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ABSTRAKT 

 

 

Studien syftade till att undersöka upplevelsen av specifika och gemensamma faktorer av 

psykoterapi hos klienter vid psykologmottagningen i Umeå där psykologstudenter bedriver 

terapier under handledning. Data erhölls från undersökningar som utförts på 86 klienter i 

psykodynamisk eller kognitiv behandling. Självskattningsinstrument som använts är 

Comparative Psychotherapy Process Scale (CPPS) som mäter specifika faktorer samt GF-

formuläret som nyligen konstruerats för att mäta gemensamma faktorer (common factors). 

Resultaten har senare statistiskt bearbetats i SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Det som framkom var att gruppen som erhöll kognitiv terapi hade högre värden 

avseende såväl kognitiva specifika faktorer som psykodynamiska jämfört med den 

psykodynamiska gruppen. KBT-klienter upplevde mer av gemensamma faktorer än PDT-

klienter. PDT-klienter skiljde ut PDT- och KBT-processer tydligare än KBT-klienter. Båda 

instrumenten föreföll i viss mån mäta såväl specifika faktorer som gemensamma faktorer. 

Ålder, kön och längd på terapin visade sig inte ha någon större betydelse. Att studenterna var 

nybörjare inom psykoterapi samt utbildas i båda terapiinriktningarna kan ha haft betydelse för 

utfallet liksom undersökningsgruppens eventuella tidigare erfarenhet av psykoterapi. En mer 

tydlig profilering avseende såväl klienter som studenter och ett mer enhetligt tillvägagångssätt 

skulle kunna medföra en bättre utvärdering av instrumenten. 
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BAKGRUND 
 

 

Utifrån en bakgrund som arbetskamrater och psykologer med steg 1-kompetens i psykodynamisk 

inriktning har vi senare valt att läsa olika inriktningar på den legitimationsgrundande steg 2-

utbildningen i psykoterapi vid Umeå universitet; dvs. kognitiv respektive psykodynamisk. 

Olikheterna i våra fördjupningar har varit intressanta och värdefulla i diskussioner mellan oss, 

bland våra studiekamrater såväl som i vårt arbete inom vuxenpsykiatrins öppenvård i Skellefteå. 

Av intresse har också likheterna varit och under utbildningens gång har det varit tillfällen då vi 

tyckt att utbildningen borde ha innehållit mer av gemensamma moment.   

 

De senaste åren har det varit en del intressanta debatter omkring olika psykoterapiers effektivitet i 

bl. a. artiklar i Läkartidningen (Lindgren et al., 2009; Wilczek, 2006) och Psykologtidningen 

(Falkenström, 2008; Hansson et al., 2009). SBU:s rapport om behandling av 

depressionssjukdomar (SBU, 2004) innebar å ena sidan att det ansågs belagt att psykoterapi vid 

lindriga och måttliga depressioner ansågs vara likvärdig eller bättre än medicinsk behandling. 

Med ett bättre resultat avsågs då särskilt minskad risk för återfall. Initialt kan dock en snabbare 

effekt ses vid insättning av läkemedel. Året därpå kom rapporten om behandling av ångest (SBU, 

2005). Ett starkt stöd gavs i båda rapporterna för evidensbaserad psykoterapi vilket också är det 

som Socialstyrelsen rekommenderat. Med evidens avses att behandlingen har kontrollerats i en 

randomiserad studie och att resultatet indikerar att den kan ha avsedd effekt. Ofta åsyftas då 

kognitiv terapi eller beteendeinriktad terapi. Inom det psykodynamiska området har viss evidens 

funnits men påtagliga brister avseende forskning omkring psykodynamisk behandling har 

befunnits föreligga, vilket man nu börjat lägga större vikt vid. Fokus i evidensdebatten har dock 

ofta kommit att ligga på skillnader mellan olika terapiinriktningar. Frågan är naturligtvis också 

ifall det enbart är randomiserade kontrollerade studier (RCT) som ska räknas.   

 

Staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skrev 2008 avtal om en 

rehabiliteringsgaranti för 2009 och 2010 för att hjälpa människor tillbaka till arbete som lider av 

icke specificerad smärta i rygg, axlar och nacke och/eller lindrig eller medelsvår ångest, 

depression eller stress. Det innebär att landstingen erbjuds ekonomisk ersättning i förhållande till 
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de insatser som utförs. Vid sidan av medicinsk behandling betonas då vikten av evidensbaserad 

behandling av psykologisk karaktär. Som behandlare anses: 

 

 Legitimerad psykolog med KBT eller IPT (interpersonell psykoterapi) inriktning. 

 KBT steg 1-utbildad personal. 

 Legitimerad psykolog med annan inriktning men som använder sig av KBT eller IPT. 

 Behandlare med adekvat grundutbildning med påbyggnadsutbildning i KBT med 

minst 7,5 högskolepoäng.      

  

Detta har å ena sidan lett till ytterligare en betoning av skillnader mellan olika 

psykoterapiinriktningar som medför att väl kvalificerade psykoterapeuter med psykodynamisk 

inriktning utestängs från möjligheten att delta i detta. Å andra sidan kommer mindre kvalificerad 

behandlare med en kort påbyggnadsutbildning med tveksamt innehåll att uppvärderas (Öst, 

2009).  

 

Samtidigt har antalet sjukskrivna under 2000-talet ökat och Försäkringskassans ändrade regelverk 

har medfört att behovet av olika hjälpinsatser och behandlingar blivit större då ett stort antal 

människor riskerar att stå utan försörjning om de utförsäkras. Förutom medicinska behandlingar 

åsyftas då psykoterapi. 

