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Flera rapporter visar att unga människor i Sverige mår allt sämre 

psykiskt. De utvecklingspsykologiska processer som kännetecknar 

tonåren och de tidiga vuxenåren kan vara förenade med stora 

påfrestningar och därmed utgöra en risk för utvecklingen av psykisk 

ohälsa. Psykodynamisk psykoterapi med ungdomar och unga vuxna är 

en väletablerad behandlingsmetod för unga människor med psykiska 

problem, men trots detta är forskningsbasen begränsad. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka utfallet av psykodynamisk 

psykoterapi med 213 ungdomar och unga vuxna som bedrivits på 

Ericastiftelsen mellan åren 2004-2009. Deltagarnas funktionsnivå på 

CGAS- och GAF-skalorna samt självskattningar av symtom på SCL-

90 jämfördes före och efter psykoterapi. Dataanalysen visade på 

signifikant förbättring av patienternas funktionsnivå och minskning av 

symtom vid psykoterapiavslut. Effektstorlekarna var lika stora eller 

större än tidigare redovisade forskningsfynd. Det stora antalet 

undersökningsdeltagare och likvärdiga jämförelsegrupper bedömdes 

öka resultatens generaliserbarhet. De huvudsakliga begränsningarna 

utgjordes av avsaknaden av en kontrollgrupp och en 

uppföljningsmätning.  

 

 

Världshälsoorganisationens beräkningar upplyser om att psykisk ohälsa är det näst 

största enskilda hälsoproblemet efter hjärt- kärlsjukdomar i länder som Sverige. Vidare 

är prognosen från de senaste rapporterna att psykisk ohälsa inom några år kommer att 

bli västvärldens största folkhälsoproblem. Medan de flesta ungdomar och unga vuxna i 

Sverige mår bra, rapporterar Statens folkhälsoinstitut att psykiska problem bland unga 

blir allt vanligare. Tendensen noterades först i slutet av 1980-talet och har fortsatt sedan 

dess. Ökning i den psykiska ohälsan är dessutom märkbart större hos de unga jämfört 

med de vuxna. Undersökningar från statistiska centralbyrån visar att allt fler lider av 

ängslan, oro och ångest, framför allt kvinnor i åldrarna 16-24, med en ökning från 9 

procent som rapporterade dessa symtom i slutet av 1980-talet, till 30 procent av de 

tillfrågade kvinnorna år 2005. I åldrarna 15-24 sjukhusvårdas allt fler för depression och 

ångest. I samma åldersgrupp har sömnbesvär och trötthet tredubblats sedan slutet av 

1980-talet (SOU, 2006).  

 

Undersökningar som regelbundet genomförs i Stockholm visar att 60% av de tillfrågade 

kvinnorna i åldrarna 21-24 rapporterar om ”nedsatt psykiskt välbefinnande” jämfört 

med 30% år 1990. Männen visar på en liknande tendens, dock med något mindre 

ökning, från 20 till 30 procent under samma period (SOU, 2006). Enligt 

folkhälsoenkäterna som skickas ut regelbundet från Centrum för Folkhälsa Stockholm 

är ökningen av psykisk ohälsa störst bland unga vuxna i åldrarna 21-24, framför allt hos 

kvinnor (Forsell, Airaksinen & Disheden, 2009). Antalet individer som har kontakt med 
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psykiatrisk vård i Stockholm har ökat mest bland ungdomar och unga vuxna i åldrarna 

13-24  (Bokedal, 2010). 

 

Bland de yngre i Stockholm uppger allt större andel 15-åringar att de nyligen känt sig 

nere, varit irriterade eller på dåligt humör mer än en gång per vecka. Dessa besvär 

uppges av fler 15-åringar än yngre barn, samt av fler 15-åriga flickor än pojkar. I den 

senaste undersökningen från 2005 uppgav 35% av flickorna att de känt sig nere och 

40% att de har varit irriterade eller på dåligt humör mer än en gång per vecka (Bokedal, 

2010) . 

 

Samtidigt som intresset för unga vuxna växer inom forskningsvärlden, finns det således 

många rapporter som tydligt visar att ungdomar och unga vuxna i Sverige mår allt 

sämre psykiskt, samt att försämringen är större för dessa grupper än för både äldre och 

yngre människor (Jeanneau & Winzer, 2007). 

 

Utvecklingspsykologiska perspektiv 

Adolescensen är den psykologiska motsvarigheten till den fysiska mognadsprocessen, 

puberteten, som sker i tonåren (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2010). I 

föreliggande studie används växelvis begreppen adolescens, tonår och ungdom, för att 

benämna perioden mellan 12 och 18 år. Under adolescensen utvecklas bland annat 

självbilden och identiteten. Perioden kännetecknas av ett uppbrott från barndomen och 

barndomsidentiteten (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2010). En av adolescensens 

huvudsakliga uppgifter är därmed sökandet av en ny identitet som är koherent med den 

nya vuxnare och mognare kroppen (Jacobsson, 2005). Många teoretiker har beskrivit de 

utvecklingsprocesser och kriser som är typiska för den åldersgruppen. En del har 

betonat utvecklingen av autonomin, medan andra har diskuterat utvecklingen av en 

sexuell kropp och förhållningssättet till den. Andra har belyst den återaktualiserade 

individuationsprocessen från tidiga barndomen (Goodyer et al., 2011). 

 

Erikson var en av de teoretikerna som definierade identitetssökandet som den unga 

människans huvuduppgift. Han beskrev ett tillstånd som han kallade för 

identitetsmoratorium som gav den unge utrymme för ett experimenterande med olika 

roller medan identiteten ännu inte var formad. Han betonade två processer som låg till 

grund för identitetsutvecklingen: förkastandet av identifikationer från barndomen, samt 

samhällets respons och dess acceptans eller icke acceptans av den unge och dennes 

nyfunna identitet. Båda är viktiga förutsättningar för normalutvecklingen, men är 

samtidigt potentiella riskområden för utvecklingen av psykopatologi. 

Formandeprocessen beskrev han som en kris som tonåringen genomgår medan denne 

rör sig i spänningsfältet mellan identitetsförvirring och identitet (Erikson, 1982). 

 

I litteraturen beskrivs således ungdomstiden ofta som turbulent och stormig. De 

förändringar som sker under denna period kan förknippas med förlust av barndomens 

trygghet och därmed te sig skrämmande. Ungdomen står mellan två, för denne ännu 

oförenliga tillstånd: anknytning och trygghet å ena sidan och frigörelse och 

självständighet å andra. Detta kan vara särskilt påfrestande för ungdomar med en fragil 

självbild eller ungdomar som saknar en trygg familjesituation (Goodyer et al., 2011). 

Förmågan att hantera dessa påfrestningar är bland annat avhängig av tidigare 
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erfarenheter, ungdomens allmänna utveckling och dennes generella känslighet för 

förändringar (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2010). 

 

Tiden efter tonåren, de tidiga vuxenåren, betraktas numera alltmer som ett separat 

utvecklingsstadium med stadiespecifika kännetecken. Intresset för denna period i livet 

har växt sig allt större under de senaste åren (Arnett, 2000; Jacobsson, 2005). Personer i 

åldrarna 18-25 benämns i litteraturen som unga vuxna. Definitionen av att vara ung 

vuxen varierar dock kraftigt. Svårigheten med att tydligt avgränsa denna period hänger 

bland annat samman med avsaknaden av tydliga fysiska markörer, liknande de som 

återfinns i puberteten. Flera teoretiker beskriver denna utvecklingsfas som en andra 

separation från föräldrarna eller ytterligare en individuationsprocess, vilken ofta 

sammanfaller med en fysisk separation, i och med flytten hemifrån som vanligtvis sker i 

denna ålder (Jacobsson, 2005). Jacobsson (2005) skriver i sin avhandling att unga vuxna 

är ett sociokulturellt konstruerat begrepp, då flytten hemifrån sker allt senare i livet och 

utbildningstiden förlängs, vilket innebär att det dröjer allt längre innan de unga kommer 

ut på arbetsmarknaden. Samtidigt ökar den genomsnittliga livslängden. Dessa faktorer 

bland andra bidrar till att de olika livsstadierna förskjuts och det skapas ett nytt 

utrymme mellan tonåren och det vuxna livet. 

 

De utvecklingsuppgifter som unga vuxna står inför är bland annat att bearbeta de 

påfrestningar som har uppstått under adolescensen och därmed befästa en större 

psykologisk mognad (Jacobsson, 2005). Stadiet kännetecknas av stor variation och 

flexibilitet. Demografiskt sett finns det inget som kan betraktas som normativt under 

denna period, varken boendeform, utbildningsgång eller sysselsättning. Den ökade 

självständigheten från föräldrarna och de ännu ej etablerade nya familjerelationerna 

medför stor frihet och tillåter experimenterande med olika roller (Arnett, 2000).  

 

Erikson (1982) beskriver stadiet i termer av balans mellan intimitet och isolering. Enligt 

honom är den unge vuxnes uppgift att hitta den optimala balansen mellan närhet och 

distans, särskilt då man i den åldern kan uppleva ett starkt behov av att smälta samman 

med en annan, samtidigt som rädslan för närhet riskerar att leda till destruktiv isolering 

och distansering. Identitetssökandet som påbörjas i tonåren fortlöper och är tydligt 

främst inom tre områden; kärlek, där relationerna blir längre och mer intima, arbetet, 

som allt mer intar en yrkesförberedande karaktär, samt världsuppfattning och 

värdegrund som ofta omvärderas och ifrågasätts under denna period (Arnett, 2000).  

 

Dock kan den ökade friheten och alla de förändringar som sker också medföra problem 

för de unga människorna. Exempelvis kan kärleksrelationerna, som blir allt viktigare, 

ibland sluta med besvikelse och smärtsamma separationer. Även kraven som ställs på 

arbetsmarknaden kan tidvis upplevas som för höga och de egna prestationerna som 

otillfredsställande, vilket i sin tur påverkar självkänslan och självförtroendet. Allt detta 

brottas den unga personen med på egen hand, då den tidigare tryggheten som 

föräldrarna stod för i barndomen inte längre upplevs som lika tillgänglig (Arnett, 2000). 

Sammanfattningsvis kan de processer som kännetecknar tonåren och de tidiga 

vuxenåren, för vissa personer, vara förenade med stora påfrestningar och svårigheter 

och därmed utgöra en risk för utvecklingen av psykisk ohälsa (Jeanneau & Winzer, 

2007). 
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Psykodynamisk psykoterapi  

Shedler (2010) redogör för en genomgång av empiriska studier som jämförde 

manualbaserad psykodynamisk psykoterapi med kognitiv beteendeterapi (KBT), 

avseende process och behandlingstekniker där han fann sju särdrag som var unika för 

psykodynamisk psykoterapi:  

 

1) Fokus på affekter och känslouttryck.  

2) Utforskande av motstånd. 

3) Identifiering av upprepade mönster. 

4) Betoning på tidigare erfarenheter.  

5) Fokus på interpersonella relationer.  

6) Betoning på den terapeutiska relationen.  

7) Utforskande av fantasilivet. 

 

Shedler (2010) skriver att frekvensen för psykodynamisk psykoterapi vanligtvis är en 

till två gånger i veckan samt att behandlingens tid kan vara både bestämd och obestämd. 

Syftet med psykodynamisk psykoterapi är att utforska omedvetna aspekter av självet, i 

synnerhet de som influerar terapirelationen. Målet är, menar han, att åstadkomma 

förändring bortom symptomreduktion och främja positiva psykologiska resurser, som 

till exempel förmågan att skapa och upprätthålla tillfredsställande relationer, kapaciteten 

att upprätthålla en realistisk självbild och självkänsla, förmågan att tolerera ett bredare 

spektrum av affekter samt förmågan att möta motgångar med större frihet och 

flexibilitet.  

