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Patienters upplevelser av kvalitetssäkring i psykoterapi 

Kerstin Davidsson och Cecilia Morawski 

 

Sammanfattning 

Stockholms läns landsting bedriver ett kvalitetssäkringsprojekt, Qualitative 

Assessment of Psychotherapy in Sweden (QAPS). Denna uppsats syfte var att 

undersöka patienters upplevelser av att delta i QAPS. Det har bara gjorts ett 

fåtal liknande undersökningar tidigare. Psykoterapiutvärderingar har visat sig 

ha positiva bieffekter för deltagande patienter. Denna undersökning 

genomfördes med både enkäter och intervjuer. Enkätfrågorna handlade om 

patienternas upplevelser av QAPS, uppfattning om terapeutens inställning till 

QAPS, om de använt material från formulären i terapin samt patienternas 

upplevelse av hur formen för besvarande och informationen fungerade. Utifrån 

svaren konstruerades en frågeguide vilken användes till de halvstrukturerade 

telefonintervjuerna. Psykoterapiutvärderingen var en möjlighet till att stanna 

upp och reflektera över terapin och sitt mående. Men patienterna beskriver 

även svårigheten i att förmedla sin upplevelse på ett djupt och mångfasetterat 

sätt med hjälp av enbart skattningsskalor.  

 
Bakgrund 

Sedan länge har det funnits ett behov av att kvalitetssäkra psykoterapi. Det saknas fortfarande 

övergripande kunskaper om omfattningen av psykoterapiverksamheten, patientkarakteristika, 

fördelning mellan olika behandlingsformer samt hur utfallet ser ut. Det finns inga överenskomna 

övergripande modeller för kvalitetssäkring av psykoterapi (Billinghurst, Werbart, Schubert, 

Wilczek & Sandell, 2007). Det bedrivs små projekt inom olika landsting med mycket varierande 

patientmaterial, enkla metoder och bristande personella och ekonomiska resurser.  

Internationellt finns det två stora system för utvärdering av psykoterapi som har använts 

sedan några år tillbaka. Treatment Outcome Package (TOP) används i USA och Clinical 

Outcomes in Routine Evaluation (CORE) i Storbritanien. TOP är belagt med en avgift medan 

CORE är gratis att använda. TOP är ett mycket omfattande material, där bortfallet tenderat att 

bli högt, medan CORE har betraktats som allt för knapphändigt. CORE täcker områdena: 

subjektivt välbefinnande, problem/symtom, fungerande samt risk för sig själv och andra 

(Barkham, Mellor-Clark, Connell & Cahill, 2006). 
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I Sverige startade kvalitetssäkringsprojektet Qualitative Assessment of Psychotherapy in 

Sweden (QAPS) i januari 2007 för att dokumentera, kvalitetssäkra och följa upp psykoterapi i 

en organisatorisk ram där många enheter inom primärt Stockholms läns landsting kan samverka 

och samla sina resultat. I huvudsak är QAPS en databas med uppgifter om patienter som gått i 

någon form av samtalsbehandling som den deltagande enheten kallar ”psykoterapi”.  

 Den omfattar dels en basmodul, gemensam för alla deltagande mottagningar och dels finns 

också möjlighet för varje mottagning att lägga till moduler efter eget behov. Fram till nu har 

dock ingen mottagning använt annat än basmodulen. Basmodulen består av frågeformulär och 

självskattningsformulär, som patienten besvarar före och efter avslutad psykoterapi, samt vid 

längre terapier även en gång per år under terapins gång.  

De formulär patienten fyller i inför psykoterapi rör demografiska data, skalor för självskattad 

hälsa, symtom och livskvalitet. Under och efter terapin tillkommer skalor för terapeutisk allians 

och tillfredsställelse med psykoterapin. 

Inför terapin fyller terapeuten i uppgifter om demografiska data om patienten, diagnos och 

kartlagda problemområden samt patientens tidigare erfarenheter av behandling för psykiska 

besvär och deras överenskommelse efter bedömningen. Efter avslutad terapi tillkommer 

uppgifter om terapins längd, typ, form och frekvens. Dessutom tillkommer också uppgifter om 

diagnos och terapeutens uppskattning av patientens nytta av terapin.  

Uppföljningar är planerade sex månader och två år efter avslutning. 

Projektet hade från början ett långsiktigt mål att omfatta all psykoterapi som bedrivs inom 

och finansieras av Stockholms Läns Landsting, men på grund av omorganiseringar är det 

fortfarande ovisst hur projektet kommer att se ut när det permanentas. Det finns en förhoppning 

om att det ska kunna permanentas och användas från hösten 2010, och att nya mottagningar ska 

kunna ansluta sig då. För närvarande är sex mottagningar anslutna (mejlkontakt med Fredrik 

Tysklind, QAPS, mars 2010). 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser av att ha deltagit i QAPS med 

speciellt fokus på följande frågeställningar: 

Hur upplever patienterna att det varit att delta i QAPS? 

Har patienterna upplevt det störande eller utlämnande att delta? 

Har deras svar använts i psykoterapin? 

Hur har de upplevt att det varit att besvara frågorna på papper jämfört med att använda IT-

teknik? 
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Vad tror patienterna att terapeuterna tycker om QAPS?  

 
Tidigare forskning 

Få studier har gjorts förut, där man undersöker patienters upplevelser av att delta i 

psykoterapiutvärderingar. Men den forskning som finns tyder på att fördelarna överväger, 

framförallt visar forskningen på att det blir positivt för terapiprocessen och att det inte upplevs 

störande för patienten. 

Till exempel skriver Kelly (2003) om sin egen utvärdering att han funnit att patienterna hade 

reagerat positivt på utvärdering, tvärtemot vad han förväntade. De verkade uppskatta terapin 

ändå mer på grund av den ansträngning som gjordes för deras skull. Det visade sig också att 

patienterna ibland hade avslöjat information i utvärderingsmaterialet som de sedan inte tagit upp 

i terapin, eller att de tvekade att göra det. Kelly diskuterar också vikten av att utvärderingen inte 

är för omfattande utan känns rimlig för både terapeut och patient att fylla i. Vid allt för 

omfattande material riskerar bortfallet att bli stort och vid knapphändigt material blir några 

slutsatser givetvis svåra att dra.  

Marshall et al. (2001) gjorde en undersökning av patienters upplevelser av forskning när de 

gick i psykoterapi och samtidigt deltog i ett forskningsprojekt. Forskningsprojektet omfattade bl 

a självskattningsformulär, strukturerade diagnostiska intervjuer och ljudinspelningar av 

sessioner. Resultaten visade att patienterna rapporterade att självskattningsformulär och 

intervjuer innebar viss hjälp i att främja självinsikt och att underlätta terapin, och det upplevdes 

inte som inkräktande eller störande. Terapeuternas skattning av den generella positiva påverkan 

på patienterna var signifikant lägre än patienternas egen skattning av den positiva effekten av 

deltagandet i forskning. Patienternas egna skattningar av om strukturerade diagnostiska 

intervjuer var störande och inträngande var signifikant mindre negativa än terapeuternas 

skattningar.  

Marshalls slutsatser är att det är genomförbart att studera forskningsdeltagares erfarenheter. 

Patienterna rapporterade minimala negativa reaktioner, trots att de deltog i ett omfattande 

forskningsprojekt som tog tid. Patienterna rapporterade en positiv effekt av forskningen i sig. 

Terapeuterna underskattade de positiva effekterna av att patienterna deltog i forskning och 

överskattade de negativa aspekterna. 

Levander och Werbart (1993) skriver att forskning kan ge oavsiktliga sidoeffekter både till 

terapeuter och till patienter, såsom struktur och tillfälle för reflektion. De menar att en del av 

förklaringen till de positiva följderna kan vara att forskningen har upplevts som kravlös för 

patienterna och utan ambition om någon ytterligare behandlingseffekt. Intervjuer med en 
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utomstående forskare erbjuder till exempel ett tillfälle att stanna upp och reflektera och att 

formulera sig för en person som inte är indragen i den terapeutiska relationen med överföringar 

och motöverföringar.  