 

 

Olika (och lika) psykoterapiinriktningar 

 

Psykologi som vetenskap befinner i spänningsfältet mellan tre vetenskapliga huvudområden: 

samhällsvetenskap, naturvetenskap och humanvetenskap (Christensen, 2004). Olika syn på 

människan och kunskapsteoretisk position kan till viss del förklara uppkomsten av olika 

psykoterapiinriktningar. Den psykoanalytiska teorin med Freud, Jung och Reich växte fram för ca 

100 år sedan. Beteendeterapin grundade sig på inlärningspsykologi och vetenskapliga experiment 

och växte fram på 40- och 50-talet med bl. a. Pavlov, Skinner och Watson som kända företrädare. 

Den kognitiva psykoterapin kom på 60-talet ur klinisk verksamhet med teorier om 
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informationsprocessande, datormetaforer och influenser från humanistisk psykologi och 

förgrundsfigurer som Beck och Ellis.  

 

En del av dagens psykoterapiinriktningar kan sägas befinna sig inom det psykodynamiska eller 

humanistiska området, andra inom det kognitiva eller beteendeterapeutiska området. Den 

grundläggande psykoterapeututbildningen (steg 1) kan se olika ut i olika delar av landet beroende 

på utbildningsanordnare som kan vara universitet, landsting, kommuner eller privata. Den 

legitimationsgrundande och statligt reglerade steg 2-utbildningen anordnas av olika universitet 

samt i privat regi. Den har i Sverige 7 olika inriktningar: psykoanalytisk/ psykodynamisk 

individualpsykoterapi, kognitiv psykoterapi, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi, 

familjeterapi, gruppsykoterapi, barn-föräldraterapi och existentiell terapi (Socialstyrelsen, 2010).   

 

Utvecklingen under 1900- och 2000-talet har gått dithän att de större inriktningarna som vi främst 

kommer att referera till (PDT och KBT) inom sig innehåller ett antal olika inriktningar som kan 

vara närmare eller längre ifrån den andra terapiinriktningen. Man betonar på så sätt olikheter 

mellan olika inriktningar och det är en tendens som har funnits. En fördel med det är bl. a. en 

tydlighet och stringens i vad terapin står för. Nackdel är att det kan innebära ett revirhävdande 

och en överbetoning av teknik i förhållande till andra faktorer för utfallet. Ett annat sätt att se på 

de olika terapiinriktningarna är att betona likheterna. Ett exempel på det kan vi se vad gäller mer 

eklektisk terapi eller integrativ psykoterapi som förefaller relativt utbredd i USA och 

Storbritannien och diskuteras alltmer även i Sverige. Syftet och fördelarna med det är att kunna 

anpassa metoden efter den enskilda personens problem och därmed effektivisera behandlingen. 

En nackdel kan vara risken för ”urvattning” och minskad professionalisering i vissa avseenden. 

 

Det kognitiva och beteendeterapeutiska området har internationellt länge gått under beteckningen 

CBT (cognitive behavioral therapy) och de senaste åren har utvecklingen i Sverige också gått 

dithän att KT (kognitiv terapi) och BT (beteendeterapi) närmat sig varandra och numera också 

ofta benämns KBT. Det senare visar sig bl. a. vad gäller steg 2-utbildningen vid Umeå universitet 

som från och med. hösten 2010 benämns kognitiv beteendeterapeutisk utbildning i psykoterapi.  
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Som exempel på ett närmande mellan psykodynamisk teoribildning och kognitiv kan nämnas 

Youngs schemafokuserade terapi där tonvikt läggs vid en persons tidigt grundlagda maladaptiva 

scheman eller grundantaganden och förändring av dessa samt alliansen. Det är ett exempel på en 

integrativ terapiform med influenser från psykodynamisk teori, anknytningsteori och 

gestaltterapi. Ett annat exempel är psykodynamisk korttidsterapi som exempelvis PAK 

(psykodynamisk affektiv korttidsterapi). Det vi sett en hel del av vad gäller gemensamma 

intresseområden under psykoterapiutbildningen i Umeå är bl. a. anknytningsteori, affektteori 

samt Piagets kognitionsteoretiska modell. 

 

 

Tidigare forskning omkring likheter och skillnader 

 

Förr i tiden har bl. a. Eysenck (refererad till i Wampold, 2001) ifrågasatt värdet av psykoterapi 

och metaalanytisk psykoterapiforskning men sedan 1970-talet har det bedrivits mycket forskning 

däromkring och värdet är idag knappast ifrågasatt, åtminstone inte i samma utsträckning. Istället 

finns frågor omkring vad som egentligen är verksamt inom psykoterapi eller det som kan 

benämnas gemensamma faktorer och vad som skiljer de olika inriktningarna åt eller mer 

specifika faktorer. Lambert (1992) har försökt uppskatta hur mycket av effekten av psykoterapi 

som består av olika faktorer och fick då fram följande siffror (figur 1). 

 

Figur 1. Förklaringar till utfall av psykoterapi (Lambert, 1992). 
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Även om modellen i sig ger en förenklad bild av verkligheten säger den en hel del om att det är 

en mindre del av den totala effekten vi diskuterar när vi pratar om fördelar och nackdelar med 

olika behandlingsmetoder. I den senaste upplagan av det som brukar kallas terapiforskningens 

bibel Bergin and Garfield´s handbook of psychotherapy and behaviour change (Lambert, 2004) 

förefaller dock fokus ha skiftat något och ovanstående modell finns inte längre med. Relationen 

anses där förklara mellan 7-17% av variansen. Forskningsläget summeras i boken på så sätt att 

Lambert nämner att vid mildare symptom så påverkas utfallet av gemensamma faktorer medan att 

vid svårare symptom av depression, ångest etc. så får specifika metoder avseende 

terapiinriktningarna större betydelse. 

