” kodades som ”akademisk utbildning”.  

 

Prediktorvariabler valdes ut på basis av en initial korrelationsanalys. För varje frågeställning så 

valdes de variabler med högst samband med den aktuella beroendevariabeln ut. Då bortfallet 

för en del variabler var högt så kunde inte alla variabler som det hade varit intressant att 

undersöka ingå i varje regressionsanalys. De med lägst korrelation med beroendevariabeln 

plockades bort ända tills villkoret om stickprovsstorlek, utifrån antal prediktorvariabler, var 

uppfyllt. Fem prediktorvariabler lades in i de tre regressionsanalyser som ämnade besvara 

frågeställning 1a, angående om demografiska data förutsäger förändring av symtom. Två 

prediktorvariabler lades in i en hierarkisk regressionsanalys för att besvara frågeställning 1b, 

angående om förmätning av ångest förutsäger förändring av depressionssymtom, med 

förmätning av depression kontrollerat för. Även det motsatta förhållandet undersöktes med en 

hierarkisk regressionsanalys – om förmätning av depressivitet förutsäger förändring av 

ångestsymtom, med förmätning av ångest kontrollerat för. Två prediktorvariabler lades in i en 

regressionsanalys för att undersöka om demografiska faktorer predicerar 

patienttillfredsställelse och därmed besvara frågeställning 2a. De tre prediktorvariablerna 

förmätning CORE, GAD-7 och MADRS-S lades även in i en regressionsanalys för att 

undersöka om initial symtombelastning predicerar patienttillfredsställelse och därmed besvara 

frågeställning 2b. 

 

Etik  

Den projektplan som beskriver det större forskningsprojekt som denna studie var en del av är 

godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Dnr: 2012/450–31. Denna godkända 

projektplan inkluderade en forskningsfråga om ” I vilken utsträckning bidrar patient-, terapeut- 

och behandlingsfaktorer till skillnader i terapiutfall?”, som torde innefatta det som denna studie 

undersökt.  

När det gäller deltagarnas konfidentialitet så följdes den verksamhetspraxis som fanns vid 

Linköpings Universitets Psykologmottagning, med tillägget att patienten, efter godkännande av 

mottagningsansvarig, tilldelades ett kodnummer vars kodnyckel förvarades på ett 

lösenordskyddat USB-minne, inlåst på Psykologmottagningen. Det skedde inte någon 

randomisering och ingen kontrollgrupp användes. 

Allt material som författaren till denna uppsats fick tillgång till var avidentifierat, men för att 

vara helt säker på att inte heller denna avidentifierade information kom i orätta händer så 

raderades dessa datafiler efter att alla analyser var genomförda. Detta med undantag för en 

kopia som biträdande handledare och projektansvarig Björn Philips tog ansvar för, i det fall att 

rådata skulle behöva lämnas ut.  

 

 
Resultat  

 

Inledningsvis kommer resultaten av tre regressionsanalyser presenteras. Dessa analyser 

undersökte huruvida deltagarnas bakgrundsdata predicerade förändring av den allmänna 

symtombilden, ångestsymtom respektive depressionssymtom. Mått på förändring utgjordes av 

differensen mellan för- och eftermätning. Ett positivt samband innebar att ju högre värde på 

prediktorn desto mer hade symtomen förvärrats – det vill säga ökat. Ett negativt samband 

innebar däremot att ju högre värde på prediktorn desto mer hade symtomen förbättrats – det vill 

säga minskat.  
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Därefter kommer resultaten av ytterligare två regressionsanalyser uppvisas, denna gång av den 

hierarkiska varianten. Den första ämnade undersöka om initial grad av ångest predicerade 

förändring av depressionssymtom även när initial grad av depressionssymtom kontrollerades 

för. På det följer en figur som illustrerar resultatet (se figur 2). Ytterligare en hierarkisk 

regressionsanalys, som undersökte det omvända förhållandet – om förmätning av 

depressionssymtom predicerade förändring av ångestsymtom, även när förmätning av 

ångestsymtom hade kontrollerats för – presenteras därefter. Även här utgjordes mått på 

förändring av differensen mellan för- och eftermätning av det aktuella symtomet.  

 

Till sist så visas resultatet av två regressionsanalyser som undersökte prediktion av 

patienttillfredsställelse. Den första undersökte om deltagarnas bakgrundsdata predicerade deras 

patienttillfredsställelse efter genomgången behandling. Den andra undersökte om deltagarnas 

symtom före behandling predicerade deras patienttillfredsställelse efter genomgången 

behandling. Mått på patienttillfredsställelse utgjordes av medelvärdet på CSQ.  

 

I de fall då analyser resulterade i signifikanta resultat som efter Bonferroni-korrigering ej längre 

var signifikanta benämns dessa resultat ”svaga tendenser”, detta för att denna studie är liten och 

utforskande och därför även tendenser kan vara värdefulla att nämna.   

 

Prediktion av symtomförändring (CORE-OM, GAD-7 och MADRS-S) utifrån bakgrundsdata 

För att undersöka huruvida bakgrundsdata för deltagarna predicerade symtomförändring så 

lades fem av dessa variabler (de med högst korrelation med beroendevariabeln) in som 

prediktorer i tre multipla regressionsanalyser. Standardförfarande med inputmetod “enter” 

tillämpades.  

 

I den första analysen användes differensen mellan för- och eftermätning på CORE-OM som 

beroendevariabel och kön, barn, sysselsättning, medicinering och ålder som prediktorer. 

Analysen resulterade i en icke-signifikant modell: F(5, 80)=0.822, p=0.538. Modellen 

förklarade i princip 0 % av variansen i beroendevariabeln, eftersom måttet antog ett negativt 

värde (adjusted r2= -0.011).  

