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ATT FULLFÖLJA EN GRUPPBEHANDLING-  

EN STUDIE OM AVHOPP I KBT-GRUPPER* 

 

Kristina Jungmarker 

 

Gruppbehandling erbjuds ofta till patienter inom psykiatrisk 

verksamhet för vuxna i Sverige. En problematisk faktor är de avhopp 

som återkommande sker i grupper. Syftet med denna studie var att ta 

reda på vad som gör att deltagare slutar kognitiv beteendeterapi (KBT) 

i grupp för ångestsyndrom i förtid och hur man kan modifiera dessa 

grupper så att fler patienter kan gå klart behandlingen. Deltagarna 

bestod av patienter inom öppenpsykiatrisk verksamhet för vuxna. 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och data 

bearbetades med tematisk analys. Resultatet visade tre teman för 

anledningar till avhopp: praktiska skäl, fel behandling och låg 

igenkänning med andra deltagare samt ett tema som bestod av en 

kombination av dessa. I studien framkom även fem teman med 

förändringsförslag: skapa bra gruppklimat, mer information innan, 

draghjälp, mer utrymme för fria samtal och komprimerad tid. 

Sammantaget framkom flera saker som kan göras för att öka 

möjligheter för patienter att slutföra gruppbehandling.  

 

 

 

Inom psykiatrisk verksamhet för vuxna i Sverige erbjuds ofta gruppterapi som ett 

komplement till individuella kontakter. Gruppbehandling är ett format som många 

patienter har glädje av. Det är vanligt att patienter känner sig ensamma i sin problematik 

och möter oförståelse från omgivningen. I gruppkontexten får de möjlighet att träffa 

andra i liknande situation. Ett annat syfte med gruppbehandling är att vara 

resursbesparande för att kunna ge så många patienter som möjligt vård i rimlig tid 

(Söchting, 2014). Men en problematisk faktor är de avhopp som ofta sker i grupper. Om 

många platser i grupperna står tomma uppnår man inte den avsedda resursbesparingen 

och deltagaren som hoppar av riskerar att inte förbättras i sin psykiska ohälsa. Den 

personen går också miste om möjligheten att dela sina upplevelser med de andra i 

gruppen. De deltagare som är kvar i behandlingen förlorar en person i gruppen och 

dynamiken förändras.  Författarens erfarenhet är att de patienter som slutför en 

gruppbehandling lyfter formatet som en av de största behållningarna. Därför bedöms 

detta vara ett relevant område att utforska närmare. Vad är det som gör att en stor andel 

gruppdeltagare hoppar av och vad finns det för faktorer som kan förändras så att fler 

deltagare genomför hela behandlingen? Denna studie kommer att rikta in sig på 

kognitiv beteendeterapi (KBT) i vuxenpsykiatrin eftersom det är den terapiinriktning 

och verksamhet som författaren arbetar inom och där som problemet har 

uppmärksammats. För att rikta in studien ytterligare kommer den att fokusera på 

ångestsyndrom som är det vanligast förekommande psykiatriska tillståndet (Barlow, 

2002) och som ofta behandlas med KBT i grupp.  

 

 

 
*Tack till alla deltagare som har gett av sin tid, alla gruppledare som har hjälpt till att förmedla kontakt, 

Therese Anderbro och Camilla von Below för snabba svar och värdefull handledning, Kåre Tham och 

Kerstin Holm Swahn för relevant opponering, Ewa Mörtberg för noggrann granskning, pappa för utförlig 
korrekturläsning och Jörgen för att du finns vid min sida. 
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KBT för ångest 

KBT har visat sig vara en effektiv behandling för ångestsyndrom i både randomiserade 

kontrollerade forskningsstudier (Carpenter et al., 2018) och i effectiveness-studier som 

undersöker behandling i öppenvård (Hans & Hiller, 2013b). Ångestsyndrom innebär 

ofta stora begränsningar för de som drabbas där undvikande och negativa tankemönster 

är de primära svårigheterna. Inom KBT finns flera behandlingsprotokoll för olika 

ångestsyndrom med god evidens. En vanligt förekommande teknik inom dessa 

behandlingar är att angripa problematiken genom att utmana och stanna kvar i de 

situationer som personer upplever obehagliga, så kallad exponering (Öst, 2006), för att 

få nya erfarenheter och uppleva att man klarar av tillvaron och kan hantera ångesten. 

Det kan leda till att man inte längre är begränsad, utan kan göra det man vill och vara i 

de situationer som man önskar. Obehaget kan sedan mattas av på sikt, men det viktiga 

är tilltron till den egna förmågan och erfarenheten att man kan hantera en situation trots 

ångest. I KBT arbetar man även ofta med de dysfunktionella tankegångarna (Öst, 2006) 

som innebär en begränsning. Personen behöver inte bara utsätta sig för de svåra 

situationerna, utan även öva på att hantera de negativa tankarna. Hos en person med 

ångest upplevs ofta tankarna som sanna och hen styrs av dem på olika sätt. Inom KBT 

finns olika tekniker för att skapa ett nytt förhållningssätt till dessa tankar och bli mer fri 

att leva sitt liv i den riktning man önskar. Carpenters et al. (2018) redovisar studier för 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)*, social fobi, paniksyndrom, tvångssyndrom 

(OCD), akut stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom (GAD) i sin metaanalys. De 

flesta studierna som ingår i metaanalysen har jämfört KBT med psykologisk placebo, 

d.v.s. exempelvis supportive counseling (ung. stödsamtal). Resultatet visar en 

signifikant större förbättring av symtom för de personer som fick KBT jämfört med de 

personer som fick psykologisk placebo. 
  

KBT i grupp 

När det gäller skillnader i effekt mellan KBT i grupp och individuellt så visar 

forskningen motstridiga resultat. Viss forskning visar på bättre effekt individuellt och 

viss forskning på bättre resultat för KBT i grupp. I Hans och Hillers metaanalys av 

effectiveness-studier (2013b) framkommer data som visar att individuell KBT har bättre 

effekt på OCD och PTSD, men visar ingen signifikant skillnad mellan grupp- och 

individualterapi vad gäller paniksyndrom och social ångest. Det fanns inga studier med 

GAD som mötte inklusionskriterierna för metaanalysen.   

 

Med anledning av de varierade resultaten för jämförelser av gruppbehandling och 

individuell behandling har Burlingname et al. (2016) gjort en metaanalys för att testa 

likvärdigheten mellan olika format. De menar att tidigare metaanalyser har använt sig 

av effektstorlekar av mellangruppsdesign för att undersöka till synes likvärdiga format 

och därmed blandat in okontrollerade variabler. Forskarna ville hitta studier som 

jämförde gruppbehandling och individuell behandling parallellt. Deras hypoteser var att 

individuella format och gruppformat är likvärdiga för identiska behandlingar inom 

samma studie, men att individuella format och gruppformat skiljer sig åt vad gäller 

icke-identiska behandlingar inom samma studie. Man riktade in sig på ångest- och 

förstämningssyndrom. De studier man fann innehöll i störst utsträckning KBT. 

Burlingname et al. (2016) fann stöd för sin första hypotes; individuella format och 

gruppformat var likvärdiga för identiska behandlingar inom samma studie. Däremot  

bekräftade inte resultaten deras andra hypotes, d.v.s. individuella format och  

 

 
* När studierna som ingår i merparten av den forskning som denna uppsats refererar till så ingick PTSD 

med ångestsyndromen i klassifikationssystemet DSM IV (APA, 2000). 
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gruppformat skiljde sig inte åt vad gällde icke-identiska behandlingar inom samma 

studie. Studierna visade att både vad gäller identisk och icke-identisk individuell 

behandling och gruppbehandling så uppnår man samma behandlingseffekt. Deltagarna 

uppnådde samma förbättring oavsett format.  

 

Avhopp i behandling  

I all sorts behandling är avhopp en problematisk faktor. Avhopp kan definieras på olika 

sätt och man har inte nått konsensus kring detta. Det kan antingen definieras i termer av 

avslut tidigare än planerat och överenskommet alternativt antal sessioner som patienten 

inte deltar i (Salmoiraghi & Sambhi, 2010), där exempelvis frånvaro från tre eller fler 

sessioner räknas som avhopp (Hofmann & Suvak, 2006) oavsett om patienten deltar i 

slutet av behandlingen. Patienterna som avslutar sin behandling i förtid har oftast inte 

hunnit förbättras och en stor andel söker vård på nytt inom ett år (Salmoiraghi & 

Sambhi, 2010). Inom psykologisk behandling generellt så förekommer avhopp mellan 

20 och 60 % och inom KBT är andelen 19 - 50 % trots att många patienter uttrycker 

engagemang och förbättring i början av behandlingen (Salmoiraghi & Sambhi, 2010). 

För gruppbehandlingar i öppenvård av KBT-format så ligger bortfallsfrekvensen för 

depression på omkring 20 % (Hans & Hiller, 2013a) och ca 15 % för ångestsyndrom 

(Hans & Hiller, 2013b). Ur både ett samhälls- och individperspektiv vore det mer 

fördelaktigt att hjälpa patienterna fullt ut när de väl har sökt och påbörjat en behandling. 