 

Psykodynamisk psykoterapi med ungdomar och unga vuxna är en väletablerad 

behandlingsmetod för unga människor med psykiska problem. Den har sina rötter i 

psykoanalys, utvecklingspsykologi, familjeterapi, anknytningsteori och 

utvecklingspsykopatologi (Goodyer et al., 2011). I psykodynamisk psykoterapi erbjuds 

den unge att regelbundet, företrädesvis vid en fast tid och plats, träffa en psykoterapeut 

och prata om sina känslor och svårigheter i livet. Terapeuten lyssnar på ett icke-

värderande sätt och försöker att sätta ord på den unga personens medvetna och 

omedvetna känslomässiga upplevelser, i synnerhet de upplevelser som speglar 

ungdomens relation till sig själv och till andra. I fokus står den relation som den unga 

människan utvecklar till terapeuten. Betoning läggs även på överföringsrelationen som 

uppstår genom externalisering av ungdomens inre värld i terapisituationen. 

Överföringsrelationen uppmärksammas och diskuteras, vilket hjälper den unge att bättre 

differentiera den inre verkligheten från den yttre. En annan viktig komponent i 

psykoterapin är motöverföringen; de emotionella reaktionerna som ungdomen väcker 

hos terapeuten, genom vilka projektioner blir synliga och kan bearbetas (Goodyer, 

2011). 
 

I takt med att intresset för målgruppen ungdomar har ökat sedan 1990-talet, har barn- 

och ungdomspsykoterapi alltmer börjat betraktas som en egen specialitet. Denna form 

av psykoterapi skiljer sig dock något från den som bedrivs med vuxna och är anpassad 

efter målgruppens specifika behov. Ungdomar befinner sig fortfarande under 

utveckling, vilket bland annat medför att det som skulle uppfattas som patologiskt hos 

vuxna, hos en tonåring kan vara ett tecken på normalutveckling. Många unga som söker 

hjälp fungerar på borderlinenivå och söker med någon form av bristpatologi, det vill 
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säga bär på ett starkt behov av att ingå i en symbiotisk relation, ett starkt behov av 

trygghet och hållande. För att tillgodose ungdomens behov krävs det att terapeuten är 

flexibel, fokuserar på relationens betydelse samt är mer aktiv och personlig än med 

vuxna patienter (Samuelsson, 2000). Även i arbetet med äldre ungdomar, som befinner 

sig i sina tidiga vuxenår, drar terapeuten nytta av att vara mer aktiv och fokusera på den 

relation som skapas dem emellan (Falkenström, 2010).   

 

Tidigare forskning  

Trots dess utbredda användning som behandlingsmetod är den empiriska grunden för 

psykodynamisk psykoterapi begränsad i jämförelse med andra behandlingsmetoder, 

som exempelvis KBT (Kazdin, 2004). Ett vanligt sätt att mäta effekten av behandling är 

med hjälp av effektstorlek, ett mått som visar på skillnaden mellan experiment- och 

kontrollgrupp, alternativt skillnaden före och efter behandling, mätt i standardavvikelser 

(Shedler, 2010). Effektstorlek på 0,8 anses vara stor, 0.5 medel och 0.2 som liten effekt 

(Cohen, 1988). Under de senaste decennierna har det genomförts ett antal studier och 

meta-analyser som har visat att psykodynamisk psykoterapi har god effekt vid 

behandling av en mängd psykiska störningar (Goodyer et al., 2011).  

 

En genomgång av 18 meta-analyser som gjordes år 1993 har visat på effektstorlek på 

0,75 i genomsnitt för psykodynamisk psykoterapi vid behandling av en blandad grupp 

patienter med olika diagnoser (Shedler, 2010). Leichsenring och Leibing (2007), 

identifierade 24 systematiskt genomförda RCT (randomized controlled trials, 

randomiserade kontrollerade studier), varav 23 visade att behandling med 

psykodynamisk psykoterapi gav bättre effekt än TAU (treatment as usual, sedvanlig 

psykologisk behandling) eller ingen behandling alls. Vid behandling av specifika 

psykiska störningar var effekten av psykodynamisk psykoterapi lika stor som effekten 

av andra väletablerade behandlingsmetoder, oftast KBT (Leichsenring & Leibing, 

2007). 

 

Systematiskt utförda effektstudier (efficacy) av typen RCT innehar högre intern 

validitet, samtidigt som resultaten är svåra att generalisera till den kliniska verkligheten 

där patientgruppen är heterogen. Den externa validiteten blir därmed lidande. För att 

höja den externa validiteten lämpar sig så kallade effektivitetsstudier (effectiveness) 

bättre. Flera effektivitetsstudier har mätt effekten av psykodynamisk psykoterapi och 

visat på en signifikant förbättring hos patienter med komplex problematik, det vill säga 

med hög komorbiditet. Behandlingseffekten enligt Cohen var stor (Leichsenring & 

Leibing, 2007). Både Kazdin (2004) och Leichsenring och Leibing (2007) betonar att 

det behövs flera effekt- och effektivitetsstudier för att främja kunskapen om 

psykodynamisk psykoterapi samt för att utveckla effektiva behandlingar.  

 

Terapilängden i psykodynamisk terapi kan variera kraftigt från några få sessioner till 

flera års behandling. Cochrane Library publicerade en meta-analys av 23 RCT-studier 

som utforskade kortare terapier, färre än 40 sessioner. Den generella effekten av 

behandlingen var stor och ökade vid uppföljning. Att effekten kvarstod eller 

förbättrades vid uppföljning en längre tid efter avslutad psykoterapi påvisades i flera 

studier. Vid kort behandling av ångest och depression var effekten 1,08 respektive 0.59 

(Shedler, 2010). I en genomgång från 2007 identifierades 15 RCT-studier om kortare 

psykodynamisk terapi på 7-24 sessioner. Studierna visade på evidens för 
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psykodynamisk psykoterapi vid behandling av depression, borderline 

personlighetsstörning, bulimi, anorexi, somatoforma störningar, PTSD samt alkohol- 

och opiatberoende. Vid psykoterapi som pågick längre än 24 sessioner, vilket 

undersöktes i 9 RCT-studier, kunde evidens påvisas för social fobi, bulimi, anorexi, 

borderline personlighetsstörning, kluster C personlighetsstörningar, somatoforma 

störningar och opiatberoende (Leichsenring & Leibing, 2007).  

 

Effektiviteten av långtids psykodynamisk terapi, på minst 50 sessioner har studerats av 

några. En meta-analys innehöll 23 RCT- och effektivitetsstudier som publicerades 

mellan 1960-2008. Det genomsnittliga antalet sessioner i studierna var 151. Resultatet 

tydde på stor effekt av behandling med psykodynamisk psykoterapi som låg på 0.96. 

Vid behandling av komplex problematik, det vill säga psykoterapi med patienter med 

flera diagnoser (hög komorbiditet) låg effekten på 0.8. Längre psykoterapier lämpar sig 

mindre för randomiserade kontrollerade studier, vilket delvis kan förklara det relativt 

begränsade antalet sådana studier som behandlar psykodynamiska terapier 

(Leichsenring & Leibing, 2007).  

 

Leichsenring och Rabung (2008) fann i ytterligare en metaanalys inget samband mellan 

behandlingsutfall och kön eller ålder vilket ligger i linje med tidigare forskning (Clarkin 

& Levy, 2004). Antalet sessioner visade sig däremot korrelera positivt med förbättring i 

symptombilden (Leichsenring & Rabung, 2008). Flera har kunnat visa att längre 

psykodynamisk psykoterapi var mer effektiv än kortade former av behandlingen 

(Leichsenring & Leibing, 2007).  

 

Psykoterapi med ungdomar. 

Forskning som fokuserar på behandlingseffekten av psykoterapi med ungdomar har 

blivit allt vanligare. Trots detta handlar de flesta studierna om andra terapiformer än 

psykodynamisk psykoterapi, som till exempel beteendeterapi, KBT och interpersonell 

psykoterapi. Det saknas således fortfarande flera systematiskt utförda effekt- och 

processtudier av psykodynamisk psykoterapi med ungdomar (Midgley & Kennedy, 

2011; Reinecke & Shirk, 2007).  

 

De flesta meta-analyser som har studerat effekten av psykodynamisk psykoterapi har 

fokuserat på vuxna patienter. Det har också gjorts ett fåtal meta-analyser om barn- och 

ungdomsterapier. Slutsatserna som kunde dras från dessa var att psykoterapi var 

signifikant bättre än icke-behandling, samt att effekten av psykoterapi med barn och 

ungdomar låg på cirka 0,7 i genomsnitt vilket var detsamma som för vuxna. Detta tyder 

på att de slutsatser som har dragits från studier på vuxna personer eventuellt skulle även 

kunna generaliseras till yngre patienter (Kazdin, 2004; Weisz, Weis & Donenberg, 

1992). 

 

Reinecke och Shirk (2007) understryker att psykopatologi hos ungdomar beror på 

ackumulerandet av multipla faktorer och kan därmed te sig komplex och komma till 

utryck på många olika sätt. När det inom forskningsvärlden ställs krav på avgränsandet 

av specifik problematik och specifika diagnoser, försvåras generaliseringen av 

slutsatserna till den kliniska populationen. Vidare hävdar de att det finns ett behov av 

forskning om behandling av ungdomar med multipla störningar, eftersom de flesta 

ungdomar som söker hjälp i genomsnitt har tre eller fler diagnoser samtidigt. Att 
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ungdomar som blir remitterade till psykologisk behandling ofta har hög komoribiditet, 

hög dysfunktion och kommer från svåra familjeförhållanden tas även upp av Tonge, 

Pullen, Hughes och Beaufoy (2009), som betonar att dessa faktorer ökar svårigheten att 

upprätthålla kontinuerlig kontakt med tonåringen samt ökar sannolikheten för avbruten 

psykoterapi. Att ungdomar befinner sig mitt i en frigörelseprocess försvårar 

anknytningen till terapeuten som för ungdomen kan upplevas som ett hot mot den 

eftersträvande självständigheten vilket ytterligare ökar risken för att kontakten avbryts 

(Slavin, 1996). 

 

Kronmüller et al. (2010) har tittat på effekter av manualbaserad psykodynamisk 

korttidsterapi med barn och ungdomar i jämförelse med icke-behandling, det vill säga 

väntelistegrupp. I ett andra steg studerades även effekter av längre behandling på 

samma patientgrupp. Deltagarna var 71 barn och ungdomar med diverse psykiska 

störningar. Gruppen som fick psykoterapi visade på signifikant större förändringar efter 

terapi jämfört med väntelistegruppen, med en effektstorlek på 0.47. Långtidsbehandling, 

som saknade kontrollgrupp, visade på signifikanta förbättringar med effektstorlek på 

1.41. 

 

Flera studier av psykoterapi med ungdomar har kunnat visa att psykodynamisk 

psykoterapi är mer lämplig vid behandling av internaliserade än externaliserade 

störningar (Kennedy & Midgley, 2007). Med begreppet internaliserade menas inre 

erfarenheter som ångest, depression och tillbakadragenhet. Externaliserade problem å 

andra sidan riktas utåt mot omgivningen. Några exempel på externaliserade svårigheter 

är trots, hyperaktivitet, aggressivitet och antisocialt beteende (Kazdin, 2004). 

 

I London genomförde Baruch och Fearon (2002) en naturalistisk studie av 

psykodynamisk psykoterapi med 151 ungdomar och unga vuxna i åldrarna 12-25 år. 

Skattningar gjordes vid bedömning, samt efter 3, 6 och 12 månader. Den största 

förbättringen skedde inom de första 6 månaderna och minskade kraftigt därefter. Många 

som sökte för internaliserade symtom förbättrades signifikant, medan förbättringen hos 

dem med externaliserade symtom inte var lika entydig, med 37.1% som mådde 

signifikant bättre och 11.9% som försämrades. Forskarna noterade även att många av 

dem som hoppade av och inte fullföljde behandlingen hade externaliserade symtom. 