 

I den andra analysen (se Tabell 2) användes differensen mellan för- och eftermätning på GAD-

7 som beroendevariabel. Denna resulterade i en icke-signifikant modell: F(5, 90)=2.436, 

p=0.041. En svag tendens gick dock att bevittna. Modellen förklarade endast 7.0 % av variansen 

i den beroende variabeln (adjusted r2= 0.070).  
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Tabell 2. Regressionsanalys. Beroendevariabel: differensen mellan för- och eftermätning av 

ångest (GAD-7)  

Variabel B SE B ß p 

Kön  -0.223 1.249 -0.018 0.859 

Relationsstatus  -0.399 1.198 -0.034 0.740 

Barn -4.539 1.552 -0.351 0.004 

Tid. psyk. beh. 1.256 1.218 0.107 0.305 

Ålder 0.165 0.063 0.317 0.011 

Notera: B = regressionskoefficienten, SE B = standardfelet för regressionskoefficienten, ß = den standardiserade 

regressionskoefficienten och p = sannolikhetsvärdet. Tid. psyk. beh. = Tidigare psykologisk behandling. 

Kodning: Kön (man 1; kvinna 2), Relationsstatus (ensamstående 1; i en relation 2), Barn (Har 1; Har ej 2), Tid. 

psyk. beh. (nej 1; ja 2). 

 

I den tredje analysen användes differensen mellan för- och eftermätning på MADRS-S som 

beroendevariabel. Denna analys resulterade i en icke-signifikant modell: F(5, 80)=0.933, 

p=0.464. Modellen förklarade i princip 0 % av variansen i beroendevariabeln, eftersom måttet 

antog ett negativt värde (adjusted r2= -0.004).  
 

Prediktion av förändring av ångestsymtom utifrån förmätning av depressionssymtom 

För att undersöka om den initiala graden av depressionssymtom påverkade förbättringstakten 

när det gäller ångestsymtom så genomfördes en hierarkisk regressionsanalys (se Tabell 3). 

Differensen mellan för- och eftermätning av ångestsymtom användes som beroendevariabel. 

Först användes förmätning av ångestsymtom som prediktor och i nästa steg lades förmätning 

av depressionssymtom in som prediktor. Detta för att först kontrollera för förmätning av ångest, 

vilket hjälper oss förstå vad depressionssymtom vid förmätning har för inverkan på förändring 

av ångestsymtom, som inte har att göra med ett samband mellan förmätning av ångest och 

förändring av ångestsymtom.  

 

Analysen resulterade i två signifikanta modeller. Förmätning av ångestsymtom predicerade en 

signifikant förändring av ångestsymtom: F(1,113)=98.648, p<0.001. Sambandet var negativt – 

ju högre initial ångestnivå desto större minskning av ångestsymtomen. Modellen förklarade 

46.1 % av variansen i den beroende variabeln (adjusted r2=0.461). Dessutom predicerade 

förmätning av depressionssymtom – utöver den första modellen – signifikant förändring av 

ångestsymtom: F(2,112)=57.189, p<0.001. Sambandet var här positivt – ju högre grad av 

depressionssymtom vid förmätningen, desto lägre grad av minskning av ångestsymtom. 

Modellen förklarade, med förmätning av ångestsymtom kontrollerad, 3.9 % av variansen i 

beroendevariabeln (r2 change=0.039).  

 

Tabell 3. Hierarkisk regressionsanalys. Beroendevariabel: differens mellan för- och 

eftermätning av ångest (GAD-7) 

Modell Variabel B SE B ß p 

1 Förmätning ångest -0.671* 0.068 -0.683 <0.001 

2 Förmätning ångest -0.859* 0.091 -0.873 <0.001 

2 Förmätning depression 0.205* 0.069 0.275 0.004 
Notera: *=p <0.05. B = regressionskoefficienten, SE B = standardfelet för regressionskoefficienten, ß = den 

standardiserade regressionskoefficienten och p = sannolikhetsvärdet. 
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Figur 2. Venndiagram med de två oberoende variablerna förmätning ångest och förmätning 

depression samt beroendevariabeln differens mellan för- och eftermätning av ångest. 

Diagrammet illustrerar andel förklarad varians. Areorna för ellipserna och cirkeln samt alla 

överlappningar är framtagna för att storlekarna korrekt ska ange andel förklarad varians. 

 

 

Prediktion av förändring av depressionssymtom utifrån förmätning av ångestsymtom 

För att undersöka det motsatta förhållandet mot ovan – om den initiala graden av ångest 

påverkade förbättringstakten när det gäller depressionssymtom - så genomfördes en hierarkisk 

regressionsanalys (se Tabell 4). Differensen mellan för- och eftermätning av 

depressionssymtom användes som beroendevariabel. Först lades förmätning av 

depressionssymtom in som prediktor, för att kontrollera för denna variabel. I nästa steg lades 

förmätning av ångestsymtom in som prediktor. 

 

Analysen resulterade i två modeller. Förmätning av depressionssymtom predicerade signifikant 

förändring av depressionssymtom: F(1,113)=39.664, p<0.001. Sambandet var negativt – ju 

högre initial depressionsnivå desto större minskning av depressionssymtomen. Modellen 

förklarade 25.3 % av variansen i beroendevariabeln (adjusted r2=0.253). Förmätning av 

ångestsymtom – med förmätning av depressionssymtom kontrollerat - predicerade dock inte 

förändring av depressionssymtom. Modellen blev nämligen icke-signifikant: F(2,112)=0.083, 

p=0.774. Modellen förklarade, med förmätning av depressionssymtom kontrollerad, endast 0.1 

% av variansen i beroendevariabeln (r2 change=0.001).  