Oavslutade processer kan skapa frustration hos patienten och en upplevelse av 

misslyckande, vilket i sig kan göra att patienten har svårt att söka hjälp på nytt. Det 

finns många vinster med att behålla de patienter som har funnit motivation att inleda en 

behandling. Inom gruppbehandling blir inverkan av avhoppade deltagare större än i 

individuell behandling. Om deltagare hoppar av så kan det påverka de andra patienterna 

negativt. De andra deltagarna kan känna sig mindre solidariska med gruppen, uppleva 

ilska och osäkerhet och dominoeffekt kan uppstå där fler personer avslutar i förtid 

(Söchting, 2014).  

 

Prediktorer och moderatorer för avhopp 

I Salmoiraghi och Sambhis (2010) litteraturstudie framkom ett antal variabler som 

predicerade avhopp. Vissa studier indikerade att unga personer med låg utbildningsnivå 

i mindre utsträckning fullföljde KBT-behandlingar. En studie rapporterade att fler 

personer av etnisk minoritet hoppade av. Medan andra studier inte uppvisade skillnad 

vad gäller demografiska variabler. Det fanns inga entydiga data som pekade på att en 

viss diagnos skulle vara mer sammankopplad med tidigt avslut av behandling. Dock 

visade flertalet studier att ju högre grad av depression desto större andel avhopp. 

Patienter behövde även ha praktiska förutsättningar att delta i behandling. Två studier i 

litteraturöversikten visade på signifikanta resultat för tid respektive transport som 

faktorer för avslut i förtid. Endast en av studierna hade resultat där missnöje med 

behandling eller terapeut var avgörande för avhopp. Vissa av studierna visade på låg 

självkänsla, hopplöshet och extern locus of control som faktorer som predicerade 

tidigare avslut.  

 

Hans och Hillers metaanalys för ångestsyndrom i öppenvård (2013b) visade på större 

avhopp för patienter med paniksyndrom och PTSD än för OCD. I övrigt framkom inga 

signifikanta skillnader mellan olika ångestsyndrom. Vad gäller skillnader i avhopp från 

gruppbehandling kontra individuell KBT så fann man att paniksyndrompatienter i 

mindre utsträckning slutförde individuell behandling jämfört med gruppterapi. För 

deltagare med OCD, PTSD eller social ångest framkom inga signifikanta skillnader i 

avhopp mellan KBT i grupp och KBT individuellt. KBT för depression generade 
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avhopp i större utsträckning än KBT för ångestsyndrom (Fernandez, Swift, Salem & 

Ramtahal, 2015; Hans & Hiller, 2013b) och hypoteserna kring orsakerna till att 

patienter inte slutför en depressionsbehandling skilde sig något från ångestsyndromen. 

Burlingname et al. (2016) tittade också på avhopp i sin metaanalys. De konstaterade att 

andelen avhopp inte skiljde sig åt mellan individuell behandling och gruppbehandling. 

Pozza och Dèttore (2017) jämförde KBT individuellt och i grupp för OCD. De 

uppmätte ingen signifikant skillnad mellan dessa format både vad gäller effekt och 

andel avhopp. 

 

Stor andel forskning visar således liknande behandlingseffekter för KBT individuellt 

och i grupp och att det inte skiljer sig åt vad gäller avslut i förtid. I dagens samhälle ökar 

den psykiska ohälsan (Folkhälsomyndigheten, 2019a) och vården har svårt att ta hand 

om de växande köerna. För att möta det stigande behovet av psykologisk behandling 

och samtidigt dra nytta av de övriga vinster som gruppbehandling kan ge såsom minskat 

stigma, stöd från andra i liknande situation, perspektivtagande och draghjälp i arbetet 

med hemuppgifter (Söchting, 2014) så är det väsentligt att ta reda på hur vi kan minska 

de avhopp som trots allt sker. Om ett avhopp sker i en individuell behandling så går den 

aktuella patienten miste om det fortsatta behandlingsarbetet, men behandlaren i fråga 

kan ge tid till en ny patient. I en gruppbehandling finns inte samma förutsättningar. Om 

en grupp är igång så behöver den slutföras innan man kan påbörja nästa. I vissa grupper 

finns intag under behandlingens gång, men för KBT är det vanligast att gruppen är 

sluten. En KBT-behandling har en tydlig struktur som följer en viss ordning och det gör 

det svårt för deltagare att hoppa in mitt under pågående behandling. Det här gör att det 

blir extra viktigt att ta reda på hur vi kan minska avhopp specifikt i KBT-grupper.  

 

I en studie av Bados, Balaguer och Saldana (2007) undersökte man avhopp för KBT 

generellt. Då fann man att störst del (46,7%) avslutade behandling i förtid på grund av 

låg motivation eller missnöje med behandling eller terapeut. 40% uppgav praktiska skäl, 

(ex. transport, flytt, tid) som anledning till avhopp. 13,3% slutförde inte behandlingen 

med anledning av att de kände sig försämrade.  

 

Lincoln et al. (2007) konstaterade i sin studie av individuell KBT för social ångest att de 

som hade samsjuklighet i större utsträckning och uppvisade högre grad av 

undvikandebeteenden var de som oftare hoppade av. Det faktum att de personer som 

skattade högre på undvikande hade svårare att slutföra behandling leder oss in på 

psykologiska mekanismer. I och med icke-signifikanta skillnader vad gäller 

sociodemografiska data, samsjuklighet m.m. så planerar Nielsen, Vangklide, Wolitzky-

Taylor, Daniel och Hageman (2016) en studie där man ska jämföra psykologiska 

faktorer för patienter med ångestsyndrom. De funderar över om personer med vissa 

karakteristika lämpar sig bättre för KBT med anledning av att fokus i 

behandlingsarbetet ligger i att omvärdera tankar och närma sig obehag. Studien ska 

undersöka uppmärksamhetskontroll och känsloreglering. Förmågan att styra 

uppmärksamheten kan påverka exponeringsarbetet. Med känsloreglering avser man 

uppmärksamhet och förståelse för känslor, acceptans för känslor och förmågan till 

målinriktade beteenden och att stå emot impulser, trots obehag. Denna studie har ännu 

inte publicerat sina resultat.  

 

I en studie av Hofmann och Suvak (2006) undersöktes avhopp från gruppbehandling av 

social ångest där 34 av de 133 deltagarna hoppade av. Resultaten visade inga 

signifikanta skillnader vad gäller demografiska data, grad av social ångest eller 

samsjuklighet med annan psykiatrisk diagnos. 17 av de 34 lämnade in svar på frågor om 
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anledningar till avhopp. Av dessa angav fem personer svårigheter att få ihop det med 

arbetstider, fyra deltagare att gruppkontexten upplevdes överväldigande, fyra personer 

att de inte trodde att behandlingen var effektiv, tre hade flyttat till annan stad och en 

person uppgav personliga skäl utan närmare förklaring.  

 

Fernandez et al. (2015) undersökte flera moderatorer för avhopp från KBT i deras 

metaanalys. De hittade inga signifikanta skillnader vad gäller erfarenhet hos terapeuten 

som gav behandlingen. Det var liknande andel avhopp för nya terapeuter som för mer 

erfarna sådana. De jämförde även olika miljöer där behandling för inneliggande 

patienter genererade signifikant andel färre avslut i förtid än behandling i öppenvård. De 

fann ingen signifikant skillnad mellan studier av randomiserad kontrollerad design och 

studier av annan design. Däremot fann de en signifikant skillnad mellan behandlingars 

längd. Ju fler sessioner som var planerade för en behandling desto färre avhopp under 

behandlingens gång.  

 

Belanger et al. (2017) genomförde en explorativ studie för att titta på faktorer som 

kunde predicera avhopp från KBT för paniksyndrom i grupp. De tittade på 

svårighetsgraden av symtomen, sociodemografiska data, deltagarnas förväntan samt 

omständigheter i sin kärleksrelation (dyadic adjustment). Av de 77 deltagarna hoppade 

29 (37,7%) personer av behandlingen. 15 av dessa 29 avslutade behandlingen mellan 

första och sjunde sessionen (vilket var innan exponeringsfasen hade börjat) och 14 

deltagare avslutade mellan session åtta och 14. Man fann ingen korrelation mellan 

avhopp och svårighetsgrad av symtom före behandling eller svårigheter i sin 

kärleksrelation. Däremot upptäcktes en korrelation mellan deltagarnas förväntan på att 

hantera sina symtom på egen hand, ålder och antal år i skolan och andelen avhopp. Man 

såg även en korrelation med större andel avhopp om man hade gått i terapi tidigare.  

 

Metoder för att minska avhopp 

Vissa inplanerade gruppdeltagare påbörjar inte behandlingen överhuvudtaget. En del i 

kedjan för att minska avhopp av behandling ligger i bedömningsfasen och tiden före 

behandlingsstart. Det är av vikt att göra en noggrann urvalsprocess och man kan sedan 

ha kontakt med deltagarna inför gruppstarten för att säkerställa att de överhuvudtaget 

påbörjar behandlingen. Vad gäller gruppdeltagare är det störst del som avslutar runt 

session tre eller fyra beskriver Söchting (2014). Hon lyfter vikten av att ta deltagarna 

genom den första fasen av ambivalenta förväntningar. Detta kan göras genom 

gruppsamtal för att hitta realistiska förväntningar, undersöka känslor av hopplöshet i 

gruppen samt ge exempel från verkligheten på andra individer som har gått igenom 

behandling och förbättrats. 