Hedström (2007) har gjort en kvalitativ undersökning av patienters upplevelser av att ha gått 

i dynamiskt inriktad psykoterapi. Respondenterna upplevde att det varit bra att delta i 

forskningsintervjun, men de uppgav flera olika anledningar. Några kände sig betydelsefulla över 

att ha blivit utvalda till forskning. Några framhöll att det blev som en sammanfattning av 

terapin; personen gör ett bokslut och en bild av terapin träder tydligare fram. Något blir 

förtydligat och får skarpare kontur. Andra kom av plikt, ville förmedla tacksamhet eller 

hoppades på att deras erfarenheter skulle vara till nytta för andra. I några fall blev också 

intervjun till en klagomur. Det blev en plats där man kunde förmedla negativ kritik, sådant man 

inte kunnat säga direkt till terapeuten. 

 
Metod 

Denna studie undersöker upplevelser hos patienter som deltagit i QAPS med hjälp av både 

enkätmetod och personliga intervjuer. Valet av kvantitativ metod motiverades av en strävan att 

nå så många patienter som möjligt och med hjälp av enkäter kartlägga deras specifika 

upplevelser av kvalitetsundersökningen. Det skedde bäst via postenkät som kan nå många 

patienter och är enkel och går fort att svara på och därefter returnera. De som fick enkäten kunde 

i lugn och ro hemma fundera över om de ville besvara den. Nackdelen med denna 

undersökningsform är möjligen att de återigen får ett pappersformulär att fylla i, och det är hur 

de upplever att svara på frågor i sådana formulär som det är undersökningens syfte att studera.  

Valet av en kvalitativ metod motiverades av att personliga intervjuer har potentialen att mer 

på djupet undersöka patienternas upplevelser. Nackdelen med denna form är att det tar längre tid 

och att inte lika många personer kan tillfrågas. Fördelen är att formen som denna del av 

undersökningen genomfördes på är annorlunda än den undersökning som den handlar om. En 

stor fördel är att följdfrågor kan ställas och att det därmed finns en möjlighet till fördjupning av 

svaren. Det finns också tillfälle att ställa fler frågor och få mer information i och med att 

intervjun kan ta längre tid. När det är oklart hur ett svar ska tolkas kan klargörande frågor 

ställas. Människor kan lägga in olika innebörd i samma svar och här kan man med intervju 

lättare förtydliga den enskilda individens verkliga mening med sitt svar.  
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Undersökningsdeltagare 

I denna undersökning ingick alla patienter som hade tackat ja till att delta i QAPS och som hade 

avslutat sin psykoterapi våren 2009. Det blev totalt 365 patienter, som hade gått i psykoterapi på 

psykoterapimottagningar med inriktning mot vuxna eller unga vuxna (14-26 år), psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler och privata psykoterapimottagningar. Det var nio 

mottagningar som fanns både i storstadsområden och på mindre orter och var belägna i olika 

delar av Sverige.  

Efter en påminnelse hade det inkommit 122 svar på de 365 utskickade enkäterna, vilket ger 

en svarsfrekvens på 33 procent. Bortfallet var således stort och varierade i storlek på de olika 

enheterna. Det var högre svarsfrekvens bland kvinnor och äldre. Bortfallet är således selektivt 

och mottagningar med stor andel unga patienter hade ett högre bortfall.  

Det kan endast göras spekulationer om tänkbara orsaker till bortfallet och det kan röra sig om 

enkättrötthet, att patienterna var missnöjd med terapin, att de inte kunde förmå sig att svara, att 

tiden efter terapiavslutning upplevdes som alltför lång, att inga positiva band knutits eller att 

undersökaren var okänd för patienten.  

 

Material 

Enkäten (se bilaga 3) innehöll frågor om ålder, kön, upplevelser av att besvara formulären, om 

svaren använts på något sätt i psykoterapin, intervjupersonens intryck av psykoterapeutens 

uppfattning, hans/hennes upplevelse av informationen samt inställningen till pappers- respektive 

datorform av formulären. Frågorna utarbetades i samråd med QAPS projektgrupp1 och 

Karolinska institutets institution för lärande, informatik, management och etik (LIME). I 

formuläret fanns en sista fråga om intresse fanns för att medverka i en intervju om 

kompletterande frågor behövde ställas. För att få tag i aktuella kontaktuppgifter skickades 

ytterligare ett brev (se bilaga 2) med förfrågan om aktuellt telefonnummer och eventuell lämplig 

tidpunkt för intervju.  

 

Datainsamling 

Alla 365 patienterna fick ett brev (se bilaga 1) med förfrågan om de ville delta i undersökningen 

samt enkäten (se bilaga 3) och ett frankerat svarskuvert. För att säkerställa anonymiteten fick 

                                                
1  Projektgruppen bestod av Alexandra Billinghurst, Andrzej Werbart och Johan Schubert.  
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varje undersökningsdeltagare en kod av de projektansvariga på QAPS. Koden kopplades sedan 

till det kodsystem som omfattade alla deltagare i QAPS. Formulären skickades därefter ut av 

respektive mottagning under våren 2009. En påminnelse skickades ut efter några veckor till de 

patienter som inte besvarat enkäten. 

Under tiden denna undersökning pågått har det skett stora organisatoriska förändringar i 

QAPS-projektet. Några mottagningar har hoppat av projektet och Psykoterapiinstitutet, där 

QAPS hade sin organisatoriska bas, har lagts ned. Nedläggningen av Psykoterapiinstitutet har 

också inneburit praktiska problem med svårigheter att hitta en lämplig lokal för att kunna 

genomföra intervjuerna. Telefonintervjuerna valdes också eftersom övriga deltagande 

mottagningar var spridda geografiskt i landet.  

En telefonintervju blir i regel inte lika djupgående och blir oftast kortare än en ansikte-mot-

ansikte-intervju, och kan inte fånga upp icke-verbal information. Men i och med de praktiska 

svårigheterna övervägde ändå fördelarna med telefonintervju och med telefonintervju kunde 

också fler intervjuer genomföras.  

Av de 41 som tackat ja till intervju valdes 34 ut för att få ungefär samma fördelning av kön, 

åldrar och geografisk spridning som i det ursprungliga urvalet. De valdes också utifrån hur 

fylligt enkäten besvarats och om egna kommentarer förekommit. Några enkäter hade fyllts i 

mycket knapphändigt och bedömningen gjordes då att de eventuella intervjuerna troligen inte 

skulle tillföra något extra. Urvalet gjordes också med tanke på att få med enkäter med både 

övervägande positiva respektive negativa svar och kommentarer för att fördjupa förståelsen av 

upplevelserna. Totalt 34 brev med förfrågan om intervju skickades ut under vintern 2009. Dessa 

brev skickades ut på samma sätt som enkäten, alltså från de mottagningar där patienterna gått i 

psykoterapi. En påminnelse skickades också denna gång.  

Intervjufrågorna (se bilaga 4) utarbetades efter genomgång av enkätsvaren. En 

semistrukturerad intervju gjordes utifrån fyra huvudfrågor: Hur har det känts för dig att besvara 

formulären? Har du haft någon nytta av utvärderingen för din egen del? Vad tycker du om 

informationen inför ditt deltagande i psykoterapiutvärderingen? Vad tror du att din 

psykoterapeut tyckte om terapiutvärderingen?  

Först gjordes en provintervju och efter en utvärdering genomfördes de resterande 

intervjuerna. Dessa intervjuer spelades in på band och transkriberades ordagrant och därefter 

raderades inspelningarna. Intervjuerna genomfördes oftast på kvällstid och med något undantag 

i intervjupersonens hemmiljö. Intervjuerna tog mellan tio och trettio minuter. Av de 34 
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förfrågningarna om att delta i intervju kom efter en påminnelse endast svar från 23 personer 

tillbaka. Fyra stycken av dessa gick sedan inte att få tag på för intervju trots upprepade försök. 

Det blev därmed totalt nitton intervjuer som gick att genomföra. Intervjuerna gjordes av två 

intervjuare som gjorde nio respektive tio intervjuer. Intervjuerna genomfördes under åtta veckor, 

och redan efter hälften av intervjuerna var genomförda upplevdes att materialet var mättat och 

inga nya synpunkter kom fram.  