Dessa fynd kan vara av vikt för att bedöma lämpligheten av psykodynamisk psykoterapi 

vid behandling av ungdomar och unga vuxna med specifika diagnoser, ett område som 

lider av en uppenbar forskningsbrist, menar Baruch och Fearon (2002).  

 

En longitudinell studie från 2009 (Tonge et al.) med ungdomar med allvarliga psykiska 

störningar och multipla diagnoser har jämfört psykodynamisk psykoterapi med TAU, 

där 22 ungdomar fick psykoterapi och 33 ungdomar blev behandlade med TAU. Efter 

12 månader var minskning av depressiva symtom, sociala svårigheter och 

uppmärksamhetssvårigheter signifikant större i gruppen som gick i psykodynamisk 

psykoterapi. Störst effekt kunde observeras hos ungdomar vars svårigheter var de mest 

allvarliga vid terapistart. Tonge et al. (2009) fann däremot ingen signifikant inverkan av 

psykoterapi på den globala funktionsnivån mätt med hjälp av GAF-skalan 1-100 

(American Psychiatric Association, 2002). Huvudslutsatsen av studien var sålunda att 

ungdomar med allvarliga psykiska problem har störst nytta av psykodynamisk 

psykoterapi (Tonge et al., 2009).  
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Behandling av specifika diagnosgrupper har studerats i några fall. I en 

effektivitetsstudie med 72 barn och ungdomar med medelsvår till svår depression var 

75% inte längre kliniskt deprimerade efter nio månaders behandling med 

psykodynamisk psykoterapi. Sex månader senare uppfyllde ingen av patienterna 

kriterierna för depression (Tonge et al., 2009). En mindre studie från 2005 undersökte 

psykodynamisk korttidsterapi på 25 sessioner, med 20 barn och ungdomar med 

depression eller dystymi. Medan 20% av de i experimentgruppen blev signifikant bättre, 

observerades det inga sådana förändringar i kontrollgruppen som utgjordes av en 

väntelista (Horn et al., 2005, refererat i Kennedy & Midgley, 2007). År 2005 fanns det 

inga RCT-studier om psykodynamisk behandling av ungdomar med depression. Sådana 

studier är nödvändiga eftersom naturlig minskning av depressiva symtom inom 9-12 

månader är vanlig. Trots att underlaget är bristfälligt, tyder forskningen på att ungdomar 

med depression som genomgår intensiv psykodynamisk behandling förbättras med tiden 

(Reinecke & Shirk, 2007). Ytterligare ett exempel på sådan forskning är en studie från 

Anna Freud Centre som undersökte effekten av psykodynamisk psykoterapi med 65 

barn och ungdomar med dystymi eller egentlig depression. Efter avslutad behandling 

visade 75%  på kliniskt signifikant förbättring, och uppvisade inte längre några symtom 

(Target & Fonagy, 1994, refererat i Midgley & Kennedy, 2011). 

 

Den vanligaste källan för ångest i tonåren är avvisande från jämnåriga och de vanligaste 

ångeststörningarna är panikångest, social fobi och agorafobi. Det finns ännu inga 

randomiserade kontrollerade utfallsstudier av psykodynamisk psykoterapi vid 

ångeststörningar hos ungdomar, men övrig forskning som finns tyder på att många blir 

bättre till följd av psykoterapi, i synnerhet vid behandling av separationsproblematik, 

fobier och överdriven ängslighet (Reinecke & Shirk, 2007). En mindre delstudie av 

Kronmüller et al. från 2005 (refererad i Kennedy & Midgley, 2007), i vilken 26 barn 

och ungdomar ingick, visade att 62% i behandlingsgruppen blev signifikant bättre. 

Endast 8% i kontrollgruppen (väntelista) förbättrades signifikant.  

 

Gilboa-Schechtman et al. (2010) har jämfört Prolonged Exposure (PE) vilket är en 

KBT-behandling, med tidsbegränsad dynamisk psykoterapi vid behandling av 

ungdomar med Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Ungdomarna var mellan 12-18 

år, där 19 fick PE och 19 fick tidsbegränsad dynamisk terapi, en gång i veckan i cirka 

15 veckor. PTSD-symptomen minskade signifikant hos båda grupperna, något mer för 

de som hade genomgått KBT- behandling. Effektstorleken för den psykodynamiska 

behandlingen var 0.87. Depressiva symtom minskade också signifikant i denna grupp, 

med effekt på 0.73. Effektstorleken för förändringen i C-GAS skattningarna, en skala 

som avser att mäta generell funktionsnivå hos barn (Lundh, 2005; Lundh, Kowalski, 

Sundberg, Gumpert, & Landén, 2010) var 1,78 för gruppen som behandlades med 

psykodynamisk terapi. PE visade sig vara en mer effektiv behandling vid PTSD än 

tidsbegränsad psykodynamisk terapi, men samtidigt minskade psykodynamisk terapi 

ungdomarnas lidande signifikant och höjde funktionsnivån efter behandling, samt vid 

uppföljning 6 och 17 månader efter avslut.  

 

Vid en genomgång av studier som undersökte effekten av psykodynamisk psykoterapi 

med barn och ungdomar fanns två randomiserade kontrollerade studier av 

psykodynamisk psykoterapi med ungdomar med anorexi. Den ena jämförde systemisk 



9 
 

familjeterapi med psykodynamisk ego-orienterad individualterapi (EOIT) medan den 

andra jämförde en vidareutvecklad manualbaserad EOIT med KBT behandling.  I båda 

studierna visade sig den psykodynamiska behandlingen vara lika effektiv som andra 

metoder. Effekten kvarstod vid uppföljning 12 månader senare (Midgley & Kennedy, 

2011). 

 

Terapilängd och frekvens har vid flera fall visat sig korrelera med behandlingsutfall. 

Flera studier har visat att längre och mer intensiva behandlingar ger bättre resultat än 

kortare behandlingar med glesare kontakt. Dessa slutsatser är dock inte entydiga då en 

del studier har visat att kortare psykodynamisk behandling var mest effektiv för vissa 

grupper. Det krävs flera systematiskt utförda studier för att kunna besvara frågan om 

sambandet mellan terapilängd, frekvens och utfall (Kennedy & Midgley, 2007).  

 

Psykoterapi med unga vuxna. 

Det finns endast ett fåtal utfallsstudier om psykodynamisk psykoterapi med unga vuxna. 

Personer i denna åldersgrupp betraktas ofta som reflekterande, intresserade och fysiskt 

friska vilket gör de till en attraktiv målgrupp för många kliniker. Trots detta och det 

växande intresset för denna målgrupp fortsätter den att vara en förbisedd grupp inom 

forskningsvärlden (Lindgren, Werbart & Philips, 2010; Philips, Wennberg, Werbart & 

Schubert, 2006; Slavin, 1996). En av förklaringarna är att många unga vuxna som söker 

psykoterapi väljer att inte fortsätta efter bedömningen (1-4 samtal). När detta 

undersöktes på en universitetsmottagning i USA fann forskarna att endast 20-30 procent 

av dem som sökte till mottagningen och blev erbjudna psykoterapi påbörjade den och 

endast 10% av dessa stannade längre än 15 sessioner. På en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning för vuxna i samma område var det däremot mer än 50% som 

valde att fortsätta efter bedömningen (Slavin, 1996). 

 

Falkenström (2010) genomförde en studie i syfte att undersöka huruvida resultat från 

kontrollerade randomiserade studier inom forskningsprojekt kunde generaliseras till den 

kliniska verkligheten. Dessa två världar skiljer sig betydligt från varandra hävdar han. 

Medan patienterna i forskningsprojekten är specialrekryterade och ingår i homogena 

grupper samt träffar specialutbildade terapeuter som följer strukturerade och 

manualstyrda behandlingsmetoder, är terapierna i ”verkligheten” mer flexibla, 

patienternas problematik heterogena (ofta med multipla diagnoser) och terapeuterna 

följer sällan en manual. Det är dessutom sällsynt att man utanför forskningsstudier 

undersöker om och i vilken utsträckning behandlingsprinciper efterföljs (adherence) 

(Falkenström, 2010). Flera har betonat dessa skillnader mellan förutsättningarna som 

skapas i kontrollerade forskningsorienterade utfallsstudier och kliniskt baserade 

undersökningar (Weisz et. al., 1992). Behovet av att kunna generalisera resultaten av 

RCT-studier till den kliniska populationen är stor också på grund av att flera 

naturalistiska studier om effektiviteten av psykodynamisk psykoterapi har genererat 

motstridiga resultat (Falkenström, 2010). 

 

Falkenströms studie genomfördes vid Samtalscentrum Unga Vuxna i Nyköping. 

Mottagningen är en öppenvårds psykiatrisk mottagning för unga människor i åldrarna 

16-23. Av 416 som sökte psykoterapi påbörjade 101 behandling varav 80 fullgjorde 

den. Av dessa 80 var 82% kvinnor. Patienternas genomsnittsålder var 19 år och de 

vanligaste diagnoserna var förstämningssyndrom och ångeststörningar. Självskattning 
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av symptom med hjälp av SCL-90 (Symptoms Checklist, Derogatis & Fitzpatrick, 

1994) och terapeutskattningar av global funktionsnivå med hjälp av GAF-skalan visade 

på signifikanta förbättringar efter psykoterapi. Effektstorleken för global 

svårighetsindex (GSI, genomsnittet av svaren på SCL-90) var 1.29 och 1.11 för GAF. 

Studien har visat på lika stora effekter som vid randomiserade kontrollerade studier, 

samt på lika stora eller större effekter än de som redovisades i flera olika meta-analyser 

av psykodynamiska psykoterapier. Med andra ord uppnåddes samma resultat som vid 

kontrollerade randomiserade studier (Falkenström, 2010).  

 

I motsats till Falkenströms resultat visade ett flertal äldre studier av psykoterapi med 

barn och ungdomar på icke signifikanta eller låga effekter när dessa studerades i kliniskt 

sammanhang, det vill säga i icke kontrollerade miljöer. En viktig fråga som väcktes då 

var vilka faktorer som exakt skiljde sig från den kontrollerade forskningsmiljön till 

”verkligheten”. Denna fråga måste besvaras för att kunna dra nytta av och generalisera 

forskningsrön från systematiska kontrollerade utfallsstudier (Weisz et. al., 1992).  

 

En kvasiexperimentell studie av Gerber (2004, refererad i Kennedy & Midgley, 2007) 

som jämförde psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi med 25 unga vuxna 18-24 

år, visade att psykoanalys var en mer effektiv behandlingsmetod i den undersökta 

urvalsgruppen. Deltagarna hade komplex problematik med bland annat depression, 

ångest- och personlighetsstörningar. Resultaten antydde att behandlingsintensiteten kan 

ha ett samband med utfallet. Dessa bör dock tolkas med försiktighet på grund av 

urvalsgruppens knappa storlek och studiens okontrollerade design. 

 

Inom ramen för Young Adult Psychotherapy Project (YAPP), genomförde Philips, 

Wennberg, Werbart och Schubert (2006) en naturalistisk studie med 134 unga vuxna i 

åldrarna 18-25, genomsnittsåldern låg på 22 år. Tre fjärdedelar av deltagarna var 

kvinnor vilket är vanligt i sammanhanget, delvis eftersom flickor efter puberteten 

upplever mer psykologiska problem än pojkar, i synnerhet psykosociala svårigheter och 

depression. Psykoterapierna genomfördes på Psykoterapiinstitutet i Stockholm. De 

flesta patienter ringde själva till mottagningen medan en minoritet remitterades från 

psykiatrin. Forskningsdeltagarna delades in i två grupper där 92 genomgick 

individualterapi och 42 gick i gruppterapi (indelade i fem grupper). Skattningar före 

påbörjad behandling visade att det inte fanns några skillnader i symptom mellan män 

och kvinnor. Efter avslutad behandling skedde det signifikanta förändringar i båda 

grupperna. Effektstorleken för skillnaderna i GAF-skattningar före och efter terapi var 

1.5, medan effekten av förändringen i GSI-värdena var 0,77 för de två grupperna 

tillsammans (Philips et al., 2006).  