 

Olika insatser för att minimera avhopp har provats. Dean, Britt, Bell, Stanley och 

Collings (2016) provade att lägga till en modul med motiverande samtal (MI) före start 

av KBT i grupp för ungdomar (13 – 18 år) med depression och ångest. Deras resultat 

visade att de ungdomar som hade gått i MI innan behandlingen deltog i signifikant fler 

sessioner än de som hade deltagit i kontrollbetingelsen samt hade ökat engagemang. 

Davis, Hooke och Page (2006) identifierade låg självkänsla och svårigheter i relationer 

till andra som två faktorer som predicerade avhopp för KBT i grupp. I och med detta så 

genomförde de även en studie där de testade om en modul som syftade att öka 

självkänslan kunde minska avhopp. Deltagarna skulle genomgå modulen innan den 

ordinarie KBT-behandlingen startade. Men modulen ledde inte till den förväntande 

ökningen av självkänsla och således inte heller till färre avhopp.  
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I en studie av individuell KBT tittade Ahmed och Lawn (2012) på 60 patienter med 

ångest och depression. De konstaterade en signifikant skillnad mellan om man hade fått 

genomföra beteendeförändringar tidigt i behandlingen eller inte. De patienter som hade 

fått i hemuppgift att prova nya beteenden i ett tidigt skede stannade i högre utsträckning 

kvar och slutförde behandlingen. Störst andel av de som fullföljde hade introducerats 

för beteendeinterventionen senast vid fjärde sessionen. 

 

Delsignore et al. (2016) undersökte verkan av tillägg med kontakt via e-post mellan 

sessionerna i en KBT-grupp för social ångest. Två dagar efter varje grupptillfälle fick 

deltagarna e-postmeddelande från terapeuten. Deltagarna instruerades att läsa 

meddelandet, skriva ner reflektioner och ta med sig dessa som diskussionsunderlag till 

nästa session. Man fann en skillnad mellan grupperna, men denna var inte signifikant. 

Av totalt 14 deltagare som hoppade av så var det nio som inte fick stöd via e-post och 

fem av de som fick det extra stödet.  

 

Sammanfattningsvis har stor andel kvantitativ forskning gjorts både vad gäller 

behandlingseffekter av KBT i grupp, vad som kan predicera avhopp samt hur man kan 

förhindra detta. Studierna visar varierade resultat och man har inte landat i någon 

gemensam riktlinje kring hur man kan förändra gruppbehandlingar för att behålla fler 

deltagare. 

 
Syfte och frågeställningar 

I och med att gruppbehandlingar blir ett alltmer vanligt komplement till individuella 

kontakter och eftersom KBT för ångestsyndrom är en verksam och vanligt 

förekommande behandling i öppenvården så bedöms det vara intressant och viktigt att 

effektivisera. Uppsatsförfattaren ville gå vidare och ta reda på mer om deltagares egna 

upplevelser och se om det var möjligt att få utförligare svar på frågan om orsaker till 

avhopp och vad som kan göras för att förhindra detta. Därför är detta en studie med 

kvalitativ ansats med intervjuer av deltagare som har hoppat av KBT-grupper i 

psykiatrisk öppenvård. Denna uppsats fokuserar på de deltagare som har startat en 

gruppbehandling, men sedan av olika anledningar inte fullföljer. Definitionen för 

avhopp i denna studie har således varit påbörjad behandling som avslutas tidigare än 

planerat och överenskommet. Syftet med denna studie var att undersöka vad som gör att 

patienter inom vuxenpsykiatrin avslutar KBT i grupp för ångestsyndrom i förtid och hur 

man kan modifiera dessa gruppbehandlingar så att fler deltagare kan fullfölja. 

 

1. Vilka faktorer upplevde gruppdeltagarna hade påverkat att de avslutade 

behandling i förtid?  

2. Vilka faktorer upplevde gruppdeltagarna hade kunnat hjälpa dem att slutföra 

behandlingen? 

 

Metod 

 
Denna studie har tillämpat kvalitativ metod och författaren har undersökt fenomenet 

avslut av behandling i förtid. Den teoretiska utgångspunkten var kunskapsteoretiskt 

realistisk och baserades således på deltagarnas egna upplevelser och beskrivningar. Att 

undersöka deltagares upplevelser görs lämpligen via intervju eller observation. I det här 

fallet var intervju bästa metod för att besvara frågeställningen och valdes som 

datainsamlingsform. I en kvalitativ intervjustudie behöver det finnas öppna frågor för 

deltagarna att besvara så att man kan uppnå uttömmande svar om individers upplevelser 

(Langemar, 2008). Man kan dock ha olika grad av struktur på intervjun. I denna studie 
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har semistrukturerade intervjuer genomförts. Det innebär att man har en intervjuguide 

med färdiga öppna frågor som utgår från frågeställningarna och att följdfrågor ingår 

som tillägg. Semistrukturerad form valdes utifrån att det passade de aktuella 

frågeställningarna.  

 

Uppsatsförfattaren arbetar som psykolog inom vuxenpsykiatrisk verksamhet och 

bedriver själv gruppbehandling för patienter med ångestsyndrom. Det innebär en 

förförståelse för området som är färgad av egna upplevelser och antaganden. Denna 

studie genomfördes dock på andra mottagningar än den egna. Där fanns gruppledare 

som författaren inte hade träffat tidigare och olika varianter av behandlingsupplägg som 

minskade risken för förutfattade meningar. En styrka med förförståelsen var att allt det 

som deltagarna beskrev var enkelt att skapa sig en bild av och adekvata följdfrågor var 

möjliga att ställa då författaren hade god inblick i det område som deltagarna berättade 

om.  

 

Rekrytering 

Kriteriet för inklusion var deltagare i KBT-grupper för ångestsyndrom inom 

vuxenpsykiatrin. Eftersom det var en specifik målgrupp som skulle inkluderas så 

tillämpades ett så kallat tillgänglighetsurval (Langemar, 2008). Det vill säga de 

deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och var möjliga att få tag i blev del av 

underlaget. Författaren började med att kontakta mottagningar inom den egna sektorn. 

Planerat antal grupper som skulle startas beräknades inte vara tillräckligt och 

sökområdet fick breddas. Kontakt togs med större delen av Stockholms läns 

psykiatriska mottagningar samt några mottagningar i andra län. Vissa mottagningar 

hade inte möjlighet att delta då annan forskning pågick samtidigt och vissa 

mottagningar hade inte någon KBT-grupp för ångestsyndrom som skulle starta under 

våren 2019. För att ingå i studien skulle det inte ha passerat mer än tre månader efter 

avslutad behandling. Anledningen till detta var att deltagaren skulle kunna ge en så 

tydlig bild som möjligt som inte hade grumlats av andra faktorer. När rekryteringen 

påbörjades framkom att två mottagningar hade haft grupper under hösten 2018 som föll 

inom tidsramen, vilket möjliggjorde rekrytering även från dessa.  

 

Deltagare 

Det slutgiltiga underlaget bestod av åtta deltagare från fem olika vuxenpsykiatriska 

mottagningar inom både landsting och privat verksamhet i Stockholms län, 

Östergötlands län och Örebro län. I studien deltog sex kvinnor och två män. De flesta 

deltagare var i 20-årsåldern. Deltagarna hade följande registrerade diagnoser i 

journalsystemen: social ångest, GAD, PTSD, paniksyndrom, tvångssyndrom 

ospecificerad, blandade ångest- och depressionstillstånd, ångesttillstånd utan närmare 

specifikation, aktivitets- och uppmärksamhetsstörning utan närmare specifikation, 

ADD, bipolär sjukdom ospecificerad, bulimia nervosa, emotionellt instabil 

personlighetsstörning samt sömnstörning. Flera deltagare hade två diagnoser 

registrerade och ett par deltagare hade tre eller fler diagnoser. Sju av åtta deltagare hade 

gått i individuell samtalsbehandling i någon form. De flesta deltagare hade haft 

samtalskontakt under flera år. Tre deltagare hade gått i andra gruppbehandlingar. Vad 

gäller sysselsättning så fanns dessa kategorier representerade: arbete heltid, studerande 

universitet, studerande Komvux, studerande gymnasium, arbete deltid/sjukskriven 

deltid, studerande deltid/sjukskriven deltid samt arbetssökande. 
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Behandlingsgrupperna 

I studien ingick fem olika behandlingsgrupper med KBT för ångestsyndrom. Två 

grupper var riktade mot social ångest, varav den ena pågick 30 sessioner och den andra 

14. I en behandling hade man bred ansats mot ångest som pågick nio tillfällen. Två 

grupper var av transdiagnostisk modell (Unified Protocol) och dessa innehöll åtta 

respektive nio tillfällen. Antal deltagare vid start var mellan sju och nio i grupperna.  

 

Gruppledarna 

Det var totalt nio behandlare, varav åtta var legitimerade psykologer som hade varit 

yrkesverksamma mellan sex månader och tolv år (PTP-året inräknat som ett år i yrket). 

En behandlare var socionom och legitimerad psykoterapeut och hade varit 

yrkesverksam ca 20 år. Fyra av grupperna hade två ledare och en grupp hade en ledare 

som höll i behandlingen.  

 

Avhopp 

Fyra deltagarna avbröt gruppbehandlingen efter session två, en deltagare efter tredje 

sessionen, två deltagare efter session fyra och en deltagare efter session 11. 