Även i intervjudelen var alltså bortfallet stort och bara drygt hälften av de planerade 

intervjuerna gick att genomföra. Det finns flera tänkbara orsaker till detta men en viktig orsak 

kan vara att det krävdes en stark motivation till att aktivt besvara brevet och fylla i aktuellt 

telefonnummer och lämplig tidpunkt för intervju. Det hade också gått relativt lång tid från det 

att enkäten skickades ut och till att denna förfrågan skickades, drygt ett halvt år. Gruppen som 

deltagit i intervjuerna representerar ändå det ursprungliga urvalet väl. Båda könen, samtliga 

åldersgrupper och mottagningar är representerade. Detta resultat skiljer sig från 

enkätundersökningen där de yngre åldersgrupperna hade en lägre svarsfrekvens. En orsak kan 

vara att detta urval skiljer sig från det ursprungliga. Alla i denna grupp upplevde det angeläget 

att besvara enkäten och var villiga att medverka i en intervju. Att bli utvald till en personlig 

intervju kan dessutom upplevas viktigare än att besvara en enkät. 

 

Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom mycket noga. Därefter 

identifierades de framträdande teman som framkom i svaren och rubriker sattes för dessa teman. 

Teman föll till viss del in under de fyra huvudfrågor som användes under intervjun; hur har det 

känts för dig att besvara formulären? Har du haft någon nytta av utvärderingen för din egen del? 

Vad tycker du om informationen inför ditt deltagande i psykoterapiutvärderingen? Vad tror du 

att din psykoterapeut tyckte om terapiutvärderingen? Men efter den första provintervjun kom 

också ytterligare teman till. Detta var framförallt skillnaden mellan att fylla i formulären första 

och andra tillfället. Successivt upptäcktes sedan att respondenternas vilja att bidra till 

kvalitetssäkring blev så pass iögonfallande att det ansågs lämpligt att det utgjorde ett eget tema, 

under kategorin upplevelser. Samma sak gällde för respondenternas upplevda svårigheter med 

att fylla i skattningsskalor.  

 

 



10 
 

 
 

Etiska överväganden 

Denna undersökning utfördes på uppdrag av QAPS projektgrupp. QAPS-projektet har granskats 

och godkänts i berörda etiska kommittéer. En viktig etisk princip har varit att förfrågan om att 

delta i denna utvidgade undersökning inte formulerades eller upplevdes på ett påträngande sätt. 

Därför har frivilligheten i att delta noggrant betonats och att anonymiteten kunde säkerställas 

förklarats. Följebrevet utformades i samråd med handledaren och QAPS projektgrupp där de 

etiska övervägandena kritiskt diskuterades. De negativa konsekvenser som denna undersökning 

kunde medföra bedömdes ändå väga mindre tungt än fördelarna med att få möjlighet att 

fördjupa kunskapen om patienternas upplevelser av deltagandet i QAPS.  Tre patienter hörde 

dock av sig och klagade på att de upplevde sig kränkta av att få enkäten hemskickad och att 

deras identitet därmed blivit känd för studerande på Stockholms universitet. De ville inte 

medverka i undersökningen. Fyra har skickat in enkäten men inte besvarat den och i stället 

kommenterat att de är mycket besvikna och att de inte vill ha något med denna undersökning att 

göra. Det framkommer dock inte vad de menade med ”denna undersökning”. Det är tänkbart att 

patienter kan ha reagerat negativt på att de inte från första början fick information om 

omfattningen av undersökningen de tillfrågades om att delta i. Detta arbete kom till som 

ytterligare ett moment som inte patienterna var tillfrågade om från första början. Några 

kontaktuppgifter har aldrig lämnats vidare från QAPS, men någon patient kan ha missförstått 

situationen och trott det, därav de kritiska reaktionerna. 

Detta arbete omfattar både enkät och kvalitativa intervjuer. Det är både en metodologisk och 

en etisk fråga att välja en undersökningsform där patienterna återigen får ett pappersformulär att 

fylla i, och det är hur de upplever att svara på frågor i sådana formulär som det är 

undersökningens syfte att studera. Det innebär också att det finns ett etiskt dilemma inbyggt i 

uppmaningen att be patienter uttrycka upplevelser, som bara kan uttryckas kvalitativt, via 

skattningsskalor.  
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Resultat 

Enkätdelen 

Av de 365 utdelade enkäterna var 110 till män och 255 till kvinnor, fördelningen var då 30 

procent män och 70 procent kvinnor. Av de 365 kom 122 enkäter tillbaka efter en påminnelse. 

Svarsfrekvensen blev 33 procent (20 procent bland männen, 39 procent bland kvinnor).  

 
Tabell 1. Ålders- och könsfördelning i hela samplet 
 

 
 
Tabell 2. Antal och andel i procent som svarat på enkäten i respektive  
ålderskategori och kön 

 

De som besvarat enkäten fördelade sig över kön och ålder så som framgår av tabell 2. Av de 122 

svaren på enkäten var könsfördelningen 18 procent män och 82 procent kvinnor. Bortfallet var 

alltså särskilt stort hos de manliga patienterna. Det är högre andel kvinnor som besvarat enkäten 

och om man jämför åldersgrupper har den äldre gruppen högre svarsfrekvens. 

 

 

                                                
2 Någon av deltagarna har passerat åldersgränsen efter att de börjat deltagandet i QAPS men innan de fyllt i enkäten 
till den här undersökningen. Därför blir siffran över 100 procent 
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Upplevelser av att besvara formulären i QAPS 

Respondenterna hade möjlighet att med kryss välja vilka av en rad adjektiv de tyckte bäst 

passade in på deras upplevelse av att fylla i QAPS. Totalt hade respondenterna använt 371 

adjektiv vilket gör att de valt cirka tre adjektiv per person. De vanligast förekommande orden 

har varit omfattande (47 gånger) följt av bra (38 gånger) och tankeväckande (36 gånger). 

Därefter kommer intressant och viktigt. Se figur 1 för en sammanställning. I enkäten framkom, 

vilket är tydligt i figuren, att respondenternas huvudsakliga upplevelse av att besvara formulären 

var positiv. Genomgående kryssades fler positiva än negativa adjektiv för av respondenterna. 

Orden har delats in i tre grupper: positiva, negativa och tvetydiga. I gruppen positiva adjektiv 

finns positivt, intressant, viktigt, värdefullt, tankeväckande, givande, relevant och bra. De 

negativa är irrelevant, oviktigt, utlämnande, ytligt, störande, ointressant och negativt. De 

tvetydiga adjektiven är omfattande, lätt och svårt. 

 

Figur 1. Antal förkryssningar av adjektiv i enkäten. 
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 Uppenbart färre patienter har valt att kryssa för negativa adjektiv och ordet negativ har endast 

tre respondenter kryssat för. Utlämnande har sex valt och störande har tio kryssat för.  

Adjektiven valdes ut för att de bedömdes som relevanta och informativa. Vid 

analysprocessens början blev det uppenbart att några av dem gick att tolka på olika sätt, och dit 

kategoriserades omfattande, svårt och lätt. Ett material som upplevs som lätt tillför inte lika 

mycket som ett som upplevts som svårt eller omfattande. Det finns en antydan om att materialet 

upplevs mer som omfattande i bemärkelsen tidsödande än som svårt i bemärkelsen komplicerat 

eller inträngande. Av de som svarat på enkäten hade 21 procent valt adjektivet svårt, medan 39 

procent hade valt adjektivet omfattande. 

 
Fria kommentarer från enkäten 

Respondenterna har haft möjlighet att lämna egna kommentarer till frågan om hur det har känts 

att besvara formulären i utvärderingsprojektet.  

 

Reflektera 

En tydlig positiv kommentar var upplevelsen av att få möjlighet att reflektera. 

 

Det var ganska länge sedan jag fyllde i enkäten, men jag minns att den var lång och 

jag reflekterade mycket över mig själv i den.  

 

Kvalitet 

Respondenterna uppfattade också att utvärderingen var positiv för att den innebar en möjlighet 

till att säkerställa kvaliteten i behandlingen. 

 

Kvalitetssäkringsprojekt var väl det som satte lite tyngd på besöken. 

 

Jag hade tyckt att det var konstigt om jag inte haft möjlighet att utvärdera.  

 

Tyckte ibland att frågorna var för allmänt hållna och innefattade alla former av 

samhällsoförmåga alltså inte alls inriktade på individen. Därför är man inte heller så 

noga när man svarar på frågorna. Allt för allmänt hållet.  

 

Irrelevant 

En negativ kommentar var upplevelsen av att utvärderingen kändes irrelevant. 
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Har ej besvarat enkäten eftersom frågorna kända irrelevanta och eller klumpiga.  