 

Wampold menade i The great psychotherapy debate (2001) att tekniska skillnader såsom 

psykoterapiinriktning knappast förklarar något medan faktorer såsom arbetsallians, terapeutisk 

skicklighet och forskarens lojalitet mot en viss metod är betydelsefulla för utfallet. Han nämnde 

där generella effekter som utgörande minst 70 %, specifika effekter max 8 % samt en oförklarad 

varians på 22 % (avser ospecifika effekter, patientvariabler). I boken nämndes bl. a. Rosenzweigs 

uttalande från 1936 om att gemensamma faktorer svarade för utfallet av behandling med 

psykoterapi. Med andra ord ansågs alla former av existerande psykoterapier vara mer eller 

mindre likvärdiga vad gäller effekt och nytta. Rosenzweig refererade till dodofågelns utslag efter 

ett lopp i Alice in the Wonderland om att ”alla har vunnit och alla måste få priser" (fri 

översättning efter Carroll, 2009). Historien om dodofågeln (dodo bird verdict) är en metafor som 

ofta sedan dess använts i psykoterapisammanhang med innebörden av att utfallet blir ganska så 

lika och att det är de gemensamma faktorerna (dit också placeboeffekten hör) som har betydelse. 

 

Lambert och Ogels (2004) har i sin forskning funnit tre olika grupper av gemensamma faktorer: 

stöd, inlärning och aktivitet. Exempel på detta ses nedan (tabell 1). 
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Tabell 1. Gemensamma faktorer utifrån Lambert & Ogles (Armelius, 2010). 

Stödfaktorer Inlärningsfaktorer Aktivitetsfaktorer 

Katarsis; känsloutlevelse Råd Reglering/kontroll av beteende 

Identifiering med terapeuten Affektiv inlärning Kognitivt bemästrande 

Brytande av isolering Assimilering av problematiska upplevelser Försöka motstå rädsla 

Positiv relation Kognitiv inlärning Ta risker 

Försäkran  Korrigerande emotionell erfarenhet 
Anstränga sig att klara 
uppgifter 

Släppa på spänningar Feed-back-återkoppling Modellering 

Struktur Insikt Öva 

Terapeutisk allians Rational-förklaring Realitetstesta 

Terapeut/klient aktiv medverkan Utforskande av intern referensram Framgångserfarenhet 

Terapeutens expertis 
Ändra förväntningar på personlig 
effektivitet Genomarbetning 

Terapeutisk värme, respekt, 
empati, acceptans, äkthet     

Tilltro, tillit     

 

 

Blagys och Hilsenroth försökte 2000 och 2002 (Hilsenroth, Blagys, Ackerman, Bonge & Blais, 

2005) mäta de specifika faktorerna i psykodynamisk-interpersonell (PI) och kognitiv-

beteendeinriktad psykoterapi (CB) i sin forskning med självskattningsformuläret CPPS 

(Comparative Psychotherapy Process Scale). Se bilaga 1. Syftet var att utveckla ett mer generellt 

instrument som kunde användas vid olika former av psykoterapi och som kunde skilja på olika 

specifika drag mellan de olika terapiinriktningarna utifrån empirisk grund; dvs. en bottom-up 

process.  

 

I den studie som gjordes 2000 (Hilsenroth et al., 2005) kunde man identifiera sju generella 

tekniker som signifikant och bestående över tid skilde PI från behandlingar med CB och dessa 

var (egen översättning): 

 

1. Fokusering på patienternas affekter och känslors uttryck. 

2. Utforskande av patienternas försök att undvika ämnen eller engagemang i aktiviteter 

som motverkar utveckling i terapin. 
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3. Fokusering under sessionen på mönster i patienternas handlingar, tankar, känslor och 

relationer. 

4. Utforskande av patienternas tidigare erfarenheter. 

5. Fokusering på patienternas interpersonella erfarenheter. 

6. Fokusering i diskussionen på den terapeutiska relationen.  

7. Utforskande av patienternas önskningar, drömmar eller fantasier.     

 

Blagys och Hilsenroths andra studie 2002 (Hilsenroth et al., 2005) visade på sex generella 

tekniker som signifikant och över tid bestående skilde mellan behandlingar med CB och PI: 

 

a. Tilldelning av hemuppgifter och aktiviteter utanför terapisessionen. 

b. Aktivt styrda aktiviteter under sessionen. 

c. Att lära ut specifika copingstrategier. 

d. Fokusering på patienternas framtida erfarenheter. 

e. Att förse patienterna med information om deras behandling, sjukdom eller symptom. 

f. Fokusering på patienternas kognitiva upplevelser (tankefällor). 

 

Ur dessa studier utformades CPPS som visade sig ha god reliabilitet och intern konsistens såväl 

som lovande validitet. Förutom för att kunna att användas i forskningssammanhang var tanken att 

formuläret skulle kunna användas i kliniska sammanhang för att jämföra tekniker inom såväl som 

mellan olika typer av CB- och PI-terapier. Det kan också användas som pedagogiskt redskap för 

psykoterapistudenter. 