 

Procedur 

Datainsamling pågick under våren 2019 och bestod av intervjuer i semistrukturerad 

form som uppsatsförfattaren genomförde. Intervjuerna tog 20 - 30 min. Inledningsvis 

gjordes en intervjumall och med första deltagaren genomfördes en pilotintervju. I den 

första intervjun fanns frågor som visade sig vara för styrande. Dessa togs bort och en ny 

intervjumall (bilaga 1) utformades. Den nya mallen innehöll alla de frågor som den 

första deltagaren hade fått, men några plockades således bort. Eftersom den första 

personen hade haft möjlighet att besvara alla frågor så kunde materialet behållas till 

analysen. 

 

Deltagarna fick ett brev med information (bilaga 2) när de började i en aktuell 

gruppbehandling. Då kunde de ta beslut om de vill delta i studien. I detta brev var det 

beskrivet att det handlade om utvärdering av behandling, men framgick inte att det 

handlade om avhopp, så att deltagarna inte skulle påverkas i någon riktning. När man 

kunde konstatera att det var ett avhopp tog gruppledarna kontakt med undertecknad. 

Avhopp konstaterades antingen genom att deltagarna hade meddelat att de inte hade 

möjlighet att fortsätta i behandlingen eller när ca en månad utan närvaro hade passerat. 

En av grupperna hade som premiss att man inte fick fortsätta om man hade missat tre 

tillfällen. När avhopp var konstaterat så skickade författaren ett nytt brev (bilaga 3) med 

ytterligare information och började sedan söka deltagarna per telefon för att boka 

intervju.  

 

Två av deltagarna var avhoppare från hösten 2018. I de fallen tog en av gruppledarna 

kontakt med deltagaren, beskrev kort vad det gällde och bad om muntligt samtycke över 

telefon. Därefter fick författaren kontaktuppgifter och ringde för att berätta mer och 

boka tid för intervju. Följande data om deltagarna inhämtades från gruppbehandlarna 

efter intervjun: registrerade diagnoser, totalt antal deltagare i gruppen och antal tillfällen 

i den aktuella gruppbehandlingen. Till detta inhämtades samtycke från deltagarna under 

intervjun. I slutet av intervjun fick deltagarna själva berätta om de hade gått i 

samtalsbehandling tidigare samt uppge aktuell sysselsättning. Efter genomförd intervju 

fick deltagarna varsitt presentkort till biograf på 150 kronor. De hade inte fått 

information om detta innan och samtliga deltagare accepterade att ingå i studien utan att 

känna till att någon ersättning skulle utdelas.  
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Analysfas 

I och med att det finns kunskap inom området så var det aktuellt att tillämpa tematisk 

analys där man söker efter teman utifrån teori inom fältet (Braun & Clarke, 2006). Hela 

materialet analyserades för att hitta utmärkande och viktiga teman. Eftersom det saknas 

kvalitativ forskning om deltagares upplevelse kring avhopp i grupper så tillämpades 

induktiv metod, vilket innebar att analysen utgick från insamlade data (bottom-up) och 

inte från tidigare teori. Tolkningen genomfördes på en semantisk nivå, det vill säga 

underlaget granskades utifrån det som explicit uttrycktes. Analysfasen följde stegen som 

Braun och Clarke (2006) har utarbetat för tematisk analys. Inledningsvis transkriberades 

materialet av uppsatsförfattaren själv.  

 

Fas 1: Efter transkribering pågick genomläsning av samtliga intervjuer för att lära känna 

materialet ytterligare. Här påbörjades processen av att leta efter mönster. Under den 

första fasen var det viktigt att läsa materialet aktivt och att läsa igenom flera gånger. 

 

Fas 2: Under fas två sorterades data i kategorier. Materialet lästes igenom på nytt och 

stycken i texterna markerades. Arbetet skedde företrädesvis på dator, men intervjuerna 

var även utskrivna i pappersform och läsningen alternerades där emellan. Text 

markerades och kopierades in i nya dokument. På datorn användes Microsoft Office 

Word.  

 

Fas 3: Nästa steg var kartläggning av olika teman. Med andra ord grupperades data in i 

övergripande teman. Här skedde utgallring under de två frågeställningarna; anledningar 

till avhopp och förbättringsförslag. Textstycken flyttades runt och hamnade under olika 

rubriker.  

 

Fas 4: Granskning och genomgång av teman gjordes och ny genomläsning av samtliga 

intervjuer för att avgöra om temana stämde överens med materialet i sin helhet samt för 

att upptäcka om några data hade missats i den initiala kodningen.  

 

Fas 5: Ytterligare förfining och omformning som ledde till klargörande av temana och 

dessa fick fastställda namn. En förklarande text skrevs under varje tema för att fånga in 

essensen.   
 

Etiska överväganden 

 
Studien ansågs inte utgöra någon fara för deltagarna. De flesta respondenterna fyllde 

inledningsvis i skriftligt samtycke för att delta i studien (bilaga 2). Då visste de inte att 

den handlade om avhopp. Den informationen bedömdes kunna påverka deltagarna i 

endera riktningen och därför framgick endast att det handlade om utvärdering av KBT-

grupper i det skedet. Det togs i beaktande om detta skulle innebära att deltagarna 

upplevde sig vilseledda. Bedömning gjordes att informationen om att det avsåg avhopp 

inte var möjlig att ge från början. När patienterna sedan hade hoppat av skickade 

uppsatsförfattaren ut ett brev med ytterligare information (bilaga 3) där det framgick att 

det handlade om avhopp och därefter söktes deltagarna per telefon. I telefonsamtalet 

säkerställdes att deltagarna var införstådda med att studien handlade om avhopp och 

fråga ställdes på nytt om personerna ville delta i en intervju. Patienterna fick 

information i båda breven om att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde 

avbryta sin medverkan. De deltagare som inte hade haft möjlighet att skriva på 

samtycke i början eftersom de ingick i grupper under hösten 2018 fick lämna muntligt 

samtycke till gruppledarna över telefon, därefter tog författaren kontakt. Under 
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intervjuerna klargjordes frivillig medverkan på nytt och skriftligt samtycke inhämtades 

för att ta del av information från gruppledarna (registrerade diagnoser, antal deltagare 

och antal tillfällen). Fyra intervjuer genomfördes över telefon och då inhämtades 

muntligt samtycke även till detta. Allt material avidentifierades och behandlades enligt 

sekretessmässiga principer. Det inspelade materialet förvarades på krypterat usb-minne 

fram till transkribering och raderades efteråt. Det har endast ingått deltagare som inte 

har haft författaren som gruppledare för att säkerställa att deltagarna ska kunna beskriva 

alla aspekter och inte känna sig hämmade.  

 

Resultat 
 

Analys av materialet resulterade i tre övergripande teman om anledningar till avhopp för 

de olika deltagarna, ett underliggande tema som kombinerade dessa tre samt fem teman 

med förbättringsförslag som hade kunnat hjälpa deltagarna att genomföra hela 

behandlingen. Citat är till viss del omskrivna till skriftspråk och fyllnadsord som typ, 

liksom, alltså har i vissa fall redigerats bort. Tillägg har gjorts för att det inte ska framgå 

om det syftar till gruppledaren eller gruppledarna i och med att en grupp hölls av en 

behandlare och övriga av två. I övrigt är citat skrivna ordagrant. Gruppdeltagarna och 

patienterna är benämningar som har använts synonymt. Överlag framkom att de flesta 

deltagare lade mycket ansvar på sig själva för att inte ha kunnat fortsätta insatsen och 

mindre ansvar på gruppbehandlingen eller gruppledarna. De flesta framhöll att 

behandlingen inte passade just dem som personer, men troligtvis var en bra behandling 

för andra deltagare. I och med att syftet med denna studie var att ta reda på 

anledningarna till avhoppen samt söka förbättringsförslag så var detta fokus i 

resultatrapporteringen. Men det är viktigt att lyfta fram att det även fanns mycket som 

uppskattades och att deltagarna generellt tyckte att det fanns många positiva aspekter av 

behandlingarna. Trots detta så hade de inte slutfört insatsen och det berodde primärt på 

följande fyra teman.  

 

Tabell 1. Teman anledningar till avhopp 

1. Praktiska skäl 

2. Fel behandling  

3. Låg igenkänning med andra gruppdeltagare 

4. En kombination av minst två av de ovanstående 

 

1. Praktiska skäl 

En majoritet av deltagarna framhöll att praktiska skäl fanns som delvis eller helt 

avgörande orsak till att de inte hade kunnat gå klart gruppbehandlingen. Deltagarna 

berättade om svårigheten att få ihop livspusslet med framförallt arbete i kombination 

med behandlingen. Avstånd till mottagningen i kombination med detta försvårade 

ytterligare. Här fanns både beskrivningar av att det tog mycket energi och innebar 

krångel, men även att ekonomi blev ett hinder och arbete blev tvunget att prioriteras. 