 

En uppföljande studie av Lindgren , Werbart och Philips (2010) som genomfördes på 

samma material (YAPP) visade på en effektstorlek på 1.33 för självskattning av 

symptom, före och efter terapi hos dem som fick individualbehandling. Hälften av dem 

som fick psykoterapi (både individuell och i grupp) förbättrades signifikant. Det fanns 

inget samband mellan deltagarnas kön och utfall, vilket ytterligare stärker slutsatserna 

av tidigare studier kring sambandet mellan behandlingsutfall och kön (Clarkin & Levy, 

2004). Forskarna fann inte heller något samband mellan utfall och terapilängd, vilket 

står i strid med resultaten från meta-analyser av psykodynamisk behandling med vuxna 

(Leichsenrgin & Leibing, 2007; Leichsenring & Rabung, 2008). 
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Ericastiftelsen 

Ericastiftelsen erbjuder barn, ungdomar och deras familjer psykoterapeutisk behandling 

på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Organisationen som grundades 1934 

fungerar idag även som högskola där det bedrivs både utbildning och forskning. 

Ericastiftelsens verksamhetschef, Gunnar Carlberg, svarar inför en styrelse vars 

ordförande utses av regeringen. Gunnar Carlberg har varit handledare för föreliggande 

arbete. Upptagningsområdet för Ericastiftelsen är hela Stockholms län och den kliniska 

verksamheten riktar sig i första hand till barn till och med 7 års ålder och deras 

föräldrar, samt ungdomar och unga vuxna 16-24 år. I personalen ingår läkare, 

socionomer, psykologer, specialpedagoger och administrativ personal. Alla 

psykoterapeuter på Ericastiftelsen är legitimerade, de flesta med inriktning barn- och 

ungdomar, och har en lång erfarenhet av arbete med denna målgrupp. De flesta som 

söker sig till mottagningen ringer själva, medan ett fåtal remitteras från andra instanser. 

Klienterna erbjuds bland annat individualterapi med eller utan föräldrasamtal, kristerapi, 

samspelsbehandling för små barn och deras föräldrar, föräldrakonsultationer och 

psykologiska utredningar. Verksamheten på Ericastiftelsen grundar sig på 

psykodynamisk teori, aktuell forskning inom utvecklingspsykologi och psykoterapi 

samt på klinisk erfarenhet (http://www.ericastiftelsen.se).  

 

Författaren av föreliggande studie är anställd som forskningsassistent på Ericastiftelsen 

vars uppgifter bland annat är inmatning av data och färdigställande av databaser över 

genomförda och pågående psykoterapier. Detta examensarbete är en del av den 

pågående utvärderingen och kvalitetssäkringen av den kliniska verksamheten på 

stiftelsen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka utfallet av psykodynamisk psykoterapi 

med ungdomar och unga vuxna som bedrivits på Ericastiftelsen mellan år 2004-2009.  

Följande frågeställningar formulerades: 

 

1) Hur kan förändringen på CGAS/GAF-skalorna och SCL-90 skattningarna före 

och efter psykoterapi beskrivas på gruppnivå? 

2) Hur förhåller sig fynden till resultaten från tre jämförelsegrupper: YAPP- och 

YOUTH-projekten samt en normalpopulations skattningar? 

3) I vilken utsträckning är förändringarna kliniskt signifikanta? 

4) Hur ser sambandet ut mellan patienternas och terapeuternas skattningar före- 

respektive efter psykoterapi? 
 
 

Metod 

Föreliggande arbete är en naturalistisk utfallsstudie av psykodynamiska psykoterapier 

med ungdomar och unga vuxna som bedrivits på Ericastiftelsen. Den valda designen var 

en inomindividsdesign där för- och eftermätningar jämfördes. Studien genomfördes som 

en del av stiftelsens kvalitetssäkrings- och utvärderingsarbete och materialet bestod av 

självskattningar av symptom i kombination med terapeuternas bedömningar av 

patienternas globala funktionsnivå. CGAS/GAF skattningarna gjordes inom de tre 
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första, respektive sista terapisessionerna av psykoterapeuterna, i enstaka fall i samråd 

med överläkaren eller kollegor, medan SCL-90 fylldes i av patienterna själva vid 

samma tidpunkt. 

 

Undersökningsdeltagarna 

I studien ingick 213 ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14-24 år, som efter ett till tre 

bedömningssamtal blev erbjudna psykoterapi i anknytning till Ericastiftelsen mellan 

2004-2009 och som träffade sin terapeut minst sex gånger. Med anknytning till 

stiftelsen menas alla vars patientjournal arkiverades inom Ericastiftelsens 

journalsystem, däribland utbildningsterapier inom psykoterapeututbildningarna, terapier 

inom ramen för Projektet Ungdomar och Unga Vuxna (Jeanneau & Winzer, 2007), samt 

terapier inom stiftelsens ordinarie verksamhet. Kvinnorna utgjorde 77% av deltagarna 

och den genomsnittliga åldern var 19 år (s = 2,5). Ålder och kön redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Undersökningsdeltagarnas ålder och kön. 

 
 

 
Kvinnor 
(n=164) 
_______________ 

 
Män 
(n=49) 
_______________ 

 
Totalt 
(n=213) 
_______________ 

 
Åldersgrupp 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

14-19 93 75.6 30 24.4 123 57.7 

20-24 71 78.9 19 21.1 90 42.3 
       

 

Diagnoser. 

I samband med bedömning inför psykoterapi diagnostiserades deltagarna enligt 

klassifikationssystemet DSM-IV Axel-I (American Psychiatric Association, 2002). 

Diagnoserna delades in i sju grupper: 

 

1) Ångestsyndrom: Paniksyndrom, Tvångssyndrom, Fobi, PTSD, Generaliserad 

ångestsyndrom och så vidare. 

2) Uppmärksamhetsstörningar: Utagerande stört beteende UNS, 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, Trotssyndrom, Uppförandestörning. 

3) Förstämningssyndrom: Egentlig depression, Dystymi, Depression UNS, 

Bipolära syndrom med flera. 

4) Övriga störningar hos spädbarn, barn eller ungdomar: Separationsångest, 

Reaktiv kontaktstörning, Störning UNS och så vidare. 

5) Andra diagnoser: till exempel identitetsproblem, ätstörningar, sömnstörningar 

eller somatiska besvär. 

6) Genomgripande störning i utvecklingen: Aspergers syndrom, Autistiskt syndrom 

med flera. 

7) Ingen diagnos: Ingen Axel-I diagnos föreligger enligt kriterierna i DSM-IV. 

 

De vanligaste diagnoserna var inom kategorin andra diagnoser (n= 93). Drygt en 

tredjedel av undersökningsdeltagarna (n=79) erhöll diagnoser inom kategorin 

förstämningssyndrom. Ytterligare en tredjedel (n=72) hade diagnoser inom gruppen 
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ångestsyndrom. Tolv personer hade ingen diagnos enligt DSM-IV och i två fall 

saknades det uppgifter om diagnos. Komorbiditet förekom i 27% av fallen (n=57). 

 

Psykosociala påfrestningar. 

Under de första sessionerna gjorde psykoterapeuterna en bedömning av psykosociala 

påfrestningar som patienterna var utsatta för enligt axel IV i DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 2002). De vanligaste psykosociala påfrestningarna var 

relationsproblem mellan vuxna i familjen och andra relationsproblem i familjen, som 

förekom hos cirka hälften av patienterna. Relationsproblem med kamrater var också 

vanliga och rapporterades av 76 patienter (36%). Andra vanliga psykosociala 

påfrestningar var missbruk i familjen (21%) somatiska hälsoproblem i familjen (15%) 

och förekomsten av psykiska störningar i familjen (15%).  

 

Skattningsskalor och bedömningsinstrument 

 Symptom Checklist-90 (SCL-90). 

Ett självskattningsinstrument, SCL-90 (Derogatis, 1994), användes för att mäta 

deltagarnas upplevda symptom under den senaste veckan. Instrumentet består av 90 

påståenden som deltagarna tog ställning till på en femgradig likertskala från noll 

(besväras inte alls av symptomen) till fem (besväras väldigt mycket). Global 

svårighetsindex (GSI), medelvärdet av de nittio påståendena, användes sedan i 

dataanalysen. Validering av den svenska översättningen av instrumentet visade på hög 

reliabilitet (Cronbachs α= 0.97). Instrumentet består av ytterligare nio specifika 

delskalor, men eftersom dessa visade sig starkt korrelera med varandra uteslöts de från 

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

 

Children´s Global Assessment Scale (C-GAS). 

Psykoterapeuterna skattade ungdomarnas generella funktionsnivå på en kontinuerlig 

skala 1-100 som är avsedd för barn och ungdomar i åldrarna 4-20. Skalan är indelad i 

10-poängs intervaller med varsin beskrivande rubrik på funktionsnivå, följd av konkreta 

exempel. Den svenska översättningen är validerad och är vanligt förekommande inom 

både forskning och kliniskt arbete (Lundh, 2005; Lundh, Kowalski, Sundberg, Gumpert, 

& Landén, 2010). 

 

Global funktionsskattningsskala (GAF). 

GAF-skattningar gjordes av terapeuterna i de fall då patienterna var äldre än 20 år. 

Instrumentet utgör den femte axeln inom klassifikationssystemet DSM-IV och avser att 

beskriva patientens psykologiska, sociala och yrkesmässiga fungerande på en skala 1-

100 (American Psychiatric Association, 2002). Skalans reliabilitet i forskningsstudier 

har visat sig vara mycket hög. I kliniska studier var dock reliabiliteten klart lägre 

(Ramirez, Ekselius, & Ramklint, 2008). Trots varierande resultat anses skalan vara 

pålitlig och är ett vanligt förekommande instrument vid bedömning inför psykologisk 

behandling (Jeanneau & Winzer, 2007).  
 

I Ericastiftelsens databas slogs CGAS- och GAF-skattningarna ihop till en enda variabel 

då en bedömning gjordes att skalorna till stor del var överlappande. Historiskt sett utgör 

GAF-skalan en sammanslagning av C-GAS-skalan och GAS, som är en äldre 

motsvarande skala för vuxna, vilket ytterligare låg till grund för hopslagningen (Schorre 

& Vandvik, 2004). Rutinen på stiftelsen har varit att CGAS-skalan i första hand har 
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använts vid kontakt med barn och ungdomar, medan GAF-skalan har använts vid 

bedömning av unga vuxna äldre än 20 år. Dessa rutiner har dock varierat genom åren. I 

föreliggande studie användes därmed den sammanslagna beteckningen CGAS/GAF. 

 

Jämförelsegrupper 

Resultaten jämfördes med tre grupper varav ett stickprov från en klinisk population och 

två representativa grupper ur normalpopulationen: 

 

1) Unga vuxna 18-25 år som deltog i projektet YAPP inom Psykoterapiinstitutet i 

Stockholm. Gruppen bestod av 134 personer varav 97 (73%) var kvinnor 

(Philips et. al., 2006). Vid tidpunkten för undersökningen var tre personer under 

pågående behandling och uteslöts därmed. Resultaten byggde således på data 

från 131 patienter (Lindgren et. al., 2010).  