 

Jag gick bara fem gånger och då kändes det lite irrelevant samtidigt som det inte var 

betungande.  

 

Väldigt många frågor som jag inte kunde svara på, då det inte stämde med det som jag 

hade genomgått. 

 

Omfattande 

Kommentarerna om omfattande visar att det upplevts olika. 

Då jag ej kommer ihåg exakt vad formuläret handlade om så har jag svårt att 

kommentera det ordentligt. Dock vill jag minnas att det var omfattande och relevant.  

 

Kändes som att flera frågor kom igen i olika form. Man vill vara ärlig men jag inte 

hann inte gå tillbaka och kolla tidigare svar.  

 

Svårt att hinna med när man har mycket att göra, tidsödande!  

 

Använda QAPS i terapin 
 

Tabell 3. Antal patienter och fördelningen i procent på de patienter som  
angett att de talat med sin terapeut om svaren.  

 
Tabell 4. Antal patienter och fördelningen i procent angående uppfattningen  
av terapeutens inställning till QAPS.  

 

                                                
3 Alla respondenter hade inte svarat på alla frågor 
4 Se fotnot ovan 
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Den största gruppen är de som inte hade någon uppfattning i frågan, vilket är 58 procent av de 

svarande. 35 procent har uppfattat terapeuten som positivt inställd till QAPS, medan de som 

uppfattat terapeuten som negativ utgjorde två procent. Fem procent svarar att de uppfattade 

terapeuten som likgiltig. 

 

Terapeuten uppfattades som neutral 

Att terapeuten uppfattades som neutral är ett tema som återkommer i enkäterna.  

 

Bara information – neutral.  

 

Han nämnde mest att det var viktigt att jag skulle fylla i dem, sedan pratade vi inte mer 

om det.  

 

De bör inte få ha en åsikt i frågan.  

 

Utvärderingen tillför terapin något extra 

Det finns också ett fåtal exempel på hur man kunnat använda materialet från utvärderingen i 

samtalen: 

 

Om de [svar] jag ansåg kunde berika våra samtal. 

 

Ett exempel på att känna sig fri i kommentarerna kommer också från enkäterna: 

 

Terapeuten var mån om att jag inte skulle känna att hon kollade mina svar, så jag 

kunde vara ärlig.  

 

Kan bero på att terapeuten skulle sluta, men hon verkade heller inte intresserad av 

QAPS! Förresten vad betyder QAPS och kvalitetssäkringsprojektet?? Vad jag tror 

människor behöver är personliga kontakter och inte dessa formulär som är slöseri med 

pengar och resurser.  

 

Alliansfrågor  

Det har varit svårt att uttala sig om alliansen till psykoterapeuten. 
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Vissa frågor har varit svårt att förhålla sig till, t ex om psykoterapeuten tycker om mig 

eller inte, hur ska jag kunna veta det?  

 

Frågor om form 

 
Tabell 5. Antal patienter som hade fyllt i formulären på papper och deras  
värdering av det 
 

a 1= mycket tillfredsställande, 6= mycket otillfredsställande 
 
 
Tabell 6. Antal patienter som hade fyllt i formulären på dator och deras  
värdering av det  
 

a 1= mycket tillfredsställande, 6= mycket otillfredsställande 
 
 
Tabell 7. Antal som uppger att de kunde välja mellan pappers- eller  
datorvarianten och procentuell fördelning 
 

 
Drygt två tredjedelar har fyllt i formulären på papper och något mer än en tredjedel har fyllt i 

formulären på dator. Några har gjort både och. Skillnaderna i skattningar mellan papper och 

dator är relativt små. Sammantaget blir skattningarna för att fylla i formulären på papper något 

lägre, det vill säga något bättre reslutat. Skillnaderna mellan könen blir något större när det 

gäller bedömningen av att fylla i formulären på dator, där män får något högre siffror, det vill 
                                                
5 Några har fyllt i på både papper och dator. Därför stämmer inte siffrorna totalt.  
6 Se fotnot ovan 
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säga de skattar det som att det fungerade sämre med datorvarianten. Endast en knapp tredjedel 

kunde välja vilken form formulären fylldes i på. De flesta har varit tillfredsställda med den form 

de använt och de tycker inte att formen har varit av någon avgörande betydelse. Några berättade 

att det hade varit problem med inloggningen till datorerna och någon upplevde det störande att 

inte ha en avskild plats att fylla i pappersformulären på. 

 
Information 

Tabell 8. Antal svar och sammantagen skattning av hur informationen i sin helhet fungerat för 
patienterna inför deltagandet 
  
 

 
 1=Mycket tillfredsställande, 6=Mycket otillfredsställande 

I enkäterna uppgav de flesta att de var nöjda med den informationen de hade fått inför 

deltagandet i QAPS.  Även här var skillnaderna mellan könen liten, men här var kvinnorna 

något mer kritiskt inställda. Informationen hade varit acceptabel, men det fanns också 

kommentarer om att den var knapphändig: 

 

Jag fattade inte förrän nu att det var ett utvärderingsprojekt. Fick ingen info om det. 

Trodde det ingick att svara på frågor när jag började.  

 

Jag har inget minne av att jag blev informerad om att jag deltog i ett 

utvärderingsprojekt. Mycket kritisk till detta!  

 

Förstod det som att det skulle vara endast vid ett tillfälle. Visade sig vara mer 

omfattande än jag trott.  

 

Oklart med QAPS syfte. För vems skull?  

 

Informationen om att frågeformuläret endast skulle ta 30 minuter att fylla i stämmer 

inte.  

 

Brister i specifika aspekter av informationen 



18 
 

 
 

Några respondenter kommentarer brister som de upplevt gällt i deras speciella fall  

 

Jag upplevde aldrig att jag fick frågan om jag ville deltaga eller information om att det 

innebar att jag missade ca 15-20 min av min tid hos psykologen per tillfälle.  

 

Svarade ej på utvärderingen på slutet, eftersom jag var rädd att det skulle bli 

missvisande eftersom jag var i en sämre period.  

 

Fick aldrig frågan att fylla i QAPS efter avslutad psykoterapibehandling, vilket jag 

gärna velat göra. Sänd gärna hem formulär om ni vill. Har internet, vet inte om det är 

en valmöjlighet? 

 

Intervjudelen 

I intervjuerna framträdde respondenternas upplevelser tydligare och något mer lättolkat. Det 

visade sig också att svaren nyanserades något jämfört med svaren från enkäterna. De teman som 

hade visat sig i enkätsvaren och som valdes som frågor i den semistrukturerade frågeguiden var 

upplevelser, informationen, formen och psykoterapeuten. Inom temat upplevelser kom efter 

temaanalysen undergrupper att formuleras och de var utrymme för reflektion, perspektiv på 

terapiprocessen, stelbent/byråkratiskt och bidrag till forskning. 

 

Reflektera  

Ett tema som var vanligt var en upplevelse av att det var positivt att få utrymme att reflektera 

både över sig själv och över psykoterapiprocessen. QAPS blev ett tillfälle att stanna upp och 

många upplevde att det tillförde något till den egna utvecklingsprocessen. 

 

Man tänker ju till och i och med att man tänker till så ploppar det ju upp en massa 

situationer som du kan relatera till de här frågorna och vilket i sin tur är givande för 

då förstår man ju mer, när man går tillbaka i tiden. Alltså man får ju lite nytt 

perspektiv… Jag lär mig ju mer om mig själv när jag fyller i. 

 

Första tillfället 

Några stycken respondenter ansåg också att det var svårare att fylla i formulären vid första 

tillfället. Nervositeten var stor inför att träffa sin psykoterapeut för första gången och också 

osäkerheten på hur det skulle kännas. Respondenterna mådde ofta dåligt när de sökte hjälp och 
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då hade de svårt att ta till sig all information. Det var också svårare att reflektera över sig själv. 

De upplevde det mycket positivt att få möjlighet att gå i psykoterapi men kände sig samtidigt i 

underläge och i beroendeställning. Därför kändes frågan om att delta i QAPS inte som en reell 

valmöjlighet utan bara något som ingick i hela konceptet. 

 

Den första [gången] vet jag ju, då mådde jag ju inte så bra och då var det lite svårt att 

fylla i. Och jag var inte riktigt beredd på den heller. 