Ibland hade även sessionerna krockat med resor, sjukdom eller annat och deltagarna 

hade missat för många tillfällen av behandlingen. Åtminstone en gruppbehandling hade 

som regel att deltagarna inte fick fortsätta om de hade missat tre tillfällen, men denna 

regel var justerbar beroende på när frånvaron hade förekommit. En deltagare beskrev till 

exempel att hen fick möjlighet att komma tillbaka trots tre missade sessioner, men 

sedan ändå inte kom dit. För tre av deltagarna var praktiska skäl den primära orsaken till 

avhoppet. De uppskattade behandlingen och uppgav att de hade fortsatt behandlingen 

om de praktiska hindren inte hade funnits. För två deltagare fanns de praktiska skälen 

med som sekundära orsaker.  
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”Jag vill ju gärna gå, men tyvärr så hörde det här till en av sakerna som jag kände att jag 

fick rationalisera bort.” 

 

”Så det är det som är anledningen, att jag har fått jobb de här veckorna som jag måste 

ta.” 

 

”Jag var tvungen att ta tjänstledigt två timmar i veckan och då kände jag så här, är det 

värt det för ekonomin?” 

 

2. Fel behandling  

Hälften av patienterna ansåg att den aktuella gruppbehandlingen inte var rätt sorts insats 

för dem. Den här komponenten framkom i stor utsträckning som primär anledning till 

avhopp. Här fanns det tankar om att man hade önskat gå individuellt istället, men i och 

med lång väntetid deltog i gruppbehandlingen under tiden. Det beskrevs även att själva 

innehållet i behandlingen inte passade. Här framkom åsikter om att behandlingen var på 

fel nivå, att den riktade sig mot problematik som inte var primär för patienten eller 

bestod av fel terapiinriktning. Samtliga av dessa deltagare hade gått i psykologisk 

behandling tidigare och alla hade under någon period haft en individuell samtalskontakt. 

Ofta framhöll deltagarna att det inte var fel på gruppen i sig, men att den inte passade 

just dem.  

 

”Främst så ville jag egentligen gå på individuell samtalsterapi, vilket jag har gjort 

tidigare. Men det är så otroligt långa vänteköer, eller vad man nu säger, så därför så 

började jag på den här gruppen, för att jag skulle ha någonting.” 

 

”Alltså jag tror personligen att jag inte passar i den här gruppen… faktiskt. Det var inte 

rätt för mig.” 

 

”Jag har annan problematik, som jag behöver jobba med, inte ångesten.” 

 

”…så kände jag att det vi pratade om är sådant som jag har pratat om i alla år, jag kände 

inte att det var så mycket ny kunskap, det var för mycket överblicksprat.” 

 

3. Låg igenkänning med andra gruppdeltagare 

Hälften av deltagarna beskrev att de inte kände igen sig i de andra deltagarna och att det 

blev en viktig faktor för avhopp. Den fanns i stor utsträckning med som delvis primär 

anledning. Här framkom upplevelser av att vara på olika nivå och att de andra 

deltagarna var mer färska i sin psykiska ohälsa. Även samtliga dessa deltagare hade gått 

i psykologisk behandling tidigare. Det var viktigt för dem att kunna relatera till de andra 

deltagarna och känna att de var där av samma anledning. De patienter som hade haft 

lång kontakt med vården ansåg att det inte gav dem så mycket att lyssna på personer 

som befann sig där de själva hade varit flera år tidigare. En annan deltagare upplevde 

hög igenkänning i sin grupp, vilket således inte var anledning till avslut i förtid för den 

deltagaren, men sammantaget kan konstateras att detta var en viktig komponent för 

majoriteten av deltagarna.  

 

”Det hade kanske varit… jag vet inte… bättre för mig att bara träffa sådana som har mer 

liknande problematik.”  
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”Det kändes inte riktigt som att vi var riktigt på samma, ja, men jag vet inte, det är svårt 

att beskriva, svårt att förklara, men som att vi var, det kändes inte som att jag var där av 

samma anledning som några av de andra kanske.” 

 

”Jag var inte alls på samma nivå som resterande gruppmedlemmar.” 

 

”Det bästa var att träffa andra personer som också kände likadant, skulle jag säga, det 

var det bästa.” 

 

4. En kombination av minst två av de ovanstående 

I vanliga fall innehåller inte kvalitativ analys teman som består av kombinationer, men i 

detta fall bedömdes det relevant på grund av dess förklaringsvärde. Det framkom att just 

det faktum att det fanns flera skäl till avhopp blev avgörande för många att inte slutföra 

behandlingen. Hälften av deltagarna beskrev att det förekom en kombination av två eller 

flera anledningar, exempelvis att det fanns praktiska skäl i kombination med en 

upplevelse av att det var fel sorts behandling och/eller låg igenkänning med de andra 

deltagarna. Låg igenkänning med de andra deltagarna förkom oftast hand i hand med 

upplevelse av att det var fel behandling. Deltagare beskrev att när det fanns flera skäl så 

blev det sammantaget så att det negativa övervägde. Det framkom åsikter om att man i 

större utsträckning hade gått klart behandlingen om det enbart funnits en av dessa 

faktorer istället för flera. 

 

”Då kändes det inte värt ansträngningen att ta sig in till x (mottagningen) och göra det 

här och sen samtidigt missa jobbet och sen känna att jag åker därifrån med en liten 

besvikelse de gånger jag var där.” 

 

”För det var väl också det att när jag kände mig stressad så, och sitta där och höra någon 

berätta om något problem man inte kan relatera till.” 

 

”Sen så kände jag väl då i kombination med att jag kände att gruppen inte passade mig 

så blev det ju väldigt jobbigt, extra jobbigt det här med jobbet.” 

 

Tabell 2. Teman förbättringsförslag 

1. Skapa bra gruppklimat 

2. Mer information innan 

3. Draghjälp 

4. Mer utrymme för fria samtal 

5. Komprimerad tid 

 
1. Skapa bra gruppklimat 

En majoritet av deltagarna lyfte komponenter i miljön som viktiga för att känna sig 

trygga i gruppen. Mycket handlade om vad man kunde prata om och där de hade önskat 

mer guidning från gruppledarna. Flera patienter var osäkra på vad de kunde säga utifrån 

hur de andra i gruppen mådde. De ville inte ta upp något som skulle göra en annan 

deltagare upprörd och lade stor vikt vid hänsyn. Detta jämfördes med individuell 

behandling där de upplevde att man kan ta upp allt med sin behandlare. I gruppen hade 

de andra deltagare att förhålla sig till och en del önskade möjlighet att lära känna 

varandra bättre. Man tog även upp önskemål om att gruppledarna hade visat vad som 

var acceptabelt att prata om och inte.  
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”I vilket fall som helst så känns det lättare om man vet lite mer… Ja, eller om man 

kanske kan säga vad man kanske inte ska prata om eller vad som är känsligt… Så att 

man lättare kan ta hänsyn till varandra.” 

 

”Alltså man vet inte vad den personen har svårt, alltså har haft i livet som har varit 

jobbigt, varför de går den här behandlingen, man vet inte riktigt om man typ trycker på 

fel knapp hos en viss person.” 

 

”Alltså om de/hen (gruppledaren/-na) hade varit mer, alltså på nåt sätt visat hur man, 

vad man kan liksom prata om, eller på nåt sätt, jag vet inte riktigt men, så hade man 

kanske känt sig lite mer trygg i att faktiskt säga det man tänkte.” 

 

2. Mer information innan 

Tre av deltagarna tog upp att det saknades information om den aktuella behandlingen 

innan de påbörjade. Det framkom både önskemål om att patienterna hade fått mer 

kunskap om vad de skulle delta i, men även att man skulle ha tagit reda på mer om 

själva deltagaren innan start av behandling. De upplevde att det är ett stort åtagande att 

ingå i behandlingen och eventuellt hade man ordnat ledigt från ett arbete och att det blev 

viktigt att känna till vad man anmälde sig till. De menade att platsen hade kunnat gå till 

någon annan eller deltagaren själv hade kunnat vänta på annan behandling, så att man 

inte startade något i onödan. Det framkom även att det var viktigt att man hade kunskap 

om deltagaren i sig för att bedöma om det var rätt behandling samt kunna bemöta 

patienten i gruppen.  

 

”Det är inte riktigt den problematik jag har. Men det visste man ju inte sen innan, det 

förstod jag ju sen liksom.” 

 

”Men det är klart att om man hade fått lite mer information innan man ger sig in i 

gruppen, så att man kanske kan få veta upplägget lite mer.” 

 

”Så det hade jag väl också kanske önskat att de hade tagit reda på lite mer, just för att, 

inte kanske för att prata om det i gruppen, men för att få en bild av vad har den här 

personen gått igenom.” 

 

”För mig skulle det kännas viktigt om man hade, jag vet inte, tänkt efter lite innan.” 

 

3. Draghjälp 

Tre deltagare uttryckte att de hade önskat mer draghjälp för att fullfölja behandlingen. 

Här fanns personer som även hade svårt att ta sig iväg till andra aktiviteter och 

gruppbehandlingen blev ytterligare något där det dök upp hinder för att ta sig dit. De 

beskrev att det eventuellt hade varit hjälpsamt för dem att få lite extra påtryckningar för 

att faktiskt ta sig till gruppen. Det kom förslag om att gruppledarna kunde skicka 

textmeddelande på telefonen samma dag för att påminna deltagarna om gruppen eller ta 

kontakt på andra sätt. Här ingick också tankar om att uttryckligen ställa krav på 

patienter kring närvaro exempelvis genom regeln med avslut efter tre tillfällen. 