 

Aktuell forskning inom området är bl. a. Billy Larssons avhandling (Larsson, 2010) om likheter 

och skillnader mellan olika terapiinriktningar i Sverige (psykodynamisk, kognitiv, kognitiv 

beteendeterapeutisk och integrativ/eklektisk). Avhandlingen grundar sig på data från fyra studier 

på legitimerade psykoterapeuters arbete med vuxna samt en insamling från patienterna. Den 

första studien beskrev likheter och skillnader mellan terapeuterna, i den andra använde man sig 

av ett frågeformulär som kallas VEP-Q som resulterade i en PDT-, en KBT- och en skala för 

gemensamma faktorer. I den tredje studien undersöktes psykoterapeuters syn på andra terapeuter 

från den egna terapiinriktningen såväl som från andra inriktningar. Vid den fjärde studien 
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undersöktes patienters preferenser vad gäller psykoterapi och hur de ansåg den skulle utföras med 

en PDT-, KBT- och en skala för gemensamma faktorer. En allmän slutsats som drogs av resultatet 

var att det fortfarande finns viktiga skillnader mellan olika psykoterapiinriktningar även om de 

till viss del är överdrivna och att gruppsykologiska effekter som utomgrupps-

/inomgruppstänkande är en förklaring till detta.  

 

Med andra ord så finns mycket forskat sedan tidigare omkring såväl specifika som gemensamma 

faktorer. Utfallet av forskning omkring detta har betydelse inte minst avseende ekonomiska 

faktorer vid uppdragsgivares satsningar på olika behandlingar. 

 

 

Projekt på psykologmottagningen  

 

Vi har sålunda fått ett ökande intresse för metaperspektiv avseende likheter och skillnader mellan 

olika psykoterapiinriktningar. Beträffande specifika faktorer finns också en del instrument som 

tidigare är utprovade medan det är sämre inom området med avseende på gemensamma faktorer, 

särskilt inte något översatt till svenska förhållanden. Vi tog därför kontakt med Bengt-Åke 

Armelius på Psykologiska institutionen. Han gav oss möjlighet att få tillgång till färska 

delresultat från projektet ”Effects of pshychotherapists in training”. I projektet har studenter på 

psykologmottagningen i Umeå, klienterna till dessa och studenternas handledare under några års 

tid fyllt i olika självskattningsformulär.  

 

Psykologmottagningen är en utbildnings- och forskningsmottagning och har inget övergripande 

sjukvårdsansvar. Studenterna eller psykologkandidaterna läser de sista 4 terminerna av en 5-årig 

utbildning till psykolog där den grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, ingår som en del av 

utbildningen. Psykoterapeutiska samtal erbjuds till vuxna över 18 år och sker individuellt. De 

äger som regel rum en gång per vecka under en alternativt två terminer. Studenterna har då själva 

gått eller går i egenterapi och får kvalificerad handledning på klientarbetet av erfarna 

legitimerade psykoterapeuter och psykoterapihandledare. Handledningen sker i grupp om 3-4 

psykologkandidater (Umeå universitet, 2009).  
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Ur det omfattande materialet från psykologmottagningen har vi använt oss av självskattnings-

formuläret CPSS som klienterna har fyllt i när det gäller specifika faktorer i terapi för 

psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) samt ett formulär som avser att 

mäta gemensamma faktorer (GF-formuläret). Det för oss så in på våra frågeställningar. 

 

Frågeställning 

 

1. Hur väl faller de specifika faktorerna ut för respektive terapiinriktning, PDT och KBT, 

med CPPS? 

2. Förmår använda skalor skilja ut de som fått PDT från KBT? 

3. Hur väl faller de gemensamma faktorerna ut för de båda terapiinriktningarna med  

det nyligt konstruerade GF-formuläret? 
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METOD 
 

Undersökningsgrupp 

 

I det pågående projektet ”Effects of psychotherapy in training” på psykologiska institutionen vid 

Umeå Universitet har vi tagit del och använt oss av material som finns från 86 klienter. 

Personerna har via psykologiska institutionen sökt hjälp för sina bekymmer och har efter 

bedömning ansetts lämpliga som utbildningspatienter för psykologstudenterna.  

 

Terapeuterna är psykologstuderande på termin 7-10 som under handledning haft psykoterapier 

med klienterna som en del av grundutbildningen till psykolog. Med andra ord så befinner sig 

studenterna i slutet på utbildningen och har själva tidigare genomgått eller håller på att gå i 

egenterapi. Psykologstudenterna lär sig att utöva både PDT och KBT då det ingår i 

psykologprogrammet vid Umeå Universitet.  

 

Åldersfördelning på klienterna är varierande med en spridning från 19 år upp till 70 och största 

andelen av klienterna är mellan 20 – 30 år. Det är ett betydligt större antal kvinnor än män med i 

undersökningen. Ett bortfall finns på 3 personer som inte har fyllt i uppgiften om kön. Se figur 2 

för fördelningen av kön. 

 

 

Figur 2. Könsfördelning i undersökningsgruppen 



14 

 

Vi har inte tillgång till information om klienternas livssituation; om de lever själva eller har 

familj. Det vi vet är att klienter med svårare problematik har uteslutits och att det huvudsakligen 

rör sig om relationssvårigheter, depression och oro/ångest. Vi antar därför att det rör sig om 

relativt välfungerande och välmotiverade patienter.  

 

Av dessa 86 klienter har 41 fått PDT och 45 fått KBT av psykologstuderande under handledning. 