 

2) Deltagare i projektet YOUTH som genomfördes år 2002 inom 

Psykoterapiinstitutet i samarbete med Sifo. Undersökningen bestod av en 

postenkät innehållande bland annat SCL-90 formuläret. Totalt besvarades 

enkäten av 611 unga vuxna (varav 386 var kvinnor) i åldrarna 18-25 (Jacobsson, 

Lindgren, Werbart & Boalt Boëthius, 2004). Gruppen utgjorde ett slumpmässigt 

urval ur normalpopulationen unga vuxna i Stockholm. 

 

3) Normalpopulationens SCL-90 skattningar från ett  rikstäckande representativt 

urval som beskrevs av Fridell, et al. (2002). I materialet ingick 2776 ungdomar 

(2305 flickor och 471 pojkar) i åldrarna 17-19 och 386 unga vuxna 20-25 år, 

varav 337 var kvinnor.  

 

Terapierna 

Alla psykoterapier bedrevs av psykodynamiskt orienterade terapeuter. Terapeuterna var 

antingen legitimerade psykoterapeuter eller arbetade under regelbunden handledning av 

handledarutbildade och legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapiernas längd varierade 

mellan 6-337 sessioner á 45 minuter. Medianen för det totala antalet sessioner var 25.0 

och det genomsnittliga antalet psykoterapitimmar 42.2 (Sd=49,7). Frekvensen var i de 

flesta fall (n=182) en gång i veckan, 13 personer träffade dock sin terapeut två gånger i 

veckan och för 18 varierade frekvensen av psykoterapi. En del av terapierna var 

tidsbestämda och en del ”öppna”, det vill säga att terapeuten, under terapins gång, i 

samråd med patienten kom överens om en lämplig tid för avslut.  

 

Terapierna delades in, i enighet med tidigare forksning, i tre grupper: korta (6-24 

sessioner), mellan (25-50 sessioner) och långa (>50 sessioner). Frekvenserna redovisas i 

tabell 2. Många av de terapierna som föll inom kategorin korta var tidsbestämda 

psykoterapier enligt Manns 12-gångers modell. Det som kännetecknade dessa terapier 

var formulerandet av ett centralt tema som ett fokus för behandlingen samt en 

återkommande bearbetning av tidsaspekten (Mann, 1973). Resterande terapier innehöll 

utöver sedvanlig psykodynamisk psykoterapi såväl krisinterventioner som stödjande 

samtal. Dessa utgjorde dock endast en liten del av terapierna. Vid tidpunkten för 

dataanalysen var alla i studien ingående psykoterapier avslutade. 
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Tabell 2. Terapilängd 

 
Kort 
6-24 sessioner 
_______________ 

 
Mellan 
25-50 sessioner 
_______________ 

 
Lång 
>50 sessioner 
_______________ 

 
Totalt 

 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 

106 49.8 63 29.6 44 20.7 213 
 

        

 

Dataanalys 

Dataanalys genomfördes med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19.0. I 

de fallen då det saknades data i SCL-90 ersattes obesvarade items med hjälp av replace 

missing values-series mean metoden vilket motsvarade 0.2% av det totala antalet items. 

Formulär som saknade fler än 20 procent av items uteslöts helt enligt Fridell et al. 

(2002). Förändring i CGAS/GAF- skattningar samt i GSI-värdena analyserades med 

hjälp av mixad variansanalys (Genereal Linear Model - Repeated measures). Med 

variansanalys studerades även interaktionseffekter av tid (mättillfälle) och var och en av 

grupperingsvariablerna: ålder (ungdom 14-19 år / ung vuxen 20-24 år), kön, terapilängd 

mätt i antal sessioner (kort: 6-24 sessioner, mellan: 25-50, lång: fler än 50 sessioner) 

och komorbiditet (två grupper: en eller ingen diagnos / fler än en diagnos).   

 

För att minska risken för typ-I fel genomfördes en Bonferroni korrektion av alfanivån 

till 0.025.  Effektstorlek (Cohens d) användes som mått för att beskriva graden av 

förändring på gruppnivå från före till efter terapi. Effektstorleken beräknades genom att 

differensen för medelvärdena före och efter terapi delades med standardavvikelsen för 

differensen ([      ö  -           ] /            ). Korrelationer mellan de två beroende 

variablerna beräknades med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient.  

 

Det gjordes ingen power-analys då materialet hämtades ur en redan existerande databas 

och stickprovets storlek var därmed inte möjligt att påverka. Bedömning har dock gjorts 

att en sådan analys inte var nödvändig då urvalsgruppen var mycket stor.  

 

Förändring på individnivå undersöktes med Cutoff- metoden. Cutoff  är en teoretisk 

gräns mellan klinisk och normal population. Specifika formler för att räkna ut Cutoff 

gränser för varje enskilt mätinstrument utarbetades av Jacobson och Truax (1991). 

Cutoff begreppet kan användas som ett sätt att mäta kliniskt signifikant förändring. 

Cutoff gränsen (c) för CGAS/GAF- skattningar sattes till 70 (Jeanneau & Winzer, 2007; 

Schorre & Vandvik, 2004). För SCL-90 (GSI) användes följande cutoff gränser 

föreslagna av Falkenström (2010):  
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Tabell 3. Cutoff gränser för SCL-90. 
 
Kön och ålder 

 
Cutoff 
 

 
Kvinnor 16-19 

 
c = 0.95 
 

Kvinnor 20-25 c = 0.84 
 

Män 16-19 c = 0.66 
 

Män 20-25 c = 0.71 
 

 

 

Bortfall 

Av de 213 personer som uppfyllde inklusionskriterierna avseende ålder (14-24) och 

antal sessioner (minst 6 timmar), saknade 31 (14.6%) uppgifter om C-GAS eller GAF-

skattningar antingen före eller efter psykoterapi. De som hade fler än 20% obesvarade 

items på SCL-90, eller helt saknade ifyllda formulär, utgjorde 24.9% av deltagarna och 

uteslöts enligt riktlinjerna i Fridell et. al. (2002). SCL-90 var fullständigt ifylld av 160 

(figur 1). En stor andel av de som saknade fullständigt ifyllda SCL-90 formulär avbröt 

behandlingen på eget initiativ och hann därmed aldrig fylla i avslutningsformuläret. 

Dessa hade dock ifyllda ingångsvärden som sedan kunde användas i bortfallsanalysen. I 

enstaka fall berodde bortfallet på bristfälliga rutiner från terapeuternas sida eller andra 

försvårande omständigheter då formulären inte kunde lämnas ut.  

    

 
Figur 1. Redovisning av antal undersökningsdeltagare med fullständiga SCL-90 och 

CGAS/GAF- skattningar samt bortfall.  

 

Grupperna med fullständiga data på SCL-90 och fullständiga CGAS/GAF skattningar 

jämfördes med bortfallsgrupperna med hjälp av oberoende t-test. För att minimera 

risken för typ-I fel korrigerades alfa nivån till 0,005. Inga signifikanta skillnader fanns 

mellan grupperna varken avseende kön, ålder, antal diagnoser, antal psykosociala 

påfrestningar eller global funktionsnivå vid bedömning. 

Alla nybesök mellan 
2004-2009, alla åldrar 

N=590 

Patienter 14-24 år, 
minst 6 besök 

n=213 

Fullständig data 
CGAS/GAF, n= 182 

 

Fullständig data 
SCL-90, n=160 

 

SCL-90 
saknas n=53 

CGAS/GAF 
saknas n=31 
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Med ytterligare ett oberoende t-test jämfördes även bortfallsgruppens SCL-90 

skattningar före psykoterapi (n=52) med ingångsvärdena för de 160 personer som deltog 

i studien och som hade fullständiga SCL-90 data. Medelvärdet för GSI i 

bortfallsgruppen låg på 1.32, medan medelvärdet för de i studien ingående patienterna 

var 1.29. Skillnaden mellan medelvärdena var inte signifikant,     = 0.34, p = 0.90, ns. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie är en del av det utvärderingsarbete som kontinuerligt genomförs på 

Ericastiftelsen. Materialet i studien hämtades ur Ericastiftelsens databaser där det 

förvaras i avidentifierat och kodat format. Vid tidpunkten för undersökningen var 

därmed all data avidentifierad för att garantera deltagarnas anonymitet. Författaren för 

denna studie har i linje med HSFR:s forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1999) 

och i egenskap av forskningsassistent på stiftelsen undertecknat en förbindelse om 

tystnadsplikt.  

 

 

Resultat 

 

Förändringar på gruppnivå 

Variansanalysen visade på en signifikant huvudeffekt av tid (före-efter psykoterapi) för 

båda mätinstrumenten SCL-90 och CGAS/GAF. Wilks’ Lambda = 0.76, F(1,135) = 

42.86, p < 0.001 för GSI som beroende variabel och Wilks’ Lambda = 0.44, F(1,159) = 

202.95, p < 0.001 för CGAS/GAF som beroende variabel. Den största förändringen, 

motsvarande effektstorlek på 1.56 kunde observeras i CGAS/GAF-skattningarna. Lika 

stor effekt (d = 1.5) rapporterades av Philips et al. (2006) inom projektet YAPP.  

Den genomsnittliga skattningen på CGAS/GAF skalorna före psykoterapi låg på 55.94, 

vilket föll inom kategorin ”Varierande funktionsförmåga med sporadiska svårigheter 

eller symtom inom flera, men inte alla, sociala områden” för CGAS (Lundh, 2005), och 

motsvarande ”Måttliga symtom ELLER måttliga funktionssvårigheter med avseende på 

sociala kontakter, arbete eller skola” för GAF-skalan (American Psychiatric 

Association, 2002). Efter psykoterapi låg medelvärdet på 69.73, det vill säga inom 

spannet som på GAF-skalan motsvarar rubriken ”Vissa lindriga symtom ELLER vissa 

funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola, men i stort 

sätt tämligen välfungerande, har några etablerade, betydelsefulla personliga relationer” 

(American Psychiatric Association, 2002). På CGAS-skalan motsvarar intervallet ” En 

del svårigheter inom ett enstaka område, men fungerar allmänt sett ganska väl” (Lundh, 

2005).  

 

Patienternas symtom, skattade med SCL-90, minskade kraftigt efter psykoterapi jämfört 

med före, med effektstorlek på 0.94. Det genomsnittliga GSI-värdet före psykoterapi låg 

på 1.29, klart över genomsnittet för normalpopulationen som har beskrivits av Fridell et 

al. (2002). Efter psykoterapi var medelvärdet för GSI 0.75. Liknande värden 

rapporterades av Philips et al. (2006) inom projektet YAPP, där medelvärdet för GSI 

före psykoterapi låg på 1.3. Motsvarande skattningar efter psykoterapi inom YAPP var 

0.8. Resultaten redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4. Förändring i funktionsnivå (CGAS/GAF) och självskattade symtom (SCL-90) 

från början av psykoterapi till avslut (Sd i parentes). 

 N 
Före 
psykoterapi 

Efter 
psykoterapi 

df F P Effektstorlek 

 

SCL-90 160 1.29 (0.63) 0.75 (0.51) 1/148 56.68 0.001 0.94 

CGAS/GAF 182 55.94 (6.94) 69.73 (10.72) 1/170 252.61 0.001 1.56 

 

En jämförelse mellan mäns och kvinnors värden var för sig visade att kvinnors SCL-90 

skattningar efter psykoterapi låg på 0.74 i genomsnitt, vilket är lägre än GSI-värdena 

som rapporterades av Jacobsson et. al (2004) inom ramen för projektet YOUTH där 

kvinnorna efter psykoterapi skattade 0.84 i genomsnitt. Männens skattningar på SCL-90 

inom projektet låg på 0.62 medan männens värden i föreliggande studie låg på 0.82 vid 

avslut, det vill säga något över de genomsnittliga värdena inom YOUTH. 

 

Ytterligare en huvudeffekt som kunde påvisas var den av komorbiditet, det vill säga 

innehavandet av fler än en diagnos. Med SCL-90 som beroende variabel erhölls värdet 

F(1,135) = 18.7, p < 0.001. För CGAS/GAF låg kvoten på F(1,159) = 10.86, p = 0.001. 