 

Andel av variansen i den 
beroende variabeln som 
förklaras av förmätning 

depression med förmätning 
ångest kontrollerad för (3,9 
%). Denna representeras av 
det lilla grå fältet som utgör 
överlappningen mellan den 

beroende variabeln (grått) och 
förmätning depression (vitt) 

med förmätning ångest 
bortplockad (streckat). 

Förmätning 

depression 

Förmätning 

Ångest 

Beroendevariabel 
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Tabell 4. Hierarkisk regressionsanalys. Beroendevariabel: differens mellan för- och 

eftermätning av depressivitet (MADRS-S)  

Modell Variabel B SE B ß p 

1 Förmätning depression -0.461* 0.073 -0.510 <0.001 

2 Förmätning depression -0.481* 0.102 -0.532 <0.001 

2 Förmätning ångest 0.039 0.134 0.032 0.774 
Notera: *=p <0.05. B = regressionskoefficienten, SE B = standardfelet för regressionskoefficienten, ß = den 

standardiserade regressionskoefficienten och p = sannolikhetsvärdet. 

 

Prediktion av patienttillfredsställelse utifrån bakgrundsdata 

För att undersöka om bakgrundsdata för deltagarna predicerade deras tillfredsställelse med 

behandlingen, mätt med CSQ, så lades två av dessa variabler (de med högst korrelation med 

den beroende variabeln) in som prediktorer i en regressionsanalys med CSQ som 

beroendevariabel (se Tabell 5). Precis som i de tre första regressionsanalyserna så tillämpades 

standardförfarande och inputmetoden ”enter”.  

 

Analysen resulterade i en signifikant modell: F(2, 69)=7.794, p=0.001. Den förklarade 16.1 % 

av variansen i patienttillfredsställelse (r2 adjusted=0.161). De båda prediktorerna bidrog 

signifikant till modellen. Relationsstatus hade ett positivt samband med patienttillfredsställelse. 

Det vill säga – att vara i en relation förutsade högre patienttillfredsställelse. Medicinering hade 

däremot ett negativt samband med patienttillfredsställelse. Det vill säga – att medicinera för 

psykiska besvär nu eller att ha gjort det tidigare förutsade en lägre patienttillfredsställelse. 

 

Tabell 5. Regressionsanalys. Beroendevariabel: Patienttillfredsställelse (CSQ) 

Variabel B SE B ß p 

Relationsstatus  0.257* 0.099 0.283 0.011 

Medicinering -0.302* 0.101 -0.325 0.004 

Notera: *=p <0.025. B = regressionskoefficienten, SE B = standardfelet för regressionskoefficienten, ß = den 

standardiserade regressionskoefficienten och p = sannolikhetsvärdet. 

Kodning: Relationsstatus (ensamstående 1; i en relation 2), Medicinering (nej 1; ja 2). 

 

Prediktion av patienttillfredsställelse utifrån förmätning av symtom 

För att undersöka om förmätning av deltagarnas symtom predicerade deras tillfredsställelse 

med behandlingen, mätt med CSQ, så lades förmätning av ångest, depression och allmän 

symtombelastning in som prediktorer i en regressionsanalys med CSQ som beroendevariabel 

(se Tabell 6). Precis som i de tre första analyserna så tillämpades standardförfarande och 

inputmetoden ”enter”.  

 

Analysen resulterade i en icke-signifikant modell: F(3, 79)=4.126, p=0.009. Analysen visade 

dock på en svag tendens. Modellen förklarade 10.3 % av variansen i patienttillfredsställelse (r2 

adjusted=0.103). Det var dock bara en av prediktorerna – förmätning depression – som bidrog 

signifikant till modellen.  
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Tabell 6. Regressionsanalys. Beroendevariabel: Patienttillfredsställelse (CSQ) 

Variabel B SE B ß p 

Förmätning depression  -0.024* 0.009 -0.431. 0.006 

Förmätning ångest 0.008 0.011 0.099 0.502 

Förmätning all. symt. 0.000 0.006 0.011 0.944 

Notera: *=p <0.016. B = regressionskoefficienten, SE B = standardfelet för regressionskoefficienten, ß = den 

standardiserade regressionskoefficienten och p = sannolikhetsvärdet. 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om patientfaktorer predicerade behandlingsutfall, dels 

definierat som symtomförändring och dels som patienttillfredsställelse. Studien ämnade också 

undersöka om graden av komorbida depressionssymtom påverkade graden av ångestminskning 

efter behandling och vice versa.  

 

Inledningsvis resumeras och diskuteras studiens resultat mot bakgrund av den litteratur som 

presenterades i inledningen. Härefter kommenteras studiens styrkor och begränsningar. Detta 

följs av en konkluderande sammanfattning av den föregående diskussionen och förslag till 

vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Till en början ska sägas att den bortfallsanalys som genomfördes visade att den grupp deltagare 

som till fullo deltog i forskningsprojektet i stort var representativa för den grupp deltagare som 

genom ifyllnad av förmätning indikerat sitt intresse för att vara med i forskningsprojektet, men 

sedan inte fyllt i eftermätningen. Undersökningsgruppen var representativ för 

förmätningsgruppen i alla avseenden förutom variabeln ”tidigare psykologisk behandling”. De 

deltagare som det fanns förmätning men ej eftermätning för hade i högre utsträckning (76.5 %) 

tidigare gått i psykologisk behandling än deltagare som ingick i undersökningsgruppen (48.0 

%), d.v.s. där både för- och eftermätning fanns. Det är svårt att spekulera över vad detta kan 

bero på, eftersom detta att ej fylla i eftermätningen inte går att säkert knyta till något annat. Det 

går till exempel inte att veta om frånvaron av eftermätning berodde på att deltagarna avslutade 

psykoterapin i förtid eller om de bara undvek att fylla i eftermätningen. Det kan också vara så 

att studentterapeuten glömt att dela ut eftermätningsmaterialet till de aktuella deltagarna. 