Terapilängden har varierat mellan 1 och 2 terminer. Totalt 33 klienter har fått terapi under en 

termin och 53 klienter har fått terapi under två terminer. Klientuppgifterna är från höst terminen 

2009 till och med början av våren 2010 och det är de behandlande psykologstudenterna som 

lämnat frågeformulären till klienterna. 

 

Materialet vi använder oss av kommer från svaren på frågeformuläret CPPS patientformulär samt 

GF-formuläret som klienterna har fyllt i vid åtminstone ett eller vid flera bestämda tillfällen 

under de pågående terapierna (efter 1, 1,5 och 3 månader). Av dessa 86 klienter har alla fått fylla 

i CPPS och i figur 2 kan vi se att det finns ett bortfall i svarsfrekvensen både i de frågor som 

tillhör PDT-skalan och i de frågor som tillhör KBT-skalan. Skälen till bortfallet kan vara att de 

inte blivit tilldelade CPPS-formuläret vid alla tillfällen av sina terapeuter eller att de inte svarat 

överhuvudtaget. Svaren är från ett eller flera tillfällen och är inte differentierade och det medför 

också en skillnad mellan PDT- och KBT-gruppens antal svar. 

 

 

Figur 3. Svarsfrekvens i PDT- och KBT-skalan i CPPS 
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Instrument 

  

CPPS står för Comparative Psychotherapy Process Scale (bilaga 1) och har utformats av Blagys 

och Hilsenroth 2000 och 2002 (Hilsenroth et al., 2005) och senare översatts till svenska.  

Självskattningsformuläret är designat för att hitta de specifika dragen i psykodynamisk-

interpersonell terapi och i kognitiva-beteendeinriktade terapier. Det är 20 påståenden där klienten 

på en 0-6-gradig skala tar ställning till om påståendet inte alls stämmer till att det stämmer helt 

och hållet utifrån den terapisession man haft. 10 av dessa påståenden tillhör skalan specifika 

faktorer för PDT och 10 påståenden tillhör skalan specifika faktorer för KBT. Skalan kan således 

användas för att klassificera behandlingar antingen som PDT eller KBT, jämföra olika typer av 

PDT och KBT och utvärdera effekterna av PDT och KBT i en bestämd session eller behandling. 

CPPS-skalan för PDT avser att mäta terapeutens aktivitet och teknik som signifikant finns mer av 

i PDT än i KBT. CPPS-skalan för KBT förväntas att mäta teknik och terapeutaktivitet som 

signifikant framträder mer i KBT än PDT.  

 

GF – formuläret (bilaga 2) är en förkortning av gemensamma faktorer och är konstruerat av 

Bengt-Åke Armelius. Här pågår nu ett samarbete med Michael Lambert för att tillsammans skapa 

ett formulär för gemensamma faktorer inom psykoterapi. GF-formuläret är skapat för att mäta de 

gemensamma faktorerna för PDT och KBT som beskrevs av Lambert 2004 (se ovan tabell 1). 

Det är 30 påståenden där klienten ska fylla i det svarsalternativ som hon/han tycker bäst stämmer 

in med ett ”Ja”, ”Ibland” eller med ett ”Nej”. Svarsalternativ ”Ja” ger poäng 1, ”Ibland” ger 

poäng 0 och ett ”Nej” ger poäng -1. Antalet klienter som svarat på svarsalternativen i GF-

formuläret är 72-79 så det är ett bortfall på 0 – 7 svar för varje påstående.  

 

Procedur och statistisk bearbetning 

 

Vi har tagit del av rådata och material som samlats in vid Psykologiska institutionen. Metoden vi 

använt oss av är huvudsakligen kvantitativ och explorativ för att undersöka användbarheten av 

ovan nämnda självskattningsinstrument, i synnerhet GF då den tidigare inte utprövats. Data har 

sedan statistiskt bearbetats i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) med 
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faktoranalyser och signifikansprövningar utifrån de variabler och hypoteser vi önskat analysera 

och testa. 

 

Etiska överväganden 

 

Materialet i vår undersökning kommer från en databas under uppbyggnad i det pågående 

projektet ”Effects of psychotherapists in traning” vid psykologiska institutionen vid Umeå 

Universtitet där Helen Ybrandt är projektledare. Materialet är anonymiserat utifrån gängse 

vetenskapliga kriterier då vi i vårt material inte har tillgång till information om de enskilda 

individerna som namn, persondata, handledare och terapeuter. Deltagarna har frivilligt valt att 

delta i projektet och resultatet i vår undersökning går inte att härleda till enskilda deltagare utan 

presenteras på gruppnivå. 
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RESULTAT 
 

CPPS-formuläret 

 

När vi tittar på reliabiliteten, tillförlitligheten, i PDT-skalan och i KBT-skalan, visar värden 

utifrån Cronbach´s Alpha Based on Standardized Items att reliabiliteten i vår undersökning är 

god. Värdet för PDT-skalan är 0,79 och i KBT-skalan är värdet 0,87. Ett värde på 0,7 är 

acceptabelt på de kliniska skalorna.  

 

Nedan följer PDT-skalans tio items med det item som fått det högsta medelvärdet först och det 

item som fått lägst medelvärde sist (tabell 2). Medelvärdet varierar från 4,34 till 1,60. Det 

sammanlagda medelvärdet av summan för PDT-skalan är 38,47.  

 

 

Tabell 2.  Medelvärdet av PDT skalans item i CPPS 

Item nr Innehåll i PDT skalans item Medelvärdet 

16. Jag tog initiativ till samtal om viktiga ämnen, händelser och 

upplevelser. 