Denna effekt var väntad då antal diagnoser rimligtvis bör korrelera starkt med andra 

deskriptiva bedömningsinstrument såsom skattningar av funktionsnivå eller upplevda 

symtom. Det vill säga ju fler diagnoser, desto starkare upplevda besvär och därmed 

lägre CGAS/GAF – skattningar och högre GSI- värden på SCL-90. 

 

Det fanns inga signifikanta huvudeffekter av varken kön eller ålder. Det fanns inte 

heller några interaktionseffekter av tid (mättillfälle) och någon av de 

grupperingsvariablerna kön (          = 0.64, p = 0.43 ns;         = 2.70, p = 0.10 ns), 

ålder (         = 3.55, p = 0.06 ns;         = 1.01, p = 0.32 ns) eller komorbiditet 

(         = 1.60, p = 0.21 ns;         = 1.21, p = 0.27 ns).  

 

Däremot påvisades en signifikant interaktionseffekt av tid och terapilängd, Wilks’ 

Lambda = 0.94        = 4.99, p = 0.008. Post-Hoc jämförelser visade att förändringen 

på CGAS/GAF-skalorna hos dem som gick i långa terapier (fler än 50 sessioner) var 

signifikant större (   = -11.15, Sd = 8.17) än för de som gick i kortare terapier, färre än 

25 sessioner (   = -18.69, Sd = 10.42). Interaktionseffekten beskrivs i figur 2. Det 

fanns dock inget samband mellan terapilängd och förändring i skattade symtom på 

SCL-90, Wilks’ Lambda = 0.98        = 1.28, p = 0.28, ns.  
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Figur 2. Interaktionseffekt tid x terapilängd.  

 

För att möjliggöra jämförelse av resultatet med normalpopulationens värden som 

presenterats i Fridell et al. (2002), redovisas nedan patienternas GSI-värden fördelade 

på ålder och kön (tabell 5). SCL-90 skattningarna hos både män och kvinnor i alla 

ålderskategorier före psykoterapi låg klart över de genomsnittliga värdena från 

normalpopulationent. Efter psykoterapi låg de genomsnittliga GSI värdena hos kvinnor i 

åldersgruppen 14-19 på 0.67 (Sd = 0.39), det vill säga under genomsnittet för 

normalpopulationen (Fridell et al., 2002). Kvinnorna i åldrarna 20-24 skattade i 

genomsnitt 0.81 på SCL-90 efter psykoterapi och nådde således inte normalmaterialets 

medelvärden. Männen i båda ålderskategorierna befann sig även de något över 

medelvärdena för normalpopulationen efter avslutad behandling. Medelvärdet för män i 

åldersgruppen 14-19 låg på 0.82, Sd = 0.64 (motsvarande normalmaterial: m = 0.45, Sd 

= 0.41) efter psykoterapi. Män i åldrarna 20-24 erhöll samma medelvärde (m = 0.82), 

med standardavvikelse på 0.48 (motsvarande värden i normalmaterialet: m = 0.51, Sd = 

0.44).  

 

Tabell 5. GSI värden (SCL-90) före och efter psykoterapi fördelade på kön och ålder 

(Sd i parentes) samt medelvärden för svenskt normalmaterial.* 

Kön Ålder N 
Före 
psykoterapi 

Efter psykoterapi 
Svenskt 
normalmaterial 

Kvinnor 

14-19 70 1.28 (0.64) 0.67 (0.39) 0.76 (0.63) 

20-24 57 1.36 (0.56) 0.81 (0.59) 0.59 (0.49) 

Män 
14-19 19 1.09 (0.75) 0.82 (0.64) 0.45 (0.41) 

20-24 14 1.28 (0.70) 0.82 (0.48) 0.51 (0.44) 

* Fridell et al. (2002) 
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Förändringar på individnivå 

Av de 160 som hade fullständiga SCL-90 skattningar före psykoterapi, uppgav 115 

(72%) en grad av symtom som kunde anses tillhöra den kliniska populationen, med 

SCL-90 skattningar över cutoffvärdena för respektive ålderkategori och kön. Efter 

psykoterapiavslut hörde endast 50 (31%) till denna kategori. Enligt Jacobson och Truax 

(1991) kriterier för kliniskt signifikant förbättring, passerade 69 (60%) cutoff gränsen 

över till normalpopulation, medan 4 (8%) uppvisade kliniskt signifikant försämring.  

 

Patienter med CGAS/GAF skattningar under 70 ansågs tillhöra den kliniska 

populationen. Dit hörde 175 (96%) patienter före psykoterapi, jämfört med 77 (42%) 

efter avslutad behandling. Fler än hälften (56%) passerade cutoff gränsen från klinisk 

till normalpopulation och kunde därmed betraktas som kliniskt signifikant förbättrade. 

Det fanns inga kliniskt signifikant försämrade patienter enligt CGAS/GAF skalorna 

(tabell 6). 

 

Tabell 6. Patienter vars förändring var kliniskt signifikant vid avslut av psykoterapi.  

Andel med kliniskt signifikanta symtom CGAS/GAF SCL-90 

Före psykoterapi 96% (175/182) 72% (115/160) 

Efter psykoterapi 42% (77/182) 31% (50/160) 

Kliniskt signifikant förbättring 56% (98/175) 60% (69/115) 

Kliniskt signifikant försämring 0% (0/77) 8% (4/50) 

Totalt 182 160 

 

Sambandet mellan terapeuternas och patienternas skattningar 

Det fanns ett signifikant samband mellan terapeuternas skattningar av patienternas 

funktionsnivå enligt CGAS/GAF- skalorna och patienterna självskattningar av symtom 

på SCL-90 både före och efter psykoterapi. Psykoterapeuternas skattningar före 

psykoterapi korrelerade medelstarkt med patienternas självskattningar av symtom (r = -

0.33; p < 0.01). Vid avslut av psykoterapi var korrelationen stark (r = -0.50; p< 0.01). Ju 

högre terapeuterna skattade patienternas funktionsnivå, desto lindrigare symtom 

rapporterades av patienterna. Korrelationerna låg mycket nära de värdena som 

rapporterades av Philips et al. (2006) där sambandet mellan terapeuternas och 

patienternas skattningar låg på 0.29 före psykoterapi och på 0.60 vid avslut.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka utfallet av psykodynamisk psykoterapi 

med ungdomar och unga vuxna som bedrivits på Ericastiftelsen mellan åren 2004 och 

2009. Som utfallsmått användes för- och eftermätningar av patienternas globala 

funktionsnivå på CGAS/GAF-skalorna och självskattade symtom enligt SCL-90. 

Dataanalysen visade på signifikant förbättring av patienternas funktionsnivå och 

minskning av symtom vid psykoterapiavslut.  
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Förändring på gruppnivå 

Undersökningsdeltagarnas genomsnittliga globala funktionsnivå, mätt med 

CGAS/GAF- skalorna, var betydligt högre efter psykoterapi än före. Likaså minskade 

deras symtom kraftigt. Efter psykoterapi var kvinnornas GSI-värden lägre än 

normvärdena som rapporterades inom projektet YOUTH (Jacobsson et al., 2004). 

Dessutom visade en jämförelse med de svenska normerna, som redovisades av Fridell  

et al. (2002), att kvinnorna i åldrarna 16-19 skattade lägre på SCL-90 efter psykoterapi 

än jämnåriga kvinnor inom den svenska normalpopulationen. Såväl de redovisade 

förändringarna som effektstorlekarna ligger i linje med resultaten som redovisades inom 

projektet YAPP (Philips et. al., 2006) och som utgjorde en jämförelsegrupp. Patienter 

som erbjöds psykoterapi på Ericastiftelsen uppvisade således lika stor förbättring som 

patienterna inom projektet YAPP.  

De erhållna effektstorlekarna i föreliggande studie, mätt med både SCL-90 (d=0.94) och 

CGAS/GAF (d=1.56), var avsevärt större än redovisade effekter i tidigare metaanalyser 

av psykodynamiska psykoterapier med ungdomar. Den rapporterade effektstorleken i 

metaanalyserna låg på 0,70 i genomsnitt (Kazdin, 2004; Weisz et al., 1992). Lika stor 

effektstorlek redovisades även av Shedler (2010) i en genomgång av ett stort antal 

metaanalyser av psykodynamisk psykoterapi med vuxna patienter. Effektstorlekarna i 

föreliggande studie var dessutom större än redovisade effekter vid enskilda studier av 

psykodynamisk psykoterapi med unga människor. Ett exempel på detta är RCT studien 

av Kronmüller (2010) där den erhållna effekten låg på 0.47. Ytterligare ett exempel är 

studien av Gilboa-Schechtman et al. (2010) vilken undersökte effekten av 

psykodynamisk psykoterapi med ungdomar med PTSD och där den redovisade effekten 

var 0.87. I linje med tidigare forskning fanns det inga samband mellan utfallet av 

psykoterapi och patienternas ålder eller kön (Clarkin & Levy, 2004; Leichsenring & 

Rabung, 2008; Lindgren et al., 2010). 

 

Dataanalysen visade inte heller på något samband mellan förekomsten av komorbiditet 

och terapiutfall. Komorbiditet kan betraktas som ett mått på graden av problematik; ju 

högre komorbiditet desto allvarligare och mer komplexa psykiska problem. Att inget 

samband mellan komorbiditet och utfall kunde påvisas står i strid med resultaten som 

redovisades i studien av Tonge et al. (2009) där forskarna fann att ungdomar med 

allvarligare psykisk ohälsa drog större nytta av psykoterapi än ungdomar med lättare 

problematik. Skillnaden mellan fynden kan dock förklaras med att graden av psykisk 

ohälsa i nämnd studie bedömdes med andra mått än komorbiditet. 

 

Forskning har visat att unga människor med multipla diagnoser (komorbiditet) utgör 

majoriteten i den kliniska populationen, det vill säga av dem som söker 

psykoterapeutisk hjälp (Roth & Fonagy, 2004). I föreliggande studie bedömdes 

emellertid endast 57 (27%) av undersökningsdeltagarna ha fler än en diagnos vid 

terapistart. Denna diskrepans kan delvis bero på underdiagnostisering av patienterna då 

deras GSI-värden mätta med instrumentet SCL-90 och CGAS/GAF-skattningar före 

psykoterapi tydde på förekomsten av allvarlig problematik, med medelvärden mycket 

högt över svenska normvärden. Användandet av DSM-IV som bedömningsinstrument 

inför psykoterapi har dessutom varit mycket begränsat under de initiala åren då 

psykoterapierna inom ramen för föreliggande studie genomfördes, vilket resulterade i 

att diagnostisering inte har prioriterats och därmed inte speglat graden av patienternas 
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problematik. Avsaknaden av tydliga rutiner och riktlinjer vid diagnostisering inför 

psykoterapi och indelningen av diagnoserna i grova kategorier försvårar ytterligare 

jämförelse mellan resultaten från föreliggande studie och tidigare forskning där större 

fokus har lagts på specifika diagnosgrupper.  