Variabeln i fråga har inte bidragit signifikant till någon av de regressionsmodeller som blev 

signifikanta och därför så lär undersökningsgruppens bristande representativitet på den här 

punkten inte ha påverkat slutresultatet av den här studien. Om resultatet speglar en sann skillnad 

i andelen tidiga avhopp från behandling så kan det spekuleras över om de som tidigare gått i 

psykologisk behandling var föremål för en ”uttröttningseffekt” och lättare gav upp på den 

aktuella behandlingen, kanske för att de haft inte helt tillfredsställande behandlingar i minnet. 

Sammantaget så skiljer sig undersökningsgruppen från den grupp deltagare som endast besvarat 

förmätningen alltså bara signifikant med avseende på variabeln tidigare psykologisk 

behandling. 

 

För att säkerställa den aktuella studiens generaliserbarhet och representativitet för psykoterapi 

bedriven vid andra utbildningsklinker så jämfördes även studiens undersökningsgrupp med två 

andra studiers deltagare (Lööf & Rosendahl, 2010; Wrange, 2012). Resultaten visade att 

deltagarna skilde sig åt signifikant med avseende på utbildningsnivå och kön. Det gick även att 

se en tendens till skillnad med avseende på tidigare psykologisk behandling (p=0.065). Det ska 
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dock sägas att Wranges studie (2012) hade en lägre andel deltagare med högskoleutbildning 

(63.4 %) och Lööf & Rosendahls studie (2010) en högre andel (80.0 %) än den aktuella studien 

(72.0 %). Eftersom den föreliggande studien placerar sig mellan dessa båda andra studier går 

det inte att dra slutsatsen att den aktuella studien inte är representativ för patienter vid 

utbildningskliniker, snarare blir slutsatsen från det begränsade materialet att variationen mellan 

studier inom variabeln utbildningsnivå är stor. Tre andra bakgrundsvariabler undersöktes; 

civilstånd, sysselsättning och medicinering. När det gäller dessa så skilde sig inte den aktuella 

studien signifikant från de två andra. Därmed så skilde sig den aktuella studien bara tydligt från 

de två andra på en punkt: könsfördelning. Den här studien hade en lägre andel kvinnor (63.1 

%) och högre andel män (36.9 %) än de båda andra studierna (79.0 % kvinnor och 21.0 % män 

i båda studierna). Detta var lite förvånande eftersom det inte finns något som antyder att det 

borde vara någon skillnad. Exempelvis så gavs deltagare i de båda andra studierna samt i den 

aktuella alla behandling med KBT eller PDT. Studiedeltagarna och utbildningsklinikerna 

skiljer sig inte heller på något annat tydligt sätt som torde föranleda skillnaden i könsfördelning. 

Den aktuella studien jämfördes även med Wranges studie med avseende på symtombelastning 

före behandling, Lööf & Rosendahls studie ingick inte eftersom endast Wranges studie hade ett 

förmätningsmått som gick att jämföra: CORE-OM. Den jämförelse som genomfördes visade 

att Wranges undersökningsdeltagare hade en signifikant lägre symtombelastning före 

behandling (1.34) än denna studies undersökningsdeltagare (1.60).  

 

Generellt sett så skiljer sig undersökningsdeltagarna i den aktuella studien alltså inte nämnvärt 

med avseende på demografiska och anamnestiska variabler från Wranges och Lööfs & 

Rosendahls undersökningsdeltagare, förutom vad gäller könsfördelning. Detta ökar 

sannolikheten för att de resultat som den här studien gett går att generalisera till andra 

utbildningsmottagningar. Skillnaden i initial symtombelastning mellan den aktuella och 

Wranges studie var dock signifikant. Den aktuella studien hade undersökningsdeltagare med 

en högre symtombelastning. Detta kan bero på att utbildningsmottagningen vid Göteborgs 

Universitet, som Wranges studie undersökte, har något striktare exklusionskriterier än den 

aktuella. Där exkluderades, till skillnad från vid Linköpings psykologmottagning, potentiella 

patienter som medicinerade för psykiska besvär, hade svåra psykosociala problem eller led av 

en psykossjukdom eller bipolär sjukdom.  

 

Frågeställning 1 a) 

Resultaten visar vidare att bakgrundsdata för deltagarna ej predicerade förändring av 

depressions- eller allmänna symtom. Det går dock att se en svag tendens att bakgrundsdata 

predicerade signifikant förändring av ångestsymtom. Denna signifikanta regressionsmodell 

innehållandes fem prediktorer, varav två bidrog signifikant till modellen, blev dock icke-

signifikant efter en Bonferroni-korrigering.  