4,34 

14. Min terapeut identifierade återkommande mönster i mina 

beteenden, känslor och upplevelser. 

4,25 

4. Min terapeut kopplade mina nuvarande känslor och 

upplevelser till erfarenheter i det förflutna. 

4,10 

1. Min terapeut uppmuntrade mig att utforska känslor som jag 

har svårt att prata om. 

4,05 

13. Min terapeut föreslog alternativa sätt att förstå upplevelser 

och erfarenheter som jag inte tidigare tänkt på. 

3,96 

5. Min terapeut gjorde mig uppmärksam på likheter mellan mina 

tidigare och nuvarande relationer. 

3,83 

8. Min terapeut uppmuntrade mig att känna och uttrycka känslor 

under sessionen. 

3,85 

19. Min terapeut uppmuntrade till samtal om önskningar, 

fantasier, önskningar, fantasier, drömmar och/eller tidiga 

barndomsminnen. 

2,72 

10. Min terapeut påpekade mitt undvikande av viktiga ämnen och 

skiftningar i min sinnesstämning. 

2,10 

7. Relationen mellan terapeuten och mig utgjorde fokus för vårt 

samtal. 

1,60 
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Av KBT-skalans tio items ser det ut på följande sätt med det item som fått högst medelvärde till 

det item som fått lägst medelvärde (tabell 3). Det sammanlagda medelvärdet för KBT-skalan är 

27,81. 

 

 

Tabell 3.  Medelvärdet av KBT skalans item i CPPS 

Item nr Innehåll i KBT skalans item Medelvärdet 

3. Min terapeut tog initiativ till samtalsämnen och aktiviteter 

under sessionen. 

3,68 

9. Min terapeut föreslog specifika aktiviteter eller hemuppgifter 

som jag kan pröva utanför terapin. 

3,63 

17. Min terapeut föreslog att jag mellan sessionerna skulle öva på 

de beteenden jag lärt mig under sessionen. 

3,25 

2. Min terapeut gav mig tydliga råd eller förslag på lösningar av 

mina problem. 

3,24 

11. Min terapeut förklarade logiken bakom hans eller hennes 

lösningar av mina problem. 

3,17 

15. Min terapeut gav mig information om mina symtom, min 

problematik och/eller min behandling. 

3,22 

18. Min terapeut lärde mig specifika tekniker för att hantera mina 

symtom. 

2,60 

12. Fokus för vårt samtal var främst framtida livssituationer. 2,25 

20. Min terapeut agerade på ett lärarlikt sätt med mig. 1,74 

6. Vårt samtal var centrerat kring irrationella eller ologiska 

antaganden. 

0,98 

 

 

När vi tittar på om det finns någon skillnad i om klienterna har fått PDT eller KBT och hur de har 

skattat skalorna i CPPS kan vi i tabell 4 se att de som har fått KBT har fyllt i att de i högre grad 

tycker att det är de specifika psykodynamiska faktorerna som klienterna tycker faller bäst in i 

deras terapier. Resultatet innebär alltså att de som fått KBT har upplevt att graden av de specifika 

psykodynamiska faktorerna, med ett medelvärde på 41,35, till och med är högre än PDT-skalan i 

gruppen som erhållit psykodynamisk terapi. Medelvärdet i KBT skalan är 36,12.  
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Tabell 4. Summan av medelvärdet för PDT och KBT skalorna i respektive terapiinriktning 

 

TERAPIINRIKTNING PD SUMMA (i CPPS) KBT SUMMA (i CPPS) 

 

PDT          Medelvärdet 

                   

                  Antal 

 

34,75 

 

24 

 

16,84 

 

25 

 

KBT          Medelvärdet 

 

                   Antal 

 

41,35 

 

31 

 

36,12 

 

33 

 

TOTAL     Medelvärdet 

 

                   Antal 

 

38,47 

 

55 

 

27,81 

 

58 

 

 

När vi tittar på gruppen som fått PDT ser vi att det är en klar skillnad avseende CPPS-skalorna: 

PDT-skalan med ett medelvärde på 34,75 och på KBT-skalan ett medelvärde på 16,84. Med 

andra ord ett förväntat resultat som visar att de som fått PDT också har skattat att de specifika 

faktorerna för PDT framträder i högre grad än de specifika faktorerna för KBT. 

 

Vi har undersökt ifall försökspersonernas ålder, kön eller längden på terapin med en eller två 

terminer skulle kunna ha någon betydelse för resultaten men vi har vid analyser i SPSS inte 

funnit några resultat som tyder på att så skulle vara fallet.  

 

Så sammantaget visar resultatet i CPPS att båda terapiinriktningarnas klienter har skattat PDT- 

summan högre än KBT-summan. KBT-klienterna skattar konsekvent högre än PDT-klienterna, 

men skillnaden mellan de båda skalorna är betydligt mindre för KBT-klienterna. Det är 

signifikanta skillnader mellan klientgrupperna på var och en av skalorna, PDT summan (p<.05) 

och KBT summan (p.<.01) 

 

GF-formuläret 

 

När vi tittar på reliabiliteten, tillförlitligheten, visar värdet på 0,91 utifrån Cronbach´s Alpha 

Based on Standardized Items att reliabiliteten i GF-formuläret är hög. 
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Tabell 5 visar resultatet med medelvärden och antalet klienter som fyllt i GF-formulärets 30 

påståenden. Intervallet på medelvärdena är från ”1” (instämmer helt) till ”-1” (instämmer inte 

alls). Resultatet tyder på att de flesta klienter är nöjda med att ha lyckats få just denna terapi. De 

flesta klienter har också förhoppningar om att bli bra med sin psykoterapi. Klienterna upplever 

även att terapeuten ger sitt stöd men framför allt upplever de att terapeuten är intresserad av hur 

de ser på saker och ting. Bilden blir att de flesta klienterna är nöjda och hoppfulla med sina 

terapier och att de är trygga med sina terapeuter.  