 

En interaktionseffekt som emellertid kunde påvisas var den mellan längd av psykoterapi 

mätt med antalet terapisessioner (indelade i kort, mellan och lång psykoterapi) och 

förändring på CGAS/GAF-skalorna. De som gick i längre terapi, fler än 50 sessioner, 

förbättrades mer på CGAS/GAF än de som fick kortare psykoterapi, färre än 25 

sessioner. Tidigare forskning stödjer delvis dessa resultat. Leichsenring och Leibing 

(2007) konstaterade i sin sammanställning, i likhet med föreliggande studie, att längre 

psykodynamisk behandling var mer effektiv än kortare terapier. En senare utförd 

metaanalys av Leichsenring och Rabung (2008) visade också den på ett negativt 

samband mellan rapporterade symtom och antal psykoterapisessioner. Samtidigt lyfte 

Kennedy och Midgley (2007) fram motstridiga resultat i sin sammanställning där 

samband mellan terapilängd och utfall endast kunde påvisas i några av studierna men 

inte i samtliga. Falkenström (2010) fann inte heller något samband mellan 

psykoterapilängd och skattningar vid terapiavslut. Det krävs således fler systematiska 

studier för att kunna dra meningsfulla slutsatser om hur sambandet mellan längd och 

utfall av psykoterapi ser ut. Variabeln psykoterapilängd är i sig problematisk då den 

operationaliseras på många olika sätt i olika studier vilket ytterligare försvårar 

jämförelsen mellan fynden. I föreliggande studie slogs ett stort antal psykoterapier ihop 

och kategoriserades enligt längd, mätt med antal sessioner. Ytterligare en viktig faktor 

att ta i beaktande är typen av psykoterapi. I gruppen korta psykoterapier, till exempel, 

har det ingått både korttidsterapier enligt an viss modell och terapier som var ämnade att 

bli längre men som av olika skäl blev avbrutna i förtid. Denna spridning i 

psykoterapityperna kan ha påverkat resultatet vilket ytterligare utgör en svårighet när 

variabeln terapilängd ska studeras. Tendensen som ändock kan utläsas i den 

föreliggande studiens interaktionseffekt är att längre psykoterapi hos vissa patienter kan 

leda till bättre effekter än korta terapier. 

 

Förändring på individnivå 

Klinisk signifikans är ett mer konservativt mått på förändring än statistisk signifikans. 

Begreppet anger en teoretisk gräns mellan klinisk och normalpopulation. Patienter som 

passerar denna gräns anses vara kliniskt signifikant förbättrade (Jacobson & Truax, 

1991). Fler än hälften av undersökningsdeltagarna (60%) i föreliggande studie 

uppvisade kliniskt signifikant lindring av symtom enligt SCL-90 vid psykoterapiavslut. 

På CGAS/GAF passerade 56% cutoff gränsen 70. Dessa värden är högre än de som 

rapporterades i Falkenströms (2010) studie av en grupp unga vuxna med blandade 

diagnoser där 57% förbättrades  signifikant på SCL-90 och endast 31% på GAF- skalan. 

 

Tidigare studier som har undersökt kliniskt signifikant förändring hos ungdomar med 

specifika diagnoser har rapporterat varierade resultat avseende andel förbättrade 

patienter.  Två av dessa har mätt klinisk signifikans med hjälp av DSM-IV 

diagnoskriterierna och rapporterade att 75% av patienterna inte längre uppfyllde 

kriterierna för förstämningssyndrom efter psykoterapin (Midgley & Kennedy, 2011; 

Tonge et al., 2009). Då klinisk signifikans i dessa studier mättes med andra mått än i 

föreliggande studie bör försiktighet iakttas vid jämförelse av resultaten. Ytterligare en 
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studie av ungdomar med depression och dystymi redovisade kliniskt signifikant 

förbättring hos endast 20% av patienterna ( Horn et al., 2005, refererat i Kennedy & 

Midgley, 2007). I delstudien av Kronmüller (2005, refererad i Kennedy & Midgley, 

2007) med ungdomar som diagnostiserades med olika ångeststörningar, blev 62% 

kliniskt signifikant bättre efter avslutad terapi. Andel patienter som uppvisar kliniskt 

signifikant förbättring efter psykodynamisk psykoterapi varierar således kraftigt i 

tidigare forskning. Klinisk signifikans är dessutom ett begrepp som endast i begränsad 

utsträckning används i forskningen, vilket ytterligare försvårar jämförelsen. Likväl tyder 

jämförelsen på att patienterna på Ericastiftelsen uppvisade lika stor eller till och med 

större kliniskt signifikant förbättring efter psykoterapi än de procentsatser som 

redovisades hos andra verksamheter både i Sverige och utomlands.  

 

Resultaten tyder samtidigt på att det inte är alla ungdomar och unga vuxna som tas emot 

på Ericastiftelsen som drar lika stor nytta av den psykodynamiska psykoterapin de 

erbjuds. En del patienter fortsätter även efter psykoterapin att höra till den kliniska 

populationen. I syfte att närmare förstå dessa fynd krävs det en kvalitativ analys av 

resultaten på individnivå som kan besvara frågor om vilka det är som har förbättrats 

respektive försämrats och hur psykoterapiprocessen såg ut i respektive fall.  

 

I de fall där patienternas skattningar på SCL-90 analyserades med hjälp av begreppet 

klinisk signifikans, visade det sig att fyra patienter försämrades, det vill säga uppvisade 

fler och mer allvarliga symtom efter psykoterapi jämfört med före och förflyttades 

därmed från normalpopulationen till att tillhöra klinisk population. Samtidigt 

förbättrades deras globala funktionsnivå enligt CGAS/GAF. Denna skillnad belyser ett 

viktigt problem som kan uppstå vid utvärdering av utfallet av psykodynamisk 

psykoterapi. Förändring i samband med psykoterapi mäts ofta med hjälp av skattning av 

symtom på olika skalor vilket SCL-90 är ett exempel på. Medelvärdet av svaren på de 

ingående 90 items ger en indikation på hur allvarliga patienten upplever sina symtom 

vara. Att mäta symtomförändring kan vara ett bra sätt att utvärdera den typ av 

psykoterapeutisk behandling som har symtomreduktion som behandlingsmål, 

exempelvis KBT. Målet med psykodynamisk psykoterapi, däremot, är bortom 

symtomreduktion och har i forskningen beskrivits vara bland annat ökad insikt, 

förändring av personlighetsstruktur eller främjande av adaptiva förmågor som ger 

patienten en ökad känsla av frihet och agens i sitt liv (Shedler, 2010). Då symtom, inom 

den psykodynamiska traditionen anses vara funktionella lösningar på djupare 

problematik, brukar dessa mildras och/eller elimineras i och med den djupare förändring 

som psykodynamisk psykoterapi åsyftar till vid lyckad psykoterapeutisk behandling.  

 

Symtomökning vid psykoterapiavslut kan även vara ett tecken på ökad insikt hos 

patienten som i sin tur leder till att denne vågar känna efter och härbergera sina starka 

affekter. Följaktligen kommer patienten att uppge högre grad av symtom som tecken på 

förbättring snarare än försämring. Gruppen ungdomar och unga vuxna skiljer sig 

ytterligare i detta avseende från vuxna. Uppvisande av diverse psykologiska symtom 

hör, inom dessa åldersgrupper, till den normala stadiadekvara utvecklingen. I studier 

som denna kan detta innebära att viktiga adaptiva förändringar aldrig fångas upp vid 

eftermätningar av symtombilden, och missas därmed. 
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Trots detta förblir symtommätningen ett problematiskt sätt att mäta förändring på inom 

den psykodynamiska psykoterapin då den inte fångar den djupare förändringen som 

utgör målet för terapin och fungerar således som ett indirekt sätt att mäta förändring på. 

Detta resonemang kan förklara varför vissa patienter inte når kliniskt signifikant 

förbättring eller till och med försämras till följd av psykodynamisk psykoterapi då 

utfallet mäts med hjälp av symtomskattning. Följaktligen blir det svårt att genomföra 

systematiska och stringenta utfallsstudier av psykodynamisk psykoterapi med de 

aktuella instrumenten vilket i längden bidrar till att evidensbasen för psykodynamisk 

psykoterapi generellt begränsas. Andra tillgängliga instrument som är specifika för den 

psykodynamiska psykoterapin, som exempelvis mäter anknytningsstil, 

personlighetsstruktur, mentaliseringsförmåga och så vidare, är därmed att föredra. Dessa 

medför dock att det blir svårare att jämföra olika terapeutiska metoder med varandra.  

 

Samband mellan patienternas och terapeuternas skattningar 

Patienternas skattningar av upplevda symtom på SCL-90 och terapeuternas skattningar 

av patienternas globala funktionsnivå på CGAS/GAF korrelerade med varandra vid 

båda mättillfällena, före och efter psykoterapi. Detta var viktigt att undersöka för att 

stärka mätinstrumentens validitet, i synnerhet då det var terapeuterna själva som gjorde 

en bedömning av patienternas funktionsnivå. Viss diskrepens mellan instrumenten var 

väntad då de inte avser att mäta exakt samma sak.  Korrelationen var medelstark före 

psykoterapi (r = -0.33) och stark vid avslut (r = -0.5). Liknande resultat redovisades av 

både Philips et al. (2006) och Falkenström (2010). Till skillnad från Philips et al. (2006) 

som, i likhet med föreliggande studie, fann att instrumenten korrelerade olika starkt i 

början av psykoterapi jämfört med i slutet, fann Falkenström (2010) samma korrelation 

vid bedömning, r = -0.52, som vid avslut, r = -0.55.  Att korrelationerna var starkare i 

samband med psykoterapiavslut jämfört med vid start kan förklaras genom att 

terapeuterna både fick mer information om patienterna under terapin och lärde känna 

dem på ett djupare plan. Patienterna kan å sin sida ha genomgått en liknande process, 

där de under terapins gång närmade sig sina terapeuter i sättet att reflektera kring sina 

problem. Därmed stämde terapeuternas skattningar av patienternas funktionsnivå bättre 

överens med patienternas egna upplevelser av symtom vid avslut jämfört med vid start 

av psykoterapi.  

 

Metoddiskussion 

En av faktorerna som begränsar resultatens generaliserbarhet är den sneda 

könsfördelningen i urvalsgruppen där majoriteten (77%) var kvinnor. Denna fördelning 

speglar inte nödvändigtvis könsfördelningen i populationen, även om kvinnor vanligtvis 

är överrepresenterade bland dem som söker hjälp för psykiska besvär (Philips et al., 

2006). Gunnel Jacobsson (2005) refererar i sin avhandling till flertal studier som har 

visat att kvinnor utgör tre fjärdedelar av alla som söker psykiatrisk hjälp. Således blir 

det svårt att åstadkomma en jämnare fördelning i studier som denna. 

Ytterligare en begränsning av den externa validiteten är bortfallet som utgjorde 15% för 

CGAS/GAF skattningarna och 25% för självskattning av symtom. Anledningen till 

bortfallet var i de flesta fall på patientens initiativ i förtid avbruten psykoterapi. Gruppen 

ungdomar och unga vuxna kan betraktas som en särskilt känslig grupp i detta 

sammanhang. Flera studier har betonat svårigheten i att hålla kvar denna målgrupp i 

psykoterapi. De unga människornas benägenhet att avbryta kontakten kan förstås som 
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en funktionell del i deras frigörelse- och mognadsprocess där de är på väg ut i livet mot 

ökat oberoende och frihet. En terapeutisk kontakt bygger däremot på en 

beroenderelation till en vuxen person som i viss mån, både på ett medvetet och 

omedvetet plan, påminner om de egna föräldrarna. Denna upplevda konflikt mellan 

behovet av att knyta an å ena sidan och viljan att bryta sig loss å andra sidan kan vara en 

viktig orsak till att många avbryter psykoterapin. Samtidigt är föreningen av dessa två 

poler helt avgörande för att kunna tillgodogöra sig psykoterapeutisk behandling. Det vill 

säga att ungdomen, i syfte att bryta sig loss, först måste lära sig att knyta an (Slavin, 

1996). Ytterligare en faktor som kan ha spelat roll för bortfallets storlek är de 

psykosociala påfrestningarna som paitnerna var utsatta för. Unga människor är, i större 

utsträckning än vuxna, beroende av sin  närmaste omgivning för att kunna tillgodogöra 

sig psykoterapi. Då många av undersökningsdeltagarna uppgav att de led av 

relationsproblem i familjen kan detta ha bidragit till svårigheten att upprätthålla den 

terapeutiska kontakten. 