 

Dessa resultat var inte särskilt överraskande, eftersom gedigna psykoterapiforskningsöversikter 

rapporterat liknande utfall (Bohart & Greaves Wade, 2013). Generellt sett så har svaga 

tendenser vad gäller samband mellan demografiska variabler och psykoterapiutfall gått att 

finna, men resultaten är tvetydiga. Även en studentuppsats som undersökte om demografiska 

variabler gick att använda som prognostiskt material vid en klinik där framtida psykologer 

utbildades visade på svaga tendenser (Wrange, 2012). Slutsatsen blev dock att demografiska 

variabler ej kunde användas som prognostiskt instrument. Frågeställningen var däremot lite 

annorlunda från den aktuella studien. Där undersöktes om bakgrundsvariabler gick att använda 

för att rekommendera patienter antingen KBT eller PDT, medan det i den aktuella studien 

undersöktes om bakgrundsvariabler över huvud taget kunde predicera utfall.  
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Trots att undersökningarnas fokus skilde sig åt så blir slutsatsen densamma – demografiska 

faktorer kan inte användas för att predicera utfall av psykoterapi. Resultaten tydliggör också 

bilden att det mönster som flertalet meta-analyser och översikter som undersökt psykiatriska 

patienter visat på verkar gälla patienter vid utbildningskliniker också. Vad finns det för 

förklaringar till dessa resultat? Clarkin och Levy (2004) skrev att anledningen till att enkla 

samband mellan patientfaktorer och utfall generellt sett inte gått att finna kan vara att 

patientfaktorer interagerar med terapeut- och behandlingsfaktorer redan från inledningen av en 

behandling. Det kan vara så att anledningen till att den aktuella studien inte funnit några klara 

samband mellan bakgrundsdata om patienterna och symtomförändring beror på just detta – att 

de samband som finns är för komplexa och sammanvävda med andra faktorer för att de analyser 

som genomförts skulle kunna detektera dem. En annan möjlig förklaring i linje med detta är att 

den påverkan som bakgrundsvariabler har på symtomförändring inte går att uppfatta på 

gruppnivå, utan att, i stil med det som Copeland, Koeske & Greeno (2004) upptäckte i sin 

studie, bakgrundsvariabler interagerar med varandra på ett sånt sätt att samband med den 

beroende variabeln går att se  endast om detta tas i beaktande. Sedan kan det självklart också 

vara så att de nollresultat som denna studie fått reflekterar ett sant icke-samband. Det är dock 

oklart om så är fallet. Detta resultat bekräftar behovet av att ta ett annat grepp på patientfaktorer 

i psykoterapiforskning i stil med vad flera av psykoterapiforskningens förgrundsgestalter 

rekommenderar - nämligen att studera mer komplexa relationer mellan patientfaktorer och de 

andra av psykoterapins ingredienser, istället för att försöka finna enkla samband mellan 

demografi och psykoterapiutfall (Clarkin & Levy, 2004; Wampold & Imel, 2015).  

 

Hur kommer det sig då att bakgrundsdata för deltagarna visade en svag tendens att predicera 

ångestförändring? Det kan vara så att den svaga tendens som kunde ses när det gäller 

bakgrundsvariablers prediktionsförmåga för ångestförändring förklaras av den bakomliggande 

variabeln förmätning av ångest. Kanske fanns det underliggande samband mellan 

bakgrundsvariabler och ångest vid förmätningen?  Om det stämmer så betyder det dock att 

andra förhållanden föreligger när det gäller de andra två utfallen som undersöktes – allmän 

symtombelastning mätt med CORE-OM och depressionssymtom mätt med MADRS-S. Varför 

det skulle vara så framstår dock som ett mysterium.  

 

Frågeställning 1 b) 

Graden av initiala depressionssymtom predicerade (med initiala ångestsymtom kontrollerade 

för) en signifikant förändring av ångestsymtom. Högre depressionssymtom före behandling 

predicerade nämligen en mindre minskning av ångestsymtom. Detta var en robust effekt som 

kvarstod även efter en Bonferroni-korrigering. 

Graden av initiala ångestsymtom (med graden av initiala depressionssymtom kontrollerade för) 

predicerade däremot ej någon signifikant förändring av depressionssymtom. 

 

Dessa resultat var något förvånande. Den litteratur som har studerats har indikerat att samband 

mellan ångest och depression är starka. Exempelvis så uppfyller en majoritet av patienter med 

en ångeststörning kriterierna för egentlig depression (Kessler, Merikangas & Wang, 2007; 

Essau, 2008). En behandling som inriktar sig mot en primär ångeststörning tenderar också att 

ha effekt på sekundära depressionssymtom och vice versa (Cuijpers et al. 2014; Hofman & 

Smits 2008; Sanchez-Meca et al., 2010; Weitz, Kleiboer, van Straten & Cuijpers, 2018). 

Eftersom det i detta fall inte går att säga exakt vad behandlingen som undersökningsdeltagarna 

fick bestod av, eller vilka symtom som den riktades mot, blir detta dock inte relevant. Det är 

istället den forskning som ämnat besvara vilken effekt graden av komorbida ångestsymtom har 

på behandlingens effekt på depressionssymtom och vice versa som blir intressant. Denna 

forskning har inte kunnat ge några konklusiva svar (Brent et al., 1998; Young & Mufson, 2003) 
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på graden om graden av komorbida ångestsymtom hos en patient med depressionssymtom, 

påverkar vilken effekt psykoterapi har på depressionssymtomen, eller vice versa. Denna studies 

resultat visar att det råder ett samband, men att det inte är symmetriskt. Hur kommer det sig att 

hos patienter med ångest så påverkar graden av komorbid depressivitet ensamt ångestförändring 

efter behandling, men hos patienter med depressivitet så påverkar inte graden av komorbid 

ångest ensamt depressionsförändring efter behandling? Den litteratur som undersökts ger inga 

ledtrådar här. Det är dock så att ångestsymtom i stort tenderar att tidsmässigt föregå 

depressionssymtom (Belzer & Schneier, 2004; Jacobsson & Newman, 2017). Det går att 

spekulera om att patienter som lider av ångest är mer svårbehandlade när depressionssymtom 

också är höga, eftersom ångest tenderar att föregå depressivitet. Detta kan nämligen antyda att 

hos patienter med ångest så indikerar graden av depressivitet något om den tidslängd som 

ångestsymtomen funnits där. Alltså hur länge denna ångest funnits där och depressivitet hunnit 

följa på dessa symtom. Psykiska störningar/symtom som varit obehandlade under längre tid är 

också mer svårbehandlade än sådana som är mer nyuppkomna. Eftersom depressivitet inte 

tenderar att tidsmässigt föregå ångest så borde inte det motsatta sambandet finnas, och detta 

bekräftar ju resultaten av analysen - förmätning av ångest predicerar inte ensamt 

depressionsförändring efter behandling. Fler studier behövs dock för att säkert klarlägga 

orsaker till fynden.  