 

Men sen så tänkte jag att det var också nyttigt att tänka över det här, hur mår du nu, 

har du ont någonstans, tycker du att du mår bättre eller sämre och såna där saker är ju 

bra att reflektera över. Så då kan jag ju säga att det var både och då. Att det skulle ta 

extra tid och så, men när man visste om det så var det ju mycket lättare. 

 

Efter första gången var det svårt att svara om terapeuten. Efter en träff så vet jag ju 

liksom inte riktigt.[…] Och vad terapeuten tyckte om mig, det tyckte jag var jättesvårt 

och konstigt att svara på, just eftersom terapeuten visar ingenting personligt så. Så det 

hade jag faktiskt problem med första gången.  Men det var för och nackdelar med båda 

gångerna. Andra gången hade man ju vant sig och då var man ju lite mer beredd på 

vad man skulle svara. Men första gången så var det bra just det att man kom direkt 

från terapin och fick reflektera över terapin. […]Fast vissa saker var lite svåra att 

svara på, just frågor om terapeuten som var ny nu och bara hade sett en gång och det 

var det som var det svåra. Men jag tyckte att det var bra egentligen båda.  […] Så det 

var väl frågorna man svarade på första gången som satte igång tankarna. Man hade 

väl lite det i bakhuvudet lite grann under terapin. Så då tyckte jag att det var lättare att 

svara på hela formuläret faktiskt i efterhand.  

 

Att bidra till kvalitetssäkring 

Ett annat framträdande tema var en positiv inställning till att vara del av en forskningsstudie och 

att få möjlighet att framföra sina synpunkter och att de skulle tas på allvar. Många respondenter 

upplevde att de var del i något större och ville delta i förbättringen och utvecklingen av vården. 

De beskriver en tydligt generellt positiv inställning till att förbättra kvaliteten i vården och de 

ansåg att det var en självklarhet att förmedla sina synpunkter. 
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Ja, man blir så tacksam att man kan få såna här saker av samhället när man behöver 

det. Då vill man försöka säga att det har varit väldigt bra,... hjälpa till på något sätt 

tillbaks om man kan,...Det är klart man fyller i sånt här då... 

 

Att jag var inställd på det. Att jag förstod att det var viktigt för forskningen, ja du 

förstår, utöver mig. 

 

Terapeuten upplevs neutral 

Nästan alla svarar att de uppfattat terapeuten som neutralt inställd till QAPS. 

Jag upplevde nog henne som ganska neutral så. Nej, det var mer det här att ge 

information och så. Jag kan inte säga … det är så länge sen nu … men jag kan inte 

säga att jag tyckte att hon tryckte på eller sa något emot. Jag skulle säga neutral och 

informativ. Inte påtvingande eller så där. Inte heller prata som att det inte är viktigt. 

Nej, jag tyckte att hon informerade bra om det 

 

Terapeuten upplevs ha en positiv inställning 

Få respondenter har uppgett att terapeuten har varit positiv på ett sätt som påverkat dem själva. 

Här är dock ett citat från intervjuerna som antyder att så skulle kunna vara fallet. 

 

Jag tror att hon var bara positiv till det.  Hon arbetar med de här frågorna själv … Så 

allt som kom från henne var positivt. Hon föreslog ju det till mig. Just för att … jag tror 

att hon trodde att jag skulle uppskatta det … att jag var en sån person som skulle 

uppskatta det. Jag tror att hon var positiv. […] Hennes inställning påverkade ju mig. 

Dels hade jag … Jag är i beroendeställning … Jag lyssnar ju på henne, … har 

förtroende, annars hade jag ju inte fortsatt att gå hos henne och … eftersom hon 

dessutom … Hon passade mig väldigt bra. Så det klart att det påverkade mig 

 

Formulären går att använda i terapin 

En respondent uppger att i hennes terapi har de aktivt använt sig av svaren i formulären. 

 

Vi diskuterade resultaten … resonerade om det … hjälps åt med att se det tillsammans 

vad som var då ... det tror jag är jätteviktigt att man gör. […] Ja, det är ett tillfälle att 

ge feedback för båda två. Så det känns bra. 
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Fri gentemot terapeuten 

En respondent lyfter fram värdet av att känna sig fri att skriva det man vill skriva  

 

Hon tyckte att det var viktigt att man genomförde. Vi pratade om det då varje gång, vid 

varje tillfälle att det inte var nånting … om jag inte ville som hon skulle ta upp liksom 

… jag kände ganska tydligt att det inte var något hinder … att det skulle kännas 

konstigt för mig ... att skriva nånting om henne ifall att jag ville det. […] Det kanske 

berörde vår relation, men inte så att jag tyckte att jag behövde ta upp det i formen av 

enkäten … men det kanske beror på hur man är … eller beror på hur samtalen går 

eller … vad man har skrivit […]  På så sätt att hon underströk det … det var viktigt för 

henne att se till att det fanns alla möjligheter ... att jag skulle göra det. Jag skulle inte 

påverkas av någon sorts känslig information.  

 

Ofri gentemot terapeuten 

Men det finns också ett exempel på motsatsen: 

 

Det enda jag kan komma på är att hon kunde gå in och läsa vad jag hade skrivit och 

det kände jag att det var lite hindrande […] Hon berättade det när jag skulle fylla i när 

jag var där för min provgång och så berättade hon att hon kunde gå in och läsa. Det 

var inget hon kommenterade efter det. […] men jag hade det med mig i alla fall … att 

hon kunde läsa. Det kan säkert ha påverkat mig  

 

Svårighet med skattningsskalor 

Respondenterna ansåg också att det var svårt att fylla i formulären på ett bra sätt och det kändes 

frustrerande. De kunde inte beskriva sitt mående som en siffra på en skala. Det kändes inte 

tillräckligt fylligt. De hade önskat att få formulera egna meningar för att med egna ord förklara 

sina känslor och sitt mående. Här tar några forskarperspektivet och förstår att det är enklare att 

sammanställa en undersökning med tydliga svarsalternativ. Samtidigt säger de att det inte går att 

förmedla det de vill på detta sätt och med dessa skalor. 

 

Svårt att svara på ... det är med såna här frågeformulär ... det här med 

skattningsskalor... å hit och dit. . Jag har för mig att de här var att man ska kryssa i 

ja... men det här tycker jag fem till exempel. Det är ju svårt att... för det beror ju mycket 

på dagsform och allt möjligt. Ja vad får de ut av det här. Kan jag tänka ibland. … Lite 
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mindre skattningsskalor... Skattningsskalor är jättesvårt ...nä usch... koko liksom... Man 

vill gärna lägga sig i mitten. Eller så nära mitten det går. Man vill inte sticka ut åt 

något håll. 

 

...Jag tyckte att det var lite svårt att sätta en siffra så. Att det kanske hade varit lättare 

att beskriva eller nånting på vissa frågor. Och inte så sätta svart på vitt en siffra så 

bara... Ibland kan det ju vara lite svårt att rangordna och så och sätta en skala på ... så 

kanske det hade varit lättare om man fick skriva en mening eller några kryssfrågor med 

meningar eller nånting sånt. 

 

Information 

Respondenterna ansåg att informationen varit bristfällig och de hade inte uppfattat att de deltog i 

en särskild studie. De trodde att detta var en del av den ordinarie verksamheten. Samtidigt 

trodde de att de kanske fått information men att de glömt detta. De mådde dåligt, de var nervösa 

och det finns en gräns för hur mycket information som kan tas in vid ett och samma tillfälle. 

  

Men jag visste inte riktigt vad det var och första gången när jag fyllde i så tänkte jag 

lite att det här är något obligatoriskt som alla gör tänkte jag först och sen i efterhand 

som jag fattade att det är en sorts undersökning… Sen vet jag väl inte riktigt första 

gången där att om jag kanske inte tog in så mycket heller...Ja då var jag ju nervös inför 

terapin och då mår man ju inte bra när man ska till terapi så det kan ju hända att jag 

fick mer information än jag tog in liksom. Det vet jag inte. 

 

Det har inte varit så mycket information. Det var mer att det gjordes en studie. Jag 

tycker inte att jag har fått så mycket information. Sen är jag ... jag tycker att det är 

väldigt intressant med forskning och så här kring såna här grejer. Så för mig så var det 

ju liksom aldrig … inte ifrågasatt eller tyckt att det varit konstigt, så jag är gärna med 

och deltar. Men jag tycker inte att jag har fått så mycket information. Så det hade varit 

intressant att veta vart man kunde fått ta del av resultaten och såna saker.  