 

Det klienterna inte tycker stämmer fullt ut är att de skulle tänka på sin terapeut utanför rummet i 

olika situationer. Resultaten visar att klienterna inte upplever att terapeuten överlag är en förebild 

för dem. Många klienter anser inte att relationen till andra har underlättats av terapin eller att de 

skulle ha blivit modigare och våga lite mer. Klienterna tycker inte heller i någon högre 

utsträckning att terapeuterna ger dem goda råd om hur de ska bete sig.  

 

Resultatet visar att klienterna överlag har en relativt neutral inställning när det gäller att förstå 

sina problem, att förändra sig och att kontrollera sitt beteende.  

 

Tabell 5. GF-formulärets medelvärde för olika item 

Nr GF-formulärets item Medelvärdet Standard 

avvikelse 

Antal 

16. Terapeuten är intresserad av hur jag ser på saker och 

ting. 

0,97 0,16 76 

2. Jag är mycket nöjd med att ha lyckats få just denna 

psykoterapi. 

0,94 0,22 78 

1. Mina förhoppningar om att bli bra har ökat tack vare 

psykoterapin. 

0,74 0,46 79 

29. Jag känner mig helt trygg med terapeuten. 0,72 0,55 75 

25. Jag märker att vissa saker tar mycket tid och kraft att 

ändra på. 

0,70 0,56 74 

23. Det känns skönt när terapeuten bekräftar att jag har 

rätt ibland. 

0,59 0,64 72 

14. Ibland ger terapeuten mig det stöd jag behöver. 0,57 0,57 76 

11. Jag upplever min terapeut som väldigt skicklig. 0,46 0,64 77 

15. Terapeuten brukar höra hur det gått med mina 

problem sedan vi sågs sist. 

0,42 0,76 73 

26. Även om jag ibland misslyckas så märker jag att 

övning ger färdighet. 

0,35 0,65 73 
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10. Terapeuten får mig att bli mer engagerad. 0,27 0,77 77 

8. Terapeuten uppmuntrar mig att pröva nya 

förhållningssätt utanför terapirummet. 

0,24 0,72 77 

27. Jag har blivit bättre på att se hur mina tankar, känslor 

och handlingar hänger ihop. 

0,22 0,73 74 

30. Jag tror att min terapeut är en av de bästa man kan få 

tag i. 

0,21 0,72 75 

9. Jag känner att jag tar ett större ansvar för mitt sätt att 

vara utanför terapirummet. 

0,18 0,80 77 

12. Jag märker att jag blivit mer avspänd. 0,11 0,82 77 

6. Jag ägnar ganska mycket tid mellan terapitillfällena åt 

att försöka att ändra på mig. 

0,07 0,73 77 

4. Terapeuten har hjälpt mig att förstå hur mina problem 

kan minska eller botas. 

0,05 0,78 75 

21. Terapin lär mig att kontrollera mitt eget beteende 

bättre. 

0,04 0,71 74 

13. Det händer att jag får väldigt starka känslomässiga 

reaktioner i terapin. 

0,01 0,79 76 

24. Jag har blivit bättre på att ta reda på hur det faktiskt 

ligger till med olika saker. 

-0,05 0,75 75 

3. Terapeuten har hjälpt mig att förstå hur mina problem 

uppkommit. 

-0,11 0,71 76 

7. Terapeuten uppmuntrar mig att pröva nya 

förhållningssätt utanför terapirummet. 

-0,13 0,88 76 

17. Jag har lärt mig väldigt mycket om mitt sätt att 

reagera känslomässigt. 

-0,17 0,78 76 

5. Jag har fått hemuppgifter att lösa mellan 

terapitillfällena. 

-0,20 0,95 78 

22. Jag tycker att jag har blivit modigare och vågar lite 

mer nu. 

-0,20 0,78 75 

28.  Jag har lättare att umgås med andra människor nu -0,30 0,73 75 

18. Ibland ger terapeuten mig goda råd om hur jag ska 

bete mig. 

-0,33 0,85 75 

19. Terapeuten fungerar som en förebild för mig. -0,48 0,68 77 

20. Jag kan ibland tänka på hur terapeuten skulle reagera i 

en situation som uppkommer utanför terapirummet. 

-0,77 0,50 76 

 

 

Resultaten från GF-formuläret, de analyserade medelvärdena, är sedan analyserade i SPSS med 

faktoranalys, som är en metod för att arbeta fram delskalor. Där föll det ut sju delskalor som vi 

sedan har namngett utifrån den innebörd vi funnit enligt följande: 

 

1. Förändrat beteende (påståenden 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22, 24, 28) 
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2. Råd och hemuppgifter (påståenden 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 21) 

3. Integration/upplevelse av tankar och känslor (påståenden 3, 4, 13, 17, 19, 20) 

4. Terapeutiskt arbete (påståenden 9, 10, 23, 24, 25, 26) 

5. Förhoppningar/tillfredsställelse (påståenden 1, 2, 8, 29) 

6. Skicklig terapeut (påståenden 2, 11, 29, 30) 

7. Intresserad terapeut (påstående 15, 16, 27) 

 

Dessa sju delskalors mening är analyserade i SPSS och jämförda mot de olika 

terapiinriktningarna PDT och KBT. Det finns i denna analys några resultat som sticker ut och 

som då skiljer klienternas upplevelse av PDT och KBT åt. I bilaga 3 finns resultat med rådata för 

detta.  