 

Frågeställning 2 a) 

Resultaten visade vidare att bakgrundsdata över deltagarna predicerade graden av 

patienttillfredsställelse efter avslutad behandling. Att vara i en relation predicerade högre 

patienttillfredsställelse än att inte vara det och att medicinera eller tidigare ha medicinerat 

predicerade en lägre patienttillfredsställelse än att inte göra eller ha gjort det. Dessa resultat var 

robusta och kvarstod även efter Bonferroni-korrigering. Resultaten går emot den litteratur som 

undersökts, det är nämligen så att en äldre metastudie (Lebow, 1983) och nyare studier (Barak 

et al.,2001; Copeland, Koeske & Greeno, 2004; Greenwood, Key, Burns, Bristow & Sedgwick, 

1999; Miles, Peters & Kuipers, 2007) sammantaget pekar på svaga, om ens några, samband 

mellan bakgrundsdata och patienttillfredsställelse. Den modell som regressionsanalysen 

resulterade i förklarade däremot en icke obetydlig del av variansen i patienttillfredsställelse, 

16.1 %. De refererade studierna och metastudierna analyserade dock ej psykoterapi vid 

utbildningskliniker, så resultaten kan spegla en skillnad mellan patienter och psykoterapi vid 

utbildningskliniker och inom den övriga psykiatrin. Vad detta beror på går det endast att 

spekulera över. Det kan också vara så att den aktuella studien av en ren slump funnit starka 

samband när det gäller detta, som inte speglar gruppen patienter vid utbildningskliniker i stort. 

En alternativ tolkning är att det bakom det samband som har detekterats döljer sig en 

bakomliggande variabel som förklarar det uppmätta sambandet. Fler studier behöver göras för 

att kunna dra några säkra slutsatser.  

 

Frågeställning 2 b) 

Förmätning av deltagarnas symtom visade en tendens att predicera graden av 

patienttillfredsställelse efter avslutad behandling. Efter en Bonferroni-korrigering så 

omgraderades dock sambandet till icke-signifikant. Det var också bara en av prediktorerna – 

förmätning av depression – som signifikant bidrog till regressionsmodellen. Förmätning av 

ångest och den allmänna symtombilden bidrog ej signifikant till modellen.  

 

Det har inte gått att finna några studier som undersöker denna specifika forskningsfråga, men 

vad studier visat är att grad av psykopatologi före behandling korrelerar signifikant med 

symtomminsking och grad av psykopatologi efter behandling (Bohart & Greaves Wade, 2013). 

Det har även varit möjligt att se att psykoterapiutfall definierat som symtomminskning 
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korrelerar signifikant med patienttillfredsställelse efter behandling (Attkisson & Zwick, 1982; 

Larsen, Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 1979). En möjlig förklaring till den trend som den 

här studien fann kan alltså vara att graden av depressiva symtom före behandling påverkat 

graden av symtomminskning som i sin tur påverkat hur tillfredsställd patienten upplevt sig vara 

med behandlingen. Det är dock uppseendeväckande att det bara är förmätning av depressivitet 

som predicerar patienttillfredsställelse. De andra prediktorerna bidrog väldigt lite till modellen 

(förmätning ångest, p=0.502; förmätning allmän symtombild, p=0.944).  

 

Studiens styrkor och begränsningar 

Den aktuella studien har en del styrkor och flertalet begränsningar. Att materialet samlats in i 

enlighet med en naturalistisk observationsstudie har både sina för- och nackdelar. Fördelar med 

detta förfaringssätt är att resultaten troligtvis går att generalisera till klinisk praktik, åtminstone 

vid andra utbildningsmottagningar i Sverige. I och med att det saknas kontroll över oberoende 

variabler och randomisering av deltagare till olika betingelser går det dock inte att dra några 

slutsatser om orsak och verkan. Det kan också vara så att en eller flera bakomliggande variabler 

förklarar sambandet mellan oberoende och beroende variabler. En annan svårighet som kan 

uppstå vid naturalistiska observationsstudier är att det kan vara svårt att uttala sig om riktningen 

hos ett uppmätt samband. Den aktuella studien har dock studerat relativt beständiga variabler 

såsom kön och civilstånd, vilket gör att riktningsproblemet inte utgör ett lika stort problem. 

Dessutom så undersöktes korrelationer mellan variabler före en behandling och efter en 

behandling vilket ytterligare minskar vilket problem som oklarheter kring riktning för olika 

samband kan utgöra.  

 

En tydlig begränsning med studien är att prediktorer att plocka bort från regressionsanalyserna, 

i de fall då inte alla tillgängliga prediktorer kunde användas, valdes ut på basis av vilka som 

korrelerade svagast med den beroende variabeln, inte utifrån några teoretiska resonemang. De 

regressionsanalyser som valde bort prediktorer kan därmed ses som en form av post hoc-

analyser, och användande av dem är förenat med vissa risker.   