 

Kanske … att det … nu vet jag inte vad terapeuterna har fått för uppgift … kanske har 

det blivit lite slentrianmässigt. Kan inte säga säkert att det varit så. Men nån gång kan 

jag nog ha tyckt att det var så. Man lägger fram det här … å så lite frågor så där. Inte 

nonchalant men kanske lite för slentrianmässigt.  
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Förbättringar vad det gäller informationen 

De förslag på förbättringar som framkommit handlar om att fördjupa informationen eller att ge 

bättre förutsättningar till dem som ska informera: 

 

Kanske att det skulle krävts lite djupare information med bättre text eller bättre 

underlag för dem som … för … för terapeuter eller för vem det nu är som ska 

informera  

 

Ja kanske att man säger lite mer, vad syftet är, vad ni ska göra, varför vi ska vara med 

i det här och att det är frivilligt och så där. Bara förklara lite mer pedagogiskt vad det 

handlar om. När man får formulären andra gången att man får lite mer information 

när man är lite mer mottaglig. 

 

Ovanstående respondent påpekar vikten av att få informationen att utvärderingen bygger på 

frivillighet. Två andra respondenter tangerar också temat kring att vara i beroendeställning 

gentemot terapeuten: 

 

 Nej, de här blanketterna … Nej, det vet inte riktigt om jag förstod … som jag 

uppfattade det … så var det att kolla om det har någon effekt helt enkelt… att värdera 

terapin … mer än så har jag inte riktigt fördjupat eller tänkt … än att det är så [… 

]Jag litar på … att det är i rätt sammanhang … det är forskning eller utvärdering … 

det … jag kände mig inte … jag hade inga problem med det 

 

Jag har ju själv varit med och forskat … eller jag har varit med i forskningsprojekt. Det 

är mig inte främmande på något sätt. Men det kanske är så att man känner att man har 

inget val. Ja, men det är lika bra att du fyller i här. Det är den känslan jag har. 

 

Formen 

Det framkom tydligt att formen för hur formulären fylldes i inte hade någon betydelse. 

Respondenterna är vana vid datorer och upplevde att det inte spelade någon roll om det var 

pappersformulär eller formulär på dator. 

De hade inte heller fått någon uppfattning av vad psykoterapeuten tyckte om QAPS och de 

talade inte om resultaten under terapin. 



24 
 

 
 

 

Summering av enkät- och intervjudelarna 

Det var tydligt att respondenterna tyckte att det var värdefullt att stanna upp och reflektera över 

sig själva och över terapin. Det blev ett tillfälle till självreflektion som tillförde något ytterligare 

utöver terapin. 

De upplevde det dock svårare att fylla i formulären vid första tillfället då de var nervösa 

inför terapin och mådde psykiskt dåligt. Det kändes inte heller som att det fanns valmöjlighet. 

De upplevde sig stå i beroendeförhållande till terapeuten och därför skulle formulären bara 

fyllas i. 

Det framgick också att det fanns ett stort stöd för forskning och en förståelse för att 

kvalitetsundersökningar behöver genomföras. De ville gärna hjälpa till och delta i förbättringen 

av vården. Respondenterna upplevde att det var ett stort värde i upplevelsen av att kunna ge ett 

bidrag till en generell utveckling och forskning.  

Respondenterna upplevde att de inte kunde beskriva hur de egentligen menade och att det 

var svårt att hitta svarsalternativ som passade. Respondenterna menade därför att det skulle bli 

svårt att tolka resultaten. Samtidigt förstod de att det är ett mycket svårare arbete för forskaren 

att sammanställa längre beskrivningar än att summera siffror på en skala. Svaren i enkäten 

visade en mer entydigt positiv bild än vad den verkliga och mångfasetterade upplevelsen var. 

QAPS upplevdes inte integritetshotande utan sammantaget överväger fördelarna. Alla 

delarna i QAPS upplevdes dock inte som relevanta utan det fanns önskemål om att formulären 

borde vara mer individuellt anpassade. Som helhet upplevs det som ett omfattande material. 

Formen var underordnad och det framkom ingen misstänksamhet mot att använda dator. 

I de fria kommentarerna och intervjuerna framkom åsikter om att informationen var 

bristande framförallt när det gäller syftet. Ingen har känt sig överinformerad. Vid en så speciell 

situation som att inleda en psykoterapi kan det vara svårt att ta emot information vid första 

besöket. 

 

Diskussion 
Denna undersökning har studerat patienters upplevelser av att delta i QAPS. Slutsatsen blev att 

det är en övervägande god erfarenhet för de flesta. Det blev ett tillfälle till att stanna upp och 

reflektera över sig själv och över psykoterapiprocessen. Inställningen till forskning och 

kvalitetssäkring av vården var positiv och de ville gärna hjälpa till och bidra med det de kunde 

för egen del. Resultatet i denna undersökning stämmer väl överens med tidigare forskning och 

liknande resultat framkommer också från Hedström (2007), Marshall et al. (2001) såväl som 
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Levander och Werbart (1993) som samtliga har funnit att forskningen kan upplevas positiv av 

deltagande patienter och att den i sig själv tillför något.  

Men vid denna undersökning framkommer också något annat. Det blir tydligt att formulären 

med fasta svarsalternativ väcker frustration och en upplevelse av att inte kunna förmedla sina 

intryck på djupet. Detta är intressant idag då bruket av frågeformulär blir allt vanligare på 

psykiatriska mottagningar. Det är viktigt att ha i åtanke att det är först i en dialog med en annan 

människa som komplexiteten i en upplevelse kan få möjlighet att komma fram. 

Skattningsformulär förmedlar en tvådimensionell bild men ger inget av djup eller komplexitet. 

Det största problemet som framkommit var att det var svårt att fylla i formulären och att 

använda siffror och fasta svarsalternativ för att beskriva sitt mående. Det hade varit bättre med 

en möjlighet att använda egna ord. McLeod diskuterar (i Hedström, 2007) varför bilder från 

intervjuer och enkäter vanligen skiljer sig åt. Oftast ger personer en mer balanserad bild i 

intervjuer när de istället tenderar att ge en mer överdriven positiv bild i en skattningsskala. 

McLeod tänker sig att intervjun uppmuntrar individen till en reflektion som tillåter personen att 

ge en mer fullständig bild.  

Ett liknande resultat framkommer i den utvärdering av nybesök i Falun som gjordes med 

syfte att undersöka patienters upplevelse av kontakten med psykiatrin (Borgström, 2009). 

Borgström valde att använda sig av både enkäter och intervjuer. Det framkom att 

samstämmigheten mellan frågeformulär och klinisk intervju var bristfällig. Intervjuerna gav en 

fördjupad och annorlunda bild av patientens situation som hade förvånande liten samstämmighet 

med formulären. 

Enkätfrågan med adjektiv valdes för att respondenterna på ett enkelt och mätbart sätt skulle 

kunna beskriva något av upplevelsen av QAPS. Vid analysprocessens början konstaterades att 

alla ord inte enkelt gick att gruppera som positiva eller negativa. Åtta av orden har en mer tydlig 

positiv laddning medan sju av orden har en tydlig negativ laddning. Tre av orden är mer 

tvetydiga och går att tolka på olika sätt beroende av sammanhang. Möjligen kan listan i enkäten 

ha uppfattats som övervägande positiv och i så fall ha gjort att respondenterna har valt fler 

positiva ord. Gruppen med klart positivt laddade adjektiv fick totalt 226 kryss, gruppen med 

negativt laddade adjektiv fick 41 kryss. Den tvetydiga gruppen med svårt, lätt och omfattande 

fick sammanlagt 104 kryss fördelat på omfattande 47 kryss, lätt 31 kryss och svårt 26 kryss. Om 

man väljer att se lätt som positivt laddad och de båda andra som negativt laddade kommer 

fördelningen att öka till 257 positivt laddade adjektiv respektive 155 negativt laddade adjektiv.  

Det är möjligen symtomatiskt för hela svårigheten med kvalitetssäkringar att orden omfattande, 

svårt och lätt gav upphov till bekymmer i den här undersökningen. Det är en grannlaga uppgift 
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för dem som konstruerar moduler till kvalitetssäkringar att göra en rimlig avvägning. Som 

erfarenheter i internationella undersökningar har visat ger allt för omfattande material större 

bortfall, medan alltför knapphändigt material inte tillför något nytt. 