Deltagare pratade om vikten av att signalera att deras plats i gruppen är viktig och att 

det kan vara lättare att gå under radarn i en grupp. Det fanns tankar om att det märks i 

mindre utsträckning när man inte kommer till en gruppbehandling än om man har en 

individuell kontakt där en terapeut sitter ensam om man inte kommer. Det fanns 

önskemål om att bli uppfångad när man exempelvis uttrycker skepsis eller inte hänger 

med.   
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”Det är ju det som är typ en av de svåraste grejerna för mig att komma iväg, att fysiskt 

ta mig dit också.” 

 

”Om någon säger jag bryr mig om du kommer, det är värdefullt om du kommer. Det är 

viktigt för mig.” 

 

”Kanske att den/de som hade det, alltså gruppledaren/ -na eller vad man ska säga, 

försökte nå mig.” 

 

”Jag tänker att hjälp att faktiskt komma till möten skulle vara effektivt i att få folk att 

stanna kvar.” 

 

4. Mer utrymme för fria samtal 

Tre av deltagarna tog upp önskemål om mer utrymme för fritt pratande i gruppen. De 

upplevde att det blev för styrt och inrutat under för stor del av tiden. Man uppskattade 

de delarna som innehöll struktur och planerat behandlingsinnehåll, men önskade även 

utrymme som var mer ledigt och personligt. Deltagarna lyfte poänger med att få prata 

fritt för att kunna ventilera det som man sitter med för tillfället samt att få andra 

deltagares synpunkter på detta. Det här framhölls även som ett sätt att lära känna 

varandra bättre i gruppen. Inom det här området kom paralleller till individuell 

behandling där de upplevde att det fanns större möjlighet till den här sortens fria samtal.  

 

”Det hjälper ju jättemycket att hitta strukturer och redskap, men att man skulle kunna ha 

så halva tiden och hur halva tiden är mer ett socialt pratande, och vad man känner just 

nu pågår i ens liv.” 

 

”Ja, men kanske mer i så fall prata öppet lite mer och kanske att det, sen förstår jag ju 

också att som gruppledare så är det ju inte jättelätt.” 

 

”Jag behöver nog det här mer personliga, det som handlar om mig.” 

 

”Jag personligen känner att man får ett väldigt stort utbyte av att själv kunna uttrycka 

vad man känner och få andra personer som känner likadant att liksom hjälpa till att 

reflektera över det eller säga att jag också känt så.” 

 

5. Komprimerad tid 

Hälften av deltagarna tog upp tidsfaktorn som en möjlighet till förändring. De flesta av 

dem tyckte att sessionerna var lite för långa (oftast ca 2 timmar) och hade önskat att 

tiden kortades ner. Det var olika anledningar till detta som rörde sig mellan att det 

personligen var svårt att sitta still en längre tid eller att det skulle vara lättare att hinna 

delta i behandlingen om tillfällena pågick en kortare stund. En deltagare upplevde att 

det hade varit lättare att komprimera hela behandlingen till att pågå exempelvis under en 

vecka så att man kom igång och fick upp farten. Sessionslängden var dock inte så 

avgörande för de flesta, utan framkom som sekundärt förbättringsförslag.  

 

”Ja, om det fanns någon möjlighet och komprimera det. Ja, så att det inte drar två 

timmar varje gång, kanske en och en halv då.” 

 

”Jag får känsla av att jag tyckte att det var lite långt.” 
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”Och det var ju ändå två timmar för varje gång och då blev det också så här att det blev, 

ja, men jag var tvungen att sitta och flytta på mig hela tiden och byta ställning.” 

 

Diskussion 

 
Denna studie ämnade utforska och förstå anledningar till avhopp samt faktorer som är 

möjliga att påverka för att deltagare i större utsträckning ska kunna slutföra den 

gruppbehandling som de har påbörjat. Frågeställningarna var 1) vilka faktorer upplevde 

gruppdeltagarna hade påverkat att de avslutade behandlingen i förtid? 2) vilka faktorer 

upplevde gruppdeltagarna hade kunnat hjälpa dem att slutföra behandlingen? 

Intervjuerna med deltagarna visade tre specifika teman för avhopp: praktiska skäl, fel 

behandling och låg igenkänning med andra deltagare samt ett tema som bestod av en 

kombination av minst två av de övriga temana. Ett tema består oftast inte av en 

kombination, men bedömdes lämpligt i detta fall. För många deltagare blev det faktum 

att det fanns flera orsaker avgörande för att inte slutföra behandlingen. Andra delen av 

resultatet innehöll de förändringsförslag som deltagarna själva hade. Det vill säga de 

saker där de såg en förbättringspotential och de faktorer som de trodde hade hjälpt dem 

att slutföra behandlingen. Här fanns fem teman: skapa bra gruppklimat, mer 

information innan, draghjälp, mer utrymme för fria samtal samt komprimerad tid.  

 

Praktiska skäl har även visat sig i tidigare forskning och det är en rimlig faktor som 

hindrar slutförande av all sorts behandling, men kanske inte tillför så mycket ny 

kunskap. Bados, Balaguer och Saldana (2007) redovisade att 40 % angav detta som skäl 

till avslut i förtid för KBT generellt. Praktiska skäl som anledning till avhopp finns 

alltid som en komponent som spontant kan uppstå med byte av arbete, flytt, förändrade 

arbetstider eller dylikt. Däremot finns möjlighet att förhindra avhopp utifrån praktiska 

omständigheter som redan existerar eller är planerade när deltagaren börjar: långt att åka 

till mottagningen, svåra arbetstider, hämtning av barn osv. Dessa hinder kan eventuellt 

motverkas genom förändringsförslaget mer information innan. Man kan både göra en 

utförligare bedömning för att ta reda på om deltagaren har en plan för att handskas med 

hindren och gruppledarna kan informera tydligt om upplägget så att patienten känner till 

vad hen anmäler sig till.  

 

Att motverka att deltagare hamnar i fel behandling kan förmodligen också avhjälpas 

genom mer information innan. Om patienten i ett tidigt skede förstår vad hen anmäler 

sig till så är chansen större att hen inte accepterar en plats som inte upplevs rätt. 

Söchting (2014) lyfter fram bedömning inför gruppbehandling som en viktig del. Innan 

behandlingsstart behöver patienterna känna till vad de ska påbörja och gruppledarna 

behöver känna till vilka deltagare de har i gruppen. I den psykiatriska öppenvården idag 

finns ett stort inflöde av patienter och flera yrkesgrupper som arbetar för att hitta rätt 

behandlingsmetoder till patienterna. Att starta en grupp har sina utmaningar. Först 

behöver gruppledarna nå ut till kollegor så att de känner till vilken behandling som 

erbjuds och rekrytering kan påbörjas. Efter det ska ett visst antal deltagare samlas ihop 

och helst ska inte den första som hamnar på kölistan behöva vänta för länge innan 

gruppstart. Det här gör att det innebär mer planering och koordinering för behandlarna 

när de ska starta en grupp än om de ska påbörja en individuell terapi. Men det är viktigt 

att inte låta det bli ett hinder, utan göra lika noggranna bedömningar som vid start av 

individuell behandling. För att minska risken att patienter hamnar i fel behandling så 

behövs information till deltagarna om vad gruppterapin kommer att innebära och 

grundlig bedömning för att ta reda på om det är rätt insats.  
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Det tredje temat var intressant och bidrog med ny kunskap till fältet. Deltagarna visade 

sig lägga stor vikt vid igenkänning i de andra deltagarna, vilket i sig är naturligt, men 

nu blev bekräftat. När vi pratar om gruppbehandlingar så läggs ofta fokus på vinsterna 

med att dela sina upplevelser med andra. Det blir logiskt att tänka att om de känner låg 

grad av igenkänning med de andra deltagarna så uteblir den komponenten som är en av 

de största behållningarna med själva gruppformatet. Om man inte känner att man får 

tillräckligt utbyte av de andra gruppmedlemmarna så är steget inte långt till att önska 

annan behandling. Det skulle vara önskvärt att kunna sätta ihop en grupp människor där 

man tror att det finns många gemensamma komponenter, men det är ofta inte möjligt 

eftersom man har så många faktorer att förhålla sig till. För att få ihop den där gruppen 

där deltagarna uppfyller kriterierna för aktuell diagnos och har möjlighet att delta i 

upplägget så är det svårt att även ägna sig åt matchning av patienter. Dessutom så är det 

svårt att veta vilka parametrar som ska stämma överens. Vad gäller diagnoser så hamnar 

ofta liknande problematik i samma grupp utifrån behandlingsupplägg, även om 

transdiagnostiska alternativ vänder sig till en bredare kategori. Ålder är en faktor som 

ibland tas hänsyn till och exempelvis på mottagningar för unga vuxna (18 - 25 år) så 

består patientunderlaget enbart av ett visst åldersspann. Men flera av de deltagare som 

upplevde låg igenkänning i denna studie beskrev att deltagarna egentligen var 

närliggande i ålder, men att det framförallt handlade om andel tid med psykisk ohälsa. 

De upplevde att de inte hade så mycket utbyte av de andra deltagarna eftersom de inte 

hade mått dåligt lika lång period. Dessa deltagare hade också gått i annan behandling 

tidigare och man kan anta att med mer erfarenhet av behandling så ökar rimligtvis 

kraven. Om man har provat annan terapi, kanske både individuellt och i grupp, så är det 

ofrånkomligt att viss jämförelse görs med denna. Och här kan nog ofta 

gruppbehandlingar hamna i underläge.  