 

Att Bonferroni-korrigeringar användes kan ses som en styrka hos studien, eftersom det 

förfarandet minskade risken för att studiens signifikanta resultat uppstått av en slump. 

Sannolikheten att verkliga skillnader och samband inte har upptäckts har dock som ett resultat 

av detta ökat.  

 

Ytterligare en begränsning hos studien är att möjliga bakomliggande variabler inte 

kontrollerades för i alla analyser. Med anledning av det tydliga sambandet mellan förmätning 

av symtom och symtomförändring (Bohart & Greaves Wade, 2013) så hade det varit klokt att 

kontrollera för förmätning av det aktuella symtomet för att isolera vilket unikt samband som 

prediktorerna (exempelvis bakgrundsvariabler) hade med den beroende variabeln.  

 

Sampelstorleken var inte tillfredsställande stor. Det blygsamma antalet undersökningsdeltagare 

gjorde att vissa statistiska analyser inte gick att genomföra. Exempelvis så gick det inte att lägga 

in alla bakgrundsvariabler i de analyser som ämnade besvara frågeställning 1 och 2 a), trots att 

det hade kunnat vara kunskapsgenererande. Detta eftersom om det hade gjorts så hade det brutit 

mot Pallants (2016) anvisningar och analyserna hade inte varit lika tillförlitliga. Den 

dummykodning som genomfördes minskade också datas specificitet, men om sampelstorleken 

hade varit större så hade en dummykodning som bevarade datas specificitet kunnat genomföras. 

Antalet patienter som valde att delta i forskningsprojektet var dessutom bara ¼ av det totala 

antalet patienter på mottagningen under tiden för forskningsprojektet, vilket är ett stort glapp. 

Det är med den data som finns tillgänglig omöjligt att veta om detta har snedvridit de resultat 
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som denna uppsats fått. Till sist så hade ett större sampel möjliggjort stratifiering med avseende 

på behandlingsmetod (KBT/PDT), vilket hade gjort att det gått att se om rekommendation om 

behandlingsmetod hade kunnat ges till patienter utifrån patientfaktorer.  

 

Ytterligare en faktor som komplicerar tolkningen av resultaten är att benägenheten att söka 

terapi skiljer sig åt med avseende på demografiska faktorer (Bohart & Greaves Wade, 2013). 

Detta kan ha gjort att de som sökt sig till psykologmottagningen vid Linköpings Universitet 

inte är ett representativt sampel av individer som är i behov av psykoterapi. De studier som 

författarna baserar sitt uttalande på har inte heller studerat patienter vid utbildningskliniker, 

vilket försvårar jämförelser ytterligare. Denna typ av självselektion minskar möjligheten att 

generalisera den aktuella studiens fynd till den generella populationen. Det lär dock inte 

påverka applicerbarheten för fynden på patienter vid andra utbildningskliniker.  

 

Vi vet även väldigt lite om vad variabeln behandling innehöll. I gedigna behandlingsstudier så 

brukar det undersökas hur väl den behandling som givits överensstämmer med uppsatta 

kriterier, exempelvis i form av en behandlingsmanual, för att säkerställa att alla deltagare får 

en så likartad behandling som möjligt. Detta har inte gjorts i den aktuella studien. 

Behandlingarnas längd har också skilt sig åt eftersom terapeut och patient i samråd har avgjort 

hur många sessioner (upp till ett visst tak) som de har haft. Antalet sessioner som 

undersökningsdeltagarna fått har varierat mellan 3 och 49 stycken med ett genomsnitt på 16.9 

och en standardavvikelse på 7.2 sessioner. Antalet behandlingar som varje terapeut bedrivit 

inklusive den som ingick i forskningsstudien skilde sig också åt från som lägst 1 till som högst 

7. I genomsnitt hade psykologstudenterna bedrivit 2.2 behandlingar och standardavvikelsen låg 

på 1.2 behandlingar. Allt detta sammantaget gör att det är väldigt svårt att avgöra vad i de 

resultat som denna uppsats kommit fram till som beror på behandlingen och vad som beror på 

patientfaktorer. Som tidigare nämnts så bedrevs KBT och PDT vid psykologmottagningen. 

Fördelningen mellan antalet undersökningsdeltagare som fick KBT och PDT är dock inte jämn. 

Cirka 80 % (78 st) av deltagarna fick KBT och 20 % (20 st) fick PDT. Detta är ytterligare en 

faktor som gör att det är svårt att utesluta att variabeln behandling inte snedvridit resultatet.  

 

Alla data som denna studie baseras på har samlats in genom självskattningsskalor. Detta kan 

både ses som en begränsning och en styrka med studien. Självskattningsskalor frågar nämligen 

studieobjektet direkt efter dess egen subjektiva upplevelse. När det gäller symtomförändring 

och patienttillfredsställelse är det rimligt att vända sig direkt till patienten. Patienter kan dock 

skilja sig åt med avseende på möjligheten till introspektion och att skatta symtom. Det är också 

möjligt att symtom som en patient upplever och skattar högt skulle en annan patient skatta lågt, 

trots att den subjektiva upplevelsen är densamma. Kanske kan sådana skillnader bero på 

skillnader i föreställningar om vad individer kan förvänta sig med avseende på symtom och 

nöjdhet. Den aktuella studien bygger även på material som samlats in vid en utbildningsklinik. 

Det är möjligt att undersökningsdeltagarna på denna punkt skiljer sig från de patienter som 

andra studier undersökt, och att jämförelser mellan denna studies resultat och andra studiers 

resultat som refererats till inte är rättvisande.  