Det var svårare att besvara formulären vid första tillfället då nervositeten inför terapistarten 

var stor och måendet sämre. Patienterna upplevde inte heller att de hade något val att medverka 

eller inte, utan upplevelsen blev att det var obligatoriskt att delta i QAPS.  

Det går också att diskutera om det kan vara så att ju mer nöjd med terapin en patient är, ju 

mer benägen är personen att svara på utvärderingar. Kan det då också finnas något samband 

med att patienten upplever en beroendeställning gentemot sin terapeut, som gör det svårt att 

avstå från att delta, även om personen skulle vilja det? I en undersökning där CORE 

utvärderades (Gardiner et al., 2003) på en mottagning för samtal och psykoterapi (counselling 

agency) baserad på ideellt arbete betonades vikten av att patienterna är införstådda med syftet 

för undersökningen och varför de har blivit tillfrågade om att delta. Därför fick patienterna ett 

brev hemskickat som de skulle besvara för att säkerställa informerat samtycke.   

En svaghet i denna undersökning är att det var ett stort bortfall. Därför gäller resultaten bara 

de som tyckt det vara tillräckligt viktigt att delta. Två tredjedelar har inte besvarat enkäten. Det 

går bara att spekulera om tänkbara orsaker till detta. Det kan handla om enkättrötthet eller att de 

inte uppfattar det som meningsfullt att delta. Det har gått olika lång tid efter att terapin avslutats 

och ju längre tid som gått desto lägre motivationsgrad. Här kan också glömska spela in. De 

upplevde att de inte längre kom ihåg hur det var att delta i QAPS. Patienterna som inte har 

besvarat enkäten kan också i större utsträckning ha varit missnöjda med terapin och därför inte 

velat delta i denna undersökning. Det kan göra att undersökningens resultat inte ger en rättvis 

bild av patienternas upplevelser.  

Det är fler äldre än yngre som svarat vilket delvis kan påverkas av att yngre personer flyttar 

och rör på sig och därför är svårare att nå. Men också vilken typ av problematik de sökt terapi 

för kan påverka benägenheten att svara. Några har också känt sig kränkta för att de blivit 

kontaktade och deras identitet därmed blivit röjd, trots den tydliga skriftliga informationen om 

konfidentialiteten. Hedström (2007) diskuterar sitt bortfall och hon ser samma tendenser som i 

vår undersökning. Det var högre bortfall bland män och bland yngre deltagare. Dessutom har 

hon funnit högre bortfall bland de som gått i korta terapier och även bland dem där avslutet av 

terapin låg relativt långt tillbaka i tiden. Det fanns också en tendens till högre bortfall hos den 

grupp som haft en manlig terapeut. Detta är variabler som inte vi har haft kunskap om i det här 

materialet och inte kan ta ställning till.  
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Av de som besvarat enkäten kunde endast en tredjedel tänka sig att medverka i en personlig 

intervju. Trots kunskap om aktuella telefonnummer och lämplig tidpunkt för intervju kunde inte 

alla nås. 

En brist i denna undersökning är att det inte har använts någon oberoende bedömare som har 

tolkat intervjuerna. Det är endast de två undersökarna själva som gjort tolkningarna. 

Det är viktigt att patienter får så korrekt information som möjligt inför deltagandet i 

undersökningen. Gardiner, McLeod, Hill & Wigglesworth (2003) skriver att några av deltagarna 

upplevde sig ha fått för lite information angående syftet med forskningen. Enligt författarna kan 

det bero på att deltagarna inte förstått förklaringarna gällande studien eller att informationen inte 

varit adekvat. Det är också tänkbart att verbala förklaringar i förväg är otillräckligt för att förstå 

ett så komplext skeende som deltagande i forskningsprojekt är. 

En patient i undersökningen hade uppfattat att terapeuten kunde läsa svaren i skalorna om 

terapeutisk allians. En annan patient uppgav att hon avstod från att fylla i formulären eftersom 

hon återigen hade en sämre period efter avslut. Informationen bör nå fram till patienterna att 

formulären förväntas fyllas i oberoende av patientens mående. En tänkbar hypotes är att det 

finns en tendens hos patienten att vilja tillfredställa terapeuten med att patienten mår bättre vid 

terapins avslut. I så fall kan det vara värt att reflektera över om svaren från enskilda patienter 

överhuvudtaget bör vara tillgängliga för terapeuten i efterhand. Gardiner et al. (2003) skriver att 

i det informationsbrev som skickades till patienterna i deras undersökning stod det förklarat att 

terapeuterna inte kunde läsa vad patienterna svarade. 

En patient i denna undersökning hade inte fått formulären efter avslut. Det visade sig att hon 

inte var nöjd med terapin och terapin avslutades därför. Terapeuterna måste aktivt meddela när 

en terapi är avslutad för att de sista formulären ska nå patienten. I det här fallet kan det 

naturligtvis ha rört sig om glömska men det går också att diskutera om det kan vara ett 

omedvetet val hos terapeuten. I så fall skulle detta kunna vara en tänkbar felkälla. Det kan finnas 

en frestelse hos terapeuten att inte anmäla avslut eller att ”skjuta upp” anmälan för de 

patienterna där resultatet inte har blivit det önskade. 

Patienter har upplevt det negativt att tid från sessionerna används till att fylla i formulären. 

Endast ett fåtal av respondenterna i den här undersökningen anger att de använt material 

från QAPS i terapin. Samma reslutat kom Gardiner et al. (2003) till, där hon skriver att 

majoriteten av terapeuterna uppgav att de trodde att CORE hade liten inverkan på den 

terapeutiska alliansen och att majoriteten av terapeuterna hade uppgett att klienterna inte hade 

refererat alls till formulären i CORE under sessionerna. Den undersökningen frågade enbart hur 

terapeuterna upplevde att det var att använda sig av kvalitetssäkring i form av CORE. Det går 
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också att diskutera om det finns komponenter av överföringsfenomen i detta. I terapier där det 

finns inslag av missnöje med terapin och där patienten skriver detta i formulären kanske han/hon 

ändå drar sig för att ta upp det med terapeuten. Det kan också tänkas att det går att se det faktum 

att resultaten från kvalitetssäkringen inte används i terapin som ett utslag av att patienten trots 

allt känner sig obekväm med att tala med terapeuten om bland annat terapeutisk allians och 

relationen i rummet. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns några paralleller 

mellan å ena sidan utfall i terapin och å andra sidan i vilken grad patienten har känt sig fri att ta 

upp svaren från utvärderingen i terapin med terapeuten. Inte heller terapeuterna verkar ha tagit 

upp datainsamlingen i samtalen med patienterna, vilket indirekt ger ett budskap till patienten.  

Resultaten kan dock ha använts implicit av terapeuterna, men för att undersöka detta ordentligt 

måste också terapeuterna intervjuas. 

Levander och Werbart (1993) beskriver hur forskningen kan ge patienten struktur och ha en 

terapeutisk effekt. I deras beskrivning möter patienten en oberoende forskare vilket inte 

patienter som deltagit i QAPS har gjort, men det finns paralleller mellan resultaten. Främst 

genom att patienterna har fått ytterligare ett tillfälle att reflektera över sin terapi. Levander och 

Werbart hänvisar till forskning av John Strauss och beskriver hur patienterna får tillgång till en 

sorts kognitiv struktur, genom den hjälp de får att se vad som händer under terapin. De 

patienterna rapporterade en upplevelse av att forskaren behövde deras hjälp. Strauss förklarar 

detta genom att deltagarna fick en annan roll inom forskningen. Här blev de till en person som 

gjorde autonoma bedömningar snarare än som enbart en psykiatrisk patient.  

Fokus för denna undersökning var vad patienterna har tyckt om deltagandet i QAPS, inget 

av vad terapeuterna har tyckt framkommer. Gardiner et al. (2003) skriver att terapeuterna i den 

underökningen generellt rapporterade en positiv attityd till att utvärderingen gjordes. Några 

terapeuter uppgav att det hade stimulerat deras egna reflektioner kring roll och kliniska 

utövande. Andra hade uppgett att de såg ett värde att patienterna fick hjälp att hålla fokus på 

varför de deltog i terapin genom att fylla i formulären.  