 

Gruppterapi kan tendera att bli det alternativ som erbjuds när man har provat en del 

insatser eller om det är lång väntetid till individuell behandling. Det kanske finns en 

grupp som startar på den mottagning där man arbetar och då finns den redan som en 

möjlig resurs och det kan påverka att bedömningen blir mindre noggrann. Om man ska 

remittera/fördela ett ärende för individuell kontakt så är det en insats som planeras först 

i och med själva remissen/fördelningen. Gruppen är redan planerad vilket kan leda till 

att kraven för inklusion sänks. Här är det viktigt att vara noggrann i sitt urval av 

patienter till grupper. KBT i grupp bör vara ett alternativ som man nyttjar när 

bedömning görs att det är den mest lämpliga insatsen. Eventuellt kan denna anledning 

till avslut i förtid avhjälpas med mer utrymme för fria samtal. Deltagarna önskade mer 

tid som är ostrukturerad och följsam utifrån var deltagarna befann sig för stunden. Det 

fanns både tankar om att lära känna varandra bättre i gruppen på det sättet, men också 

att det gav möjlighet att få ventilera sitt eget. Om man känner låg grad av igenkänning 

med de andra deltagarna så finns här en möjlighet att öka denna. Ju mer de känner till 

om varandra desto större chans att hitta gemensamma kontaktytor.  

 

Det var överlag så att deltagarna uppskattade strukturen i behandlingen och tyckte att 

det gav kunskap och utveckling om den var på rätt nivå, men att de hade behov av 

stunder där de kunde prata mer ledigt. Mer utrymme för fria samtal blir ett sätt att möta 

patienten och uppmärksamma den specifika individen, vilket blir en möjlighet att 

minska risken för upplevelsen av att ens närvaro inte spelar så stor roll. Söchting (2014) 

skriver om vikten att ta deltagarna igenom den första fasen av ambivalens. Hon föreslår 

gruppsamtal med fokus på förväntningar, tankar om hopplöshet och att ge exempel från 

tidigare deltagare som har genomgått behandlingen med gott resultat. Det finns mycket 

att vinna på att fånga deltagarna i detta kritiska skede. Om de befinner sig i tveksamhet 
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och funderar över om det är rätt behandling eller om de har tillräckligt utbyte av de 

andra deltagarna så behövs samtal för att upptäcka detta. Det blir svårt om man enbart 

håller sig till innehållet i behandlingen. Tid för avstämning och reflektion blir 

avgörande.  

 

Det leder oss vidare till temat som handlade om att skapa bra gruppklimat. Att detta var 

ett viktigt tema känns som en självklarhet. Patienterna blev av och till osäkra över vad 

de kunde säga i gruppen och ville ta hänsyn till de andra deltagarna. Här blir det viktigt 

att fundera över den aspekten att deltagarna både är patienter själva och har andra 

patienter att förhålla sig till. Som terapeut har man utbildning i förhållningssätt och 

bemötande av patienter. Gruppdeltagarna har generellt sett inte det och hamnar till viss 

del på två stolar här. Ledarna för gruppen behöver sätta en norm där de tydligt visar att 

det är de som tar ansvar för gruppklimatet och eventuella reaktioner som uppstår om 

någon påverkas negativt. Ansvaret behöver explicit lyftas från deltagarna och det 

behöver tydliggöras att de har lov att sätta ord på alla sina tankar och känslor förutsatt 

att det inte kränker en annan deltagare. Det är viktigt att deltagarna känner att de kan 

uttrycka sina svårigheter och inte håller igen, då det kan göra att de inte tillgodogör sig 

behandling i önskvärd utsträckning. Bados, Balaguer och Saldana (2007) fann att störst 

del (46,7%) avslutade behandling i förtid på grund av låg motivation eller missnöje med 

behandling eller terapeut när de undersökte avhopp från KBT generellt. Genom att 

skapa ett bra gruppklimat där deltagarna är trygga och upplever möjlighet att uttrycka 

åsikter och ställa frågor kan risken för detta eventuellt minskas.   

 

För många av deltagarna blev sammanvägda anledningar avgörande för avhopp. De 

ansåg att det fanns flera saker som hindrade dem och att det sammantaget inte var värt 

att slutföra behandlingen. Det var anledningen till att temat kombination av minst två av 

de övriga temana fick en plats i analysen. På ett sätt en självklarhet att ackumulerade 

faktorer väger tyngre, men intressant ur den aspekten att om vi kan avhjälpa en av 

anledningarna så kan deltagarna i större utsträckning gå färdigt behandlingen. Här blir 

utmaningen att upptäcka de hinder som patienterna eventuellt kämpar med. 

Gruppledarna behöver vara uppmärksamma, se alla deltagarna och ta reda på om det 

finns faktorer som kan försvåra för patienterna att fullfölja. Det kan till exempel 

upptäckas genom individuella avstämningar som kan genomföras på olika sätt. Ett 

alternativ är att låta ordet gå runt i helgrupp och be alla deltagarna beskriva vilka 

svårigheter de möter just nu. Om gruppen är precis i inledningsskedet eller deltagarna 

har varit tystlåtna och inte har börjat dela upplevelser högt med varandra i gruppen än, 

så kan gruppledarna om möjligt ta sig tid att gå runt för en kortare avstämning på tu 

man hand med alla deltagare när de sitter och fyller i en registrering eller dylikt. Ett 

tredje alternativ är att agera draghjälp och ringa upp deltagare som har lämnat återbud 

eller uteblivit för att försäkra sig om vad som pågår och om det finns saker som kan 

göras för att underlätta fortsatt deltagande. Deltagarna i studien beskrev att draghjälp i 

olika form eventuellt hade hjälpt dem att gå klart behandlingen. Detta är kanske också 

något som prioriteras bort i den tidspressade vardag som många behandlare befinner sig 

i. Det blir svårt att hitta tiden att fånga upp alla deltagare och ge dem stöd att fortsätta 

behandlingen. Men den tid som det tar kan löna sig om man får en varaktig fullständig 

grupp. Draghjälpen kan exempelvis bestå i påminnelser via textmeddelanden om att 

deltagarna är välkomna till gruppen samma dag. Det kan avhjälpa de tveksamma 

patienterna som funderar på att inte komma till behandlingen den dagen och som kanske 

också tänker att det inte spelar någon större roll om just de kommer. Delsignore et al. 

(2016) lade till e-post mellan sessionerna för att uppmuntra patienterna. De deltagare 

som hade fått e-postmeddelande hoppade av i mindre utsträckning än de som inte hade 
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fått det, men skillnaden var inte signifikant. Draghjälpen kan också vara att 

uppmärksamma de deltagare som har hamnat efter med något moment, inte lyckats med 

hemuppgiften eller dylikt och ge dessa deltagare individuell guidning om det finns 

utrymme för detta inom gruppkontexten.  

 

Den sista komponenten som deltagarna lyfte som en möjlig förändring var komprimerad 

tid. Detta för att ha större chans att hinna delta i behandlingen samt att det för vissa var 

svårt att sitta still en längre stund. Den fanns med som en ytterligare 

förbättringsmöjlighet, men de flesta upplevde inte den som avgörande. Men här kan 

man också tänka att om innehållet ryms på en och en halvtimmes timmes session så är 

det kanske att föredra framför att ha två timmar.  

 

Styrkor och svagheter 

 
I planeringen av studien så togs beslut om att dela ut samtyckesblankett till alla 

deltagare när de började i en av de aktuella grupperna. Detta var för att underlätta för 

gruppledarna. Med det upplägget kunde författaren börja söka deltagaren direkt om 

denna avslutade behandlingen i förtid. Med andra ord så behövde inte gruppledarna vara 

aktiva i det skedet. Det visade sig dock vara mer problematiskt än vad som hade 

förutspåtts. Stort antal deltagare i grupper avstod från att skriva på det initiala samtycket 

och stod således inte till förfogande om de hoppade av. Det blev bekymmersamt 

eftersom det minimerade antalet potentiella deltagare. Man kan även i förlängningen 

tänka att det blir problematiskt ur en annan aspekt. De deltagare som från början skrev 

på samtyckesblanketten är möjligtvis personer med större engagemang och villighet, 

vilket kan generera en viss typ av anledningar till avhopp, medan den grupp som inte 

skrev på samtycken från början och sedan hoppade av eventuellt skulle ha redovisat 

andra anledningar. Det skulle vara intressant att veta om det var olika orsaker till 

avhopp mellan dessa grupperingar. De personer som inte skrev på samtycke och som 

sedan hoppade av var eventuellt en grupp som hade mindre engagemang från början och 

det hade varit intressant att intervjua även dessa och lyssna till deras förbättringsförslag. 

Nu ingick två deltagare som hade gått i grupp under hösten 2018 och dessa individer 

hade inte skrivit på initialt samtycke, men resterande hade skrivit på samtycke vid 

gruppstart.   

 

En fördel var att vara samma person som genomförde intervjuerna, transkriberade 

materialet och sedan gjorde analysen. När genomläsning av intervjuerna skedde så blev 

de levande genom att deltagarnas röster spelades upp i huvudet när de svarade på de 

olika frågorna. Det gjorde att innebörden blev tydlig och inte tappades bort under 

upprepade genomgångar av texten. Intonationer, pauser och ljud behöll på detta sätt sin 

plats. Men det var samtidigt en nackdel att endast vara en person som genomförde 

datainsamling och analys. Validiteten hade kunnat stärkas genom ytterligare en 

bedömare som deltog i processen.  