För att minimera risken av bortfallets påverkan på resultatet skulle en mer konservativ 

design med intention to treat ha använts. Denna design innebär att bortfallsgruppens 

skattningar vid början av psykoterapi inkluderas i dataanalysen både vid för- och 

eftermätningen. Istället jämfördes endast startdata från bortfallsgruppen med startdata 

från den i studien ingående urvalsgruppen. Då inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan grupperna kunde observeras bedöms detta tillvägagångssätt vara tillräckligt.  

Studien bedöms, tack vare sin naturalistiska design, ha en hög extern validitet. De 

bidragande faktorerna är urvalsgruppens storlek, de breda inklusionskriterierna och 

följaktligen patientgruppens heterogenitet avseende psykiatriska diagnoser. Dessa utgör 

studiens styrka i jämförelse med mer systematiskt utförda randomiserade kontrollerade 

studier. Samtidigt utgör avsaknaden av en kontrollgrupp ett hot mot den interna 

validiteten, då slutsatser om orsakssamband mellan psykoterapi och utfall inte kan dras. 

För att kompensera för denna brist har en design med jämförelsegrupper använts. 

Jämförelsegrupperna utgjordes av publicerade forskningsprojekt vars urvalsgrupp 

bedömdes motsvara den i föreliggande studie ingående population, det vill säga 

ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14-24 som sökte psykologisk hjälp i Stockholm 

eller i Sverige. Ytterligare inkluderades även representativa jämförelsegrupper från 

normalpopulationen. 

Avsaknaden av en uppföljningsmätning utgör det huvudsakliga hotet mot den interna 

validiteten i föreliggande studie. Det är rimligt att anta att terapeuterna, tillsammans 

med sina patienter, ansåg det lämpligast att avsluta psykoterapin vid en tidpunkt då 

patientens besvär har minskat och då denne uppvisat ett bättre fungerande. Tolkning av 

patienternas skattningar i samband med terapiavslut kan därmed bli missvisande. 

Ytterligare bidrar den stora spridningen i längden av psykoterapierna till att många, till 

sin natur, olika psykoterapier slogs ihop och betraktades som en och samma behandling. 

Tidsaspekten kan vara av särskild vikt vid psykoterapi med yngre människor vars liv 

kännetecknas av stora och snabba förändringar I och me detta blir det  viktigt om än 

svårt att avgöra hur typen av psykoterapi samverkade med utfallet. Ett sätt att lösa dessa 

problem är genom att utföra nya mätningar vid uppföljning en viss tid efter avslutad 

psykoterapi vilket inte kunde göras i denna retrospektiva studie. Tidigare forskning har 

dock upprepade gånger visat att effekterna av psykodynamisk psykoterapi kvarstår och 

till och med avsevärt förbättras vid uppföljning flera månader efter avslut (Shedler, 
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2010; Tonge et al., 2009). Då psykodynamisk psykoterapi utgör ett paraplybegrepp för 

en mängd olika psykoterapeutiska behandlingar, hade det varit önskvärt med en närmare 

klassificering av psykoterapitypen. Ett annat sätt att komma åt detta problem hade varit 

att regelbundet kontrollera i vilken utsträckning psykoterapierna som bedrevs uppfyllde 

kriterierna för psykodynamisk behandling, så kallad adherence. På grund av studiens 

retrospektiva ansats var dock inget av dessa möjligt att genomföra.   

Mätning i direkt anslutning till psykoterapiavslut kan även ha slått ut åt andra hållet, det 

vill säga lett till sämre resultat än de som skulle uppmätas vid uppföljning. Avslut är en 

viktig del av den terapeutiska processen inom den psykodynamiska traditionen. 

Regressionsprocesser är vanliga i samband med avslut vilket ofta leder till att 

separationsprocesser återaktualiseras och färgar av avslutet (Ursano, Sonnenberg & 

Lazar, 2004). Detta i sin tur kan leda till att skattningar i samband med avslut blir 

missvisande, och kan delvis förklara varför vissa patienter uppfattats att ha försämrats i 

samband med psykoterapiavslut.  

En viktig synpunkt avseende studiens metod åsyftar mätinstrumenten CGAS och GAF. 

I Ericastiftelsens databas har värdena på CGAS- och GAF-skalorna slagits ihop till en 

enda variabel och har betraktats som ett och samma mätinstrument trots att det i 

dagsläget inte finns någon forskning som stödjer detta antagande (A. Lundh, personlig 

kommunikation, 31 oktober 2011). Det finns dock vissa faktorer som tyder på att 

sammanslagningen inte har någon avgörande påverkan på resultaten. GAF-skalan är 

delvis baserad på CGAS-skalan vilket tyder på att skalorna har en viss överlappning. 

Båda mäter dessutom funktionsnivån på en skala 1-100 med 10 poängs intervaller. De 

huvudsakliga skillnaderna mellan skalorna är däremot att GAF, till skillnad från CGAS, 

inte har något definierat åldersspann samt att varje intervall beskriver funktion och 

symtom för sig, medan symtomen i CGAS-skalan är en integrerad del i den generella 

funktionsbeskrivningen (Schorre & Vandvik, 2004). I praktiken betraktas ofta CGAS-

skalan som en barnanpassad motsvarighet till GAF-skalan (A. Lundh, personlig 

kommunikation, 1 november 2011). Den huvudsakliga anledningen till att det råder 

brist på forskning som jämför skalorna med varandra är förmodligen att det inte har 

funnits något behov av en enhetlig skala som kan användas för alla åldrar och inom alla 

verksamheter, i synnerhet då det är ovanligt att både ungdomar och unga vuxna tas emot 

inom en och samma verksamhet. Ericastiftelsen utgör ett undantag i detta avseende. För 

att underlätta jämförelse med tidigare forskning samt då forskningen i ämnet är 

begränsad, finns det således ett behov av att enas kring vilket skattningsinstrument som 

är lämpligast att använda för ungdomar och unga vuxna inom verksamheter som 

Ericastiftelsen där båda åldergrupperna tas emot (Schorre & Vandvik, 2004).  

Ytterligare en metodologisk begränsning utgör användandet av en cutoff gräns som en 

beskrivning av kliniskt signifikant förändring på CGAS/GAF-skalorna. Det kan finnas 

en risk att terapeuterna i sina skattningar omedvetet styrs av denna gräns. Terapeuterna 

var väl medvetna om att patienter som erhöll ett CGAS/GAF värde på 70 eller högre 

ansågs fungera tämligen väl och därmed inte längre hörde till den kliniska populationen. 

Terapeuterna var samtidigt medvetna om att de patienter som generellt tas emot på 

Ericastiftelsen och inom den övriga barn- och ungdomspsykiatriska vården har stora 

psykiska svårigheter och normalt erhåller värden långt under 70 på dessa skalor. Detta 

kan ha bidragit till en benägenhet hos terapeuten att vid avslutad psykoterapi iaktta 

försiktighet vid skattning på CGAS/GAF-skalan och om så möjligt, undvika att skatta 
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högre än 70. Att ge sin patient en CGAS/GAF- skattning som förflyttar denna från 

klinisk till normalpopulation, efter en psykoterapi som man själv har bedrivit, kan 

möjligtvis upplevas som en överskattning av den egna förmågan. Resultatet, där 

genomsnittet på CGAS/GAF efter psykoterapi låg på 69.73 och därmed tangerade men 

inte nådde upp till cutoff gränsen 70, stödjer detta antagande. Ett sätt att minska denna 

risk och därmed höja den interna validiteten i studien skulle vara att låta en annan 

terapeut göra en bedömning av patientens funktionsnivå både före och efter psykoterapi. 

Detta är dock praktiskt svårt att genomföra och skulle kräva stora resurser. I dagsläget 

görs skattningarna på Ericastiftelsen endast i vissa fall i samråd med överläkaren eller 

med kollegor. 

 

Avslutningsvis är författarens roll som forskningsassistent på Ericastiftelsen en viktig 

faktor att ta i beaktande vid tolkning av resultaten. I egenskap av forskningsassistent har 

författaren till viss del varit involverad i sammanställningen av de data som användes i 

analysen samt har genom sitt engagemang i organisationen haft personlig kontakt med 

terapeuterna. Stiftelsens verksamhetschef har dessutom handlett arbetet med studien. 

Dessa faktorer bedöms dock inte ha påverkat resultaten då majoriteten av skattningarna 

samlades och sammanställdes redan innan författaren blev anställd som 

forskningsassistent. Dessutom ingick det ett stort antal psykoterapeuter i studien som 

inte var anställda på stiftelsen utan som var externt anlitade eller studerade inom 

stiftelsens psykoterapeututbildningar och som författaren därmed inte hade någon 

kontakt med.  

Framtida forskning och slutsatser 

De senaste åren har det publicerats otaliga rapporter om den allt ökande psykiska 

ohälsan bland unga människor. Samtidigt som de unga mår allt sämre psykiskt, förblir 

de en eftersatt målgrupp inom forskningsvärlden som domineras av studier gjorda på 

vuxna patienter (Midgley & Kennedy, 2011; Reinecke & Shirk, 2007). Inom 

psykoterapiforskning har fokus de senaste åren generellt legat allt mer på kontrollerade 

randomiserade studier och på evidensbaserade metoder, vilket har lett till att det råder 

brist på generaliserbara effektivitetsstudier om psykoterapi generellt och 

psykodynamisk psykoterapi i synnerhet.  Föreliggande studie fyller dessa två luckor i ett 

ungt men viktigt forskningsområde av psykodynamisk psykoterapi med ungdomar och 

unga vuxna så som den bedrivs i den kliniska verkligheten, utanför den strikt 

experimentella och kontrollerade forskningsmiljön. Den bidrar till att ytterligare stärka 

forskningsstödet för psykodynamisk psykoterapi som en effektiv behandlingsmetod för 

unga människor med en mängd olika svårigheter.  

Samtidigt finns det fortsatt stort behov av liknande studier och andra mer specifika 

forskningsansatser för att väl underbygga detta område. Studier som undersöker utfallet 

av psykoterapi med ungdomar och unga vuxna med specifika diagnoser kan närmare 

precisera vilka patienter som skulle dra störst nytta av psykodynamisk psykoterapi. 

Detta är särskilt viktigt då tidigare forskning har visat att patienter med internaliserade 

svårigheter har större nytta av psykodynamisk psykoterapi än patienter med i huvudsak 

externaliserade symtom (Kennedy & Midgley, 2007).  

Det vore även av intresse att närmare studera den grupp patienter som inte uppvisade 

kliniskt signifikant förbättring, tillsammans med de fyra patienter som försämrades 

enligt SCL-90 men som samtidigt uppvisade en förbättrad global funktionsnivå. Genom 
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att närmare undersöka de individuella förändringarna hos dessa patienter kan 

individuella patientfaktorer som kan ha en betydelse för lyckad psykoterapeutisk 

behandling åskådliggöras.  

Syftet med föreliggande studie var att studera utfallet av psykodynamiska psykoterapier 

med ungdomar och unga vuxna. Sammanfattningsvis visade resultaten att patienter som 

har gått i psykoterapi på Ericastiftelsen mellan åren 2004 och 2009 har förbättrats 

signifikant avseende både symtom och global funktionsnivå. Den uppvisade 

förbättringen var lika stor och i vissa fall till och med större än resultat redovisade i 

tidigare forskning. Tack vare det stora antalet undersökningsdeltagare och användandet 

av ekvivalenta jämförelsegrupper, bedöms resultaten kunna generaliseras till en större 

population och därmed till andra liknande verksamheter. Dock hade det varit önskvärd 

med en uppföljande studie för att ytterligare understödja slutsatserna. Resultaten stärker 

hypotesen om att psykodynamisk psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod för unga 

människor med psykisk ohälsa. 
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