Men terapeuterna uppgav också negativa aspekter av att delta. Främst rörde det sig om att 

utvärderingen tog av deras tid för ytterligare pappersarbete. Formulären kunde också bli en 

avledande manöver från det terapeutiska arbetet. Andra tyckte också att CORE var krångligt, 

trots tillgång till manual upplevdes vissa delar av formulären och implementerandet av systemet 

som förvirrande och oklart. Författarna diskuterar därför värdet av att kunna ha tillgång till 

personal som kan systemet grundligt och som kan medverka till att potentialerna i ett sådant 

system används fullt ut. Det finns en antydan i det här materialet att informationen och den 

administrativa processen fungerar bättre när patienterna får informationen och materialet genom 
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receptionen. Det skulle vara givande att se om det blir några skillnader om det enbart är 

administrativ personal som delar ut formulären och informerar. Patienten hamnar då inte i någon 

beroendeställning gentemot terapeuten. Å andra sidan kan man också spekulera om det blivit ett 

högre deltagande om terapeuten hade gjort denna undersökning och inte okända undersökare 

som patienten inte har någon personlig relation till. Med andra ord en upplevd relation till 

administratören ger ett högre deltagande men en risk för en beroendeställning som patienten i 

vissa fall upplever att han eller hon inte kan undkomma. En neutral administratör ger större 

frihet till patienten, men kanske samtidigt lägre motivation hos patienten att delta.   
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TERAPEUT INFÖR 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

Till dig som gått i psykoterapi och deltagit i kvalitetssäkringsprojekt 
Du har nyss gått i psykoterapi och då deltagit i ett kvalitetssäkringsprojekt, QAPS, som 
Stockholms Läns Landsting ansvarar för. Vi är två studenter på psykoterapeutprogrammet vid 
Stockholms Universitet. Vi skriver vår examensuppsats på uppdrag av projektgruppen för 
QAPS, och syftet är att undersöka upplevelser och intryck av att delta i QAPS. 
  
Genom att besvara den här enkäten har du möjlighet att vara med och påverka framtida 
psykoterapiutvärderingar. Det är därför mycket angeläget att dina synpunkter kommer fram. Vi 
är tacksamma om du vill ta dig en liten stund för att svara på medföljande frågor, och sedan 
återsända enkäten i det bifogade, frankerade svarskuvertet. Enkäten behandlas konfidentiellt och 
ingen annan än vi som gör utvärderingen läser den. Vi planerar att också göra några personliga 
intervjuer med deltagare för att mera grundligt förstå deras intryck och upplevelser. Vi är 
mycket tacksamma om du kan tänka dig att medverka och därför ber vi dig att markera det på 
sista frågan. Det innebär att du ger ditt medgivande till att din psykoterapimottagning lämnar ut 
ditt telefonnummer till oss.  
 
 
Din eventuella nuvarande eller framtida behandling påverkas inte av din vilja att svara på 
enkäten eller ej. 

Om du har några frågor angående den här enkäten är du välkommen att vända dig till oss. 

Tack för din hjälp! 
 
Med vänlig hälsning: 
 
 
 
Kerstin Davidsson, leg psykolog, 063-15 38 23, kerstin.davidsson@jll.se 
 
 
 
Cecilia Morawski, leg sjuksköterska, leg barnmorska, 023-49 08 75  
mariacecilia.morawski@ltdalarna.se 
 
 
 
 
 
Om du har några frågor om kvalitetssäkringsprojektet QAPS är du välkommen att vända dig till:  
Alexandra Billinghurst 
Telefon: 08-578 397 36 
E-post: alexandra.billinghurst@sll.se 
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Bilaga 2 
 
Uppföljning av enkätsvar 
Under våren svarade du på en enkät från oss. Som du kanske minns var det med anledning av att 
du tidigare deltagit i ett kvalitetssäkringsprojekt när du gick i psykoterapi. I enkäten svarade du 
att det skulle gå bra att vi tog kontakt med dig om vi behövde ytterligare information. Därför har 
du nu fått detta brev. Vi skulle nämligen gärna vilja ställa ytterligare några frågor per telefon till 
dig. Det tar ca 10 minuter. Om ungefär 2 veckor kommer du att bli uppringd av någon av oss. Vi 
vill gärna spela in de här samtalen på band för att kunna sammanställa svaren, men ingen annan 
än vi två som gör dem kommer att lyssna på inspelningarna. Inspelningen kommer att raderas 
efter uppsatsens färdigställande.  
 
Vi skulle därför vilja be dig fylla i nedanstående uppgifter och att du sedan returnerar det här 
brevet i det bifogade svarskuvertet. Vi gör bara några få telefonintervjuer, så därför är ditt bidrag 
extra viktigt. 
 

Önskemål om tidpunkt för intervju:.............................................................................................   
 

 

Ditt namn:.....................................................................................................................................  
 

 

Ditt telefonnummer där vi kan nå dig: .........................................................................................  
 
 

Stort tack för din medverkan!  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Kerstin Davidsson, 063-15 38 23, kerstin.davidsson@jll.se 
 
 
 
 
Cecilia Morawski, 023-49 08 75, mariacecilia.morawski@ltdalarna.se 
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Bilaga 3 
 
Några frågor om din medverkan i kvalitetssäkringsprojektet QAPS  
 
1) Jag är 

 Man   Kvinna 
 
 
2) Och jag är  

 25 år eller yngre 
 26 – 35 år 
 36 – 45 år 
 46 – 55 år 
 56 år eller äldre 

 
 
3) Hur har det känts för dig att besvara formulären i utvärderingsprojektet? (Kryssa i så många 
rutor som stämmer för dig) 

 Omfattande  Svårt  Störande  
 Lätt  Viktigt  Givande 
 Irrelevant  Värdefullt  Relevant 
 Positivt  Utlämnande  Bra 
 Intressant  Tankeväckande  Ointressant 
 Oviktigt  Ytligt   Negativt 

 
Kommentar:..................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................   
 
 
4) Pratade du och din psykoterapeut om dina svar? (Kryssa vid lämpligt svar) 

 Ja  Nej  Vet ej 
 
Kommentar: .................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 

5) Vad tror du att din psykoterapeut tycker om kvalitetssäkringsprojektet QAPS? (Kryssa i de 
alternativ som du tror stämmer med din terapeuts åsikt). Jag uppfattade terapeuten som att 
han/hon verkade … 

 vara mest negativ  vara mest positiv vara likgiltig  
 

 Jag fick ingen uppfattning alls om terapeutens åsikt 
  
Kommentar:..................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................  
 
6) Har du fyllt i formulären på papper (kryssa i lämplig ruta) 

 Ja  Nej  
   V. G. Vänd 
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Hur fungerade det? (Kryssa vid lämplig markering. Ta endast hänsyn till formen för ifyllandet 
när du besvarar den här frågan, inte innehållet i enkäterna) 

 
-------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
Mycket tillfreds- Mycket otillfreds 
ställande ställande 
 
Kommentar:..................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
7) Har du fyllt i formulären på dator (kryssa i lämplig ruta) 

 Ja  Nej  
 
Hur fungerade det? (Kryssa vid lämplig markering. Ta endast hänsyn till formen för ifyllandet 
när du besvarar den här frågan, inte innehållet i enkäterna)  
 
 
-------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
Mycket tillfreds- Mycket otillfreds 
ställande ställande 
 
Kommentar:..................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
8) Kunde du välja mellan dator- eller pappersvariant? 

 Ja  Nej 
 
Kommentar:..................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
9) Hur har informationen i sin helhet varit inför ditt deltagande i utvärderingsprojektet? 
(Kryssa någonstans på raden där det bäst överensstämmer med din åsikt.) 
 
-------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
Mycket tillfreds- Mycket otillfreds 
ställande ställande 
 
Kommentar:..................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
10) Kan du tänka dig att medverka i en intervju om vi har ytterligare frågor angående dina 
erfarenheter av QAPS? 

 Ja, det går bra. Jag går med  Nej 
 på att min mottagning lämnar ut  
 mitt telefonnummer. 
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Bilaga 4 
 
Frågor till telefonintervju 

1. Hur har det känts för dig att besvara formulären? 

2. Har du haft någon nytta av utvärderingen för din egen del? 

3. Vad tycker du om informationen inför ditt deltagande i terapiutvärderingen? 
4. Vad tror du att din psykoterapeut tyckte om terapiutvärderingen? 

 

 
 
 
 
 

 