 

Sammantaget så har studien flertalet metodologiska brister, både med avseende på 

sampelstorleken, som var låg, studiedesignen, som gjorde det svårt att säkert fastställa 

kausalitet, datainsamlingsmetoden, som förlitade sig enbart på självskattningar, och 

databearbetningen, som bestod av en del post hoc-analyser. Styrkor med studien är att resultaten 

i viss utsträckning kan generaliseras till klinisk praktik vid utbildningskliniker, och att 

Bonferroni-korrigeringar tillämpades vilket gjorde de signifikanta resultaten mer robusta. 
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Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultaten att demografiska och anamnestiska faktorer inte predicerar 

symtomförändring, trots att svaga trender vad gäller ångestminskning observerades. Detta 

skulle kunna förklaras av att demografiska och anamnestiska faktorer interagerar med terapeut- 

och behandlingsfaktorer redan vid inledningen av en psykoterapi och/eller att 

interaktionseffekter mellan olika demografiska och anamnestiska faktorer döljer huvudeffekter. 

Grad av depression vid förmätningen predicerade dock ångestminskning efter behandling, men 

grad av ångest vid förmätningen predicerade inte depressionsminskning efter behandling. 

Dessa resultat går att förstå mot bakgrund av att ångest tenderar att föregå depressivitet hos 

individer som utvecklar både symtombilderna. Därför kan det spekuleras om att graden av 

depressivitet hos individer med ångest indikerar hur länge dessa individer lidit av ångest, 

eftersom depressivitet tenderar att tidsmässigt följa på ångest. Utöver det så är det känt att ju 

längre en psykisk störning/symtom gått obehandlad desto svårare är den att behandla. Detta 

tillsammans kan förklara varför grad av depressivitet före behandling predicerar 

ångestförändring, medan grad av ångest före behandling inte predicerar depressionsförändring 

efter behandling. Vidare så predicerade demografiska och anamnestiska faktorer 

patienttillfredsställelse efter behandling. Detta resultat går emot den litteratur som studerats, 

men en möjlig förklaring till fyndet är att patienter vid utbildningskliniker skiljer sig från övriga 

patienter, eller att det observerade sambandet är ett skensamband. Grad av ångest, depressivitet 

och allmänna symtom vid förmätning predicerade dock inte patienttillfredsställelse efter 

behandling. En svag trend att depressivitet vid förmätningen predicerade 

patienttillfredsställelse observerades dock. Det verkar alltså inte som att förmätning av symtom 

kan användas för att predicera hur nöjda patienter vid utbildningskliniker ska bli med den 

behandling de ska få. Den svaga trend som ändå observerades skulle kunna förklaras av att 

variabeln förändring av depressionssymtom medierar sambandet.  

 

Studien har inte egenhändigt hjälpt psykoterapeuter att med säkerhet förutsäga effekter av 

psykologisk behandling eller hjälpt dem att matcha rätt behandling med rätt klient, men den har 

förtydligat vilka vägar som verkar mer framkomliga än andra när det gäller prediktion av 

behandlingsutfall vid utbildningskliniker. Svårigheterna att predicera symtomförändring utifrån 

demografiska faktorer kan både tolkas negativt och positivt. Å ena sidan har psykoterapeuter 

inte utrustats med ett nytt verktyg för att predicera utfall av psykoterapi. Å andra sidan har 

psykoterapi vid den aktuella utbildningskliniken dock likartad effekt med patienter oavsett 

demografi. Den har också informerat oss om att en första screening av depressivitet faktiskt 

tillsammans med en screening av ångestsymtom kan predicera vilken effekt psykoterapin 

kommer att ha på ångestsymtomen. Till sist så har den visat på en klyfta mellan 

symtomförändring och patienttillfredsställelse – demografiska och anamnestiska faktorer kan 

vid en utbildningsklinik inte predicera det förstnämnda men kan predicera det sistnämnda. 

 

Framtida forskning 

Inför framtida studier så rekommenderas att följa de förslag som tongivande forskare inom 

psykoterapiforskningen gett om att studera relationen mellan patient och terapeut snarare än att 

försöka hitta enkla samband mellan demografiska faktorer och utfall (Clarkin & Levy, 2004; 

Wampold & Imel, 2015). I de fall där patienters bakgrundsvariabler och deras påverkan på 

utfall ska studeras så är det även relevant att utforma uniforma enkäter för demografisk 

information och annan bakgrundsinformation. Om olika kliniker använder olika 

egenutvecklade enkäter så blir det väldigt svårt att jämföra studiers resultat. Det vore också bra 

att närmare studera interaktionseffekter mellan bakgrundsvariabler och hur dessa tillsammans 

påverkar utfall. En annan rekommendation är att försöka operationalisera relationen mellan 

patient och terapeut bättre, för att lättare kunna samla in kvantitativa data om detta som kan 
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analyseras med statistiska metoder och därmed få en bättre förståelse för vad som kan stjälpa 

och hjälpa i denna livsviktiga relation. I linje med detta så vore det värdefullt att undersöka 

andra patientfaktorer utöver de som undersöktes i den aktuella studien. Som nämnts i 

inledningen så har olika ”common factors” som kan kopplas till patienten visat på lovande 

samband med utfall (Grencavage & Norcross, 1990). Det vore spännande att undersöka om 

sådana faktorer som inställning till psykoterapi, anknytningsstil, socialt stöd och agens 

korrelerar med behandlingsutfall även vid utbildningskliniker. För att återknyta till detta sista 

så är det över huvud taget önskvärt att fler studier av psykoterapi vid utbildningskliniker utförs. 

Det vore till sist även av intresse att genomföra studier med fler mätpunkter, för att kunna följa 

processer i behandlingen. Kanske är det så att demografiska data är en god prediktor för 

psykoterapins utveckling trots att det inte är det för slutresultatet? 
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