 

Hälften av intervjuerna genomfördes över telefon på grund av tidsfaktorer och avstånd. 

Eventuellt försvann något av innebörden när man inte sågs ansikte mot ansikte och vissa 

deltagare kanske inte öppnade sig lika lätt över telefon. Det är möjligt att man hade fått 

ytterligare information om man hade haft möjlighet att träffa alla deltagare.  

 

Författaren hade kännedom om området som studerades vilket innebar både för- och 

nackdelar. Det fanns en förförståelse om hur gruppbehandlingar inom 

öppenvårdspsykiatrin fungerar och även kunskap om tidigare deltagares upplevelser 
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från egna grupper genom åren. Detta kan ha färgat bilden och påverkat tolkningen. Men 

det ger också en styrka i att besitta den kunskapen och ett intresse för området som 

skapar engagemang och motivation att få ut mesta möjliga av studien.  

 

Ytterligare en svaghet är eventuellt fördelningen av ålder och kön bland deltagarna. 

Underlaget bestod av merparten kvinnor och flest personer befann sig i 20-årsåldern. 

Dock visar statistiken att psykisk ohälsa i Sverige är vanligare bland kvinnor och störst i 

åldern 16 - 29 år (Folkhälsomyndigheten, 2019b), vilket gör att underlaget kan ses som 

representativt.  

 

Slutsatser och framtida forskning 

 
Sammantaget finns flera saker som kan göras för att öka möjligheter för patienter att 

fullfölja KBT i grupp i öppenpsykiatrisk verksamhet. Först och främst behöver 

bedömning till gruppbehandlingar ges lika mycket tid och noggrannhet som bedömning 

till individuell terapi. I bedömningsskedet får patienten information om vad 

behandlingen kommer att innebära och gruppledarna skapar sig en bild av om KBT i 

grupp är den mest lämpliga insatsen. I nästa steg behöver gruppledarna ha tid att ta hand 

om sin grupp. De behöver ha möjlighet att ge draghjälp till de deltagare som är på väg 

att falla ifrån och gå in och ge dem den där extra stöttningen som eventuellt blir 

avgörande. På plats med deltagarna behöver terapeuten ha energi kvar att ge efter annat 

patientarbete för att kunna fånga upp de tveksamma deltagarna och skapa utrymme för 

reflektion i gruppen. Här kan en paus mellan det förra patientmötet och start av dagens 

gruppsession avhjälpa. Gruppledarna behöver skapa ett tryggt gruppklimat och visa att 

det är tillåtet att prata om svåra saker i gruppen. De behöver ge utrymme för deltagarna 

att dela med sig av sina tankar och känslor i friare form och låta deltagarna få större 

chans att lära känna varandra för att hitta fler gemensamma områden. 

 

Vi har mycket att vinna på att öka antalet patienter som fullföljer sin behandling och fler 

grupper som är intakta för att behålla de positiva komponenter som gruppformatet i sig 

ger. Gruppbehandling får inte komma på undantag och bli en insats som läggs till i 

verksamhetsutbudet på grund av resursbrist, utan behöver ha sin självklara plats som ett 

kvalificerat behandlingsalternativ. 

 
När man har träffat deltagare som av olika anledningar har hoppat av så väcks 

nyfikenheten på de deltagare som går kvar. Vilka är de primära anledningarna till att de 

stannar kvar och vad anser de vara positiva aspekter av gruppbehandling? Även om de 

är kvar i behandlingen så har de säkert flertalet förbättringsförslag att bidra med. Det 

kanske finns de som med nöd och näppe har stannat kvar. Vad var det som knuffade 

dem åt ena eller andra hållet? Vad blev avgörande för att stanna kvar och gå klart 

gruppbehandlingen? Framtida forskning borde undersöka detta närmare.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjumall 

 

Kön:  

Ålder: 

 

Hej! Som du känner till så går jag på Stockholms universitet och gör en studie om 

avhopp i gruppbehandlingar. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

din medverkan. Jag vill ta reda på orsaker till avhopp och hur man kan förbättra 

behandlingar så att fler deltagare kan gå klart dem. Du påbörjade ju behandling x, men 

avslutade efter x antal tillfällen och jag tänkte nu ställa lite frågor angående det.  

 
1. Vad tror du var den mest avgörande anledningen till att du avslutade 

gruppbehandlingen i förtid? 

 

2. Fanns det fler orsaker? 

Vilka? 

 

3. Har det skett någon (annan om redan nämnt förändring) större förändring i ditt 

liv under behandlingens gång? 

Vilken/vilka? Tror du det påverkade? 

 

4. Har någon annan behandling ändrats under tiden i gruppen, exempelvis medicin, 

annan psykologisk behandling eller så? 

Vilken/vilka? När? 

 

5. Vad tror du hade hjälpt dig att fullfölja behandlingen?  

 

6. Hade något varit särskilt hjälpsamt med tanke på… (ge exempel från 

anledningarna till avhopp)? 

 

7. Finns det fler saker som du tror hade hjälpt? 

 

8. Hade något (annat om redan nämnt saker i upplägget) behövt vara annorlunda i 

själva upplägget av behandlingen?  

Vad? 

 

9. Vad hade mottagningen eller gruppledarna kunnat göra annorlunda för att du 

skulle kunna slutföra behandlingen (förutom det här med… om redan nämnt 

något)? 

 

10. Hade du gått klart behandlingen under andra omständigheter? 

 

11. Är det något annat som känns viktigt och som du vill lyfta fram kopplat till det 

här som vi har pratat om?  

 

12. Har du några andra förändringsförslag? 
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Inhämta från deltagaren i slutet av intervjun 

 

Gått i samtalsbehandling tidigare? Sort? När? Längd? 

Aktuell sysselsättning (arbete, sjukskrivning, annat)? 

 

Tack för din medverkan! Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? (deltagaren lämnar 

i detta fall e-postadress).  

 

 

 

 

Inhämta från gruppbehandlare efter intervjun 

 

Data om deltagaren (efter samtycke från deltagaren) 

 

- Diagnoser 

- Antal deltagare i gruppen 

- Totalt antal tillfällen 

- Antal tillfällen som deltagaren har närvarat  

 

Data om terapeuterna 

 

- Profession 

- Antal år i yrket 
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Bilaga 2. 

 

Hej! 

 

Jag arbetar som psykolog inom öppenvårdspsykiatrin i Vallentuna och går 

psykoterapeutprogrammet på Stockholms universitet. Inom ramen för min utbildning 

ska jag genomföra en kvalitativ studie. Den kommer att handla om utvärdering av 

kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp.  

 

Eftersom du ingår i en sådan gruppbehandling så blir du tillfrågad att delta i den här 

utvärderingen. Endast några kommer att bli kontaktade. De som blir kontaktade 

kommer att få svara på frågor i en intervju under ca 30 - 45 min. Jag hoppas att du ser 

det här som en möjlighet att framföra dina åsikter och påverka förbättringsarbetet! 

 

Alla svar kommer att vara anonyma.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Kristina Jungmarker 

Leg. psykolog  

Praktikertjänst Psykiatri Vallentuna 

08-128 898 15 

 

 

 

Jag vill delta i utvärderingen: 

 

JA  

 

NEJ  

 

 

 

Namn:  

 

 

Personnummer: 

 

 

Telefonnummer:  

 

 

Adress:  

 

 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. 

 

Förfrågan om deltagande i utvärdering av gruppbehandling 

 

Hej! 

 

Du var nyligen deltagare i en gruppbehandling på en psykiatrisk mottagning. Under 

behandlingen fick du ett brev som beskrev en utvärdering av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) i grupp. Jag arbetar som psykolog inom öppenvårdspsykiatrin i Vallentuna och 

går psykoterapeutprogrammet på Stockholms universitet.  

 

Kvalitativ studie 

Inom ramen för min utbildning ska jag genomföra en kvalitativ studie där jag kommer 

att intervjua deltagare som inte har haft möjlighet att slutföra en gruppbehandling. 

Gruppbehandlingar erbjuds på många psykiatriska mottagningar och avhopp är vanligt 

förekommande. Jag är intresserad av att undersöka faktorer som leder till avhopp från 

behandling och hur vi skulle kunna skapa bättre möjligheter för deltagare att slutföra 

behandling. Studien följer forskningsetiska riktlinjer.   

 

Hur går studien till? 

Om du är intresserad av att delta så kommer jag att genomföra en intervju på ca 30 - 45 

min. Intervjun kommer att sparas på ljudfil som raderas efter att den har överförts till 

utskrift i text. Alla svar kommer att vara anonyma. I det första brevet lämnade du ditt 

telefonnummer. Jag kommer nu att ta kontakt med dig via telefon för att boka tid för 

intervju. Om du inte önskar ingå i undersökningen vänligen kontakta mig på 08-128 898 

15.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan! 

 

Jag hoppas att du ser det här som en möjlighet att framföra dina åsikter och påverka 

förbättringsarbetet! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Kristina Jungmarker 

Leg. psykolog  

Praktikertjänst Psykiatri Vallentuna 

08-128 898 15 

 

 

  

 