 

 När det gäller faktor 2 (Råd och hemuppgifter) är det något man finner i större grad 

hos de klienter som fått KBT till skillnad från de klienter som fått PDT (p<.01).  

 Med avseende på faktor 6 (Skicklig terapeut) visar resultatet att de klienter som fått 

KBT i högre grad tycker att de haft en skicklig terapeut (p<.05). 

 Resultatet med faktor 7 (Intresserad terapeut) visar att de klienter som fått PDT tycker 

att de haft en mer intresserad terapeut än de som fått KBT (ej signifikant). 

 Om man tittar på variabeln kön visar resultatet att kvinnor i högre grad än män anser 

att de haft en skicklig terapeut oavsett inriktning på terapin (ej signifikant). 

 

Sammanfattningsvis så visar resultatet på såväl likheter som skillnader mellan PDT och KBT (se 

ovan innehållet i dessa). GF-formuläret kan användas för att visa på gemensamma faktorer 

mellan olika terapiinriktningar men innehåller också specifika faktorer. CPPS visar på specifika 

faktorer men också på gemensamma faktorer. 
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DISKUSSION 
 

 

Vi har använt oss av ett mindre material från en given mottagning, psykologmottagningen vid 

Umeå Universitet, med relativt välfungerande klienter. Ett visst bortfall finns som till viss del 

förklaras med att alla klienter inte fyllt i formulären vid samtliga tillfällen. Klientens terapeut har 

varit ansvariga för distribution av formulär och ibland kan det ha missats av terapeuten, 

alternativt har klienterna inte fyllt i formulären eller glömt bort att lämna tillbaka papperen. Det 

är dock ingen större skillnad i resultatet mellan klienterna som fyllt i vid ett visst tillfälle och de 

som inte fyllt i. Vi tänker oss att resultatet trots allt visar klienternas upplevelse av hur de 

uppfattat sina terapier och att det finns en skillnad mellan hur klienterna uppfattat sina terapier 

utifrån vilken terapiinriktning som man fått.  

 

På CPPS har de klienter som fått PDT skattat högre i de specifika faktorerna för PDT än för 

KBT. De som fått KBT skattar högre vad gäller de specifika faktorerna för såväl PDT som KBT. 

Resultatet i vår undersökning visar med andra ord att oavsett vilken terapiform man fått så skattar 

man högre i PDT-skalorna än i KBT-skalorna. Skillnaden mellan de båda skalorna är mindre för 

KBT-gruppen och för PDT-gruppen är den större. PDT-gruppen uppfattar inte att det finns så 

mycket inslag av KBT i sina terapier medan KBT-gruppen uppfattar högre grad av både PDT-och 

KBT-faktorer i sina terapier. Faktorer som kan spela in för utfallet är huvudsakligen 

klientrelaterade, terapeutrelaterade eller instrumentberoende.  

 

Till de klientrelaterade hör frågan ifall det är första gången som klienterna går i psykoterapi. Det 

är skillnad att ta emot en ”ny” klient jämfört med en som har tidigare erfarenhet av terapi. 

Naturligtvis spelar då också det tidigare valet av terapi in. En annan tolkning kan vara ifall det är 

så att den högre skattningen hos patienter med KBT kan stå för en allmänt mer positiv inställning 

till psykoterapi? Kan de vara motiverade i högre utsträckning och själva mer aktiva? Man kan 

också fundera över ifall de besvär som KBT-gruppen har är av mer specifik natur jämfört med 

PDT-gruppens besvär? 

 

Terapeutrelaterade faktorer som med största sannolikhet spelar in är bl. a. att 

psykologstudenterna är mer eller mindre nybörjare inom psykoterapeutisk behandling. Det kan 
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också ha betydelse ifall det är terapeuternas första eller andra terapi under utbildningen. Och ifall 

det är den andra, vilken terapiinriktning har psykologstudenterna bedrivit först: PDT eller KBT? 

Hur mycket påverkar det första valet av terapiinriktning det senare? Utifrån resultatet undrar vi 

hur specifika terapierna egentligen kan bli när man ska lära sig två terapiinriktningar efter 

varandra? Här blir det intressant utifrån forskningsprojektet att som planerat är titta vidare på 

terapeuternas och handledarnas skattning av CPPS-formuläret. Tänkbart är också att de 

gemensamma och specifika effekterna i en inlärningsprocess för studenterna kommer i olika 

tidsordning. Kanske är den psykodynamiska terapeutiska hållningen initialt lättare att ta till sig 

medan den kognitiva ställer andra krav på teknik?  

 

Ytterligare en fråga är hur väl terapeuterna representerar sin terapiinriktning då mätpunkterna är 

ganska tidigt inne i terapierna. Psykologstudenterna ska ju lära sig både PDT och KBT och 

kanske känner de sig mer bekväma i den ena av terapimetoderna och det kanske också kommer 

igen i terapibehandlingen. Hur väl en terapeut representerar sin terapimetod varierar nog en hel 

del i praktiken. Precis som varje klient är unik så är också varje terapeut unik och mötet avgör hur 

vi kommer att uppleva terapin och mötet påverkar i sin tur både klient och terapeut i vidare 

behandling. Över huvud taget kan sägas att en mer tydlig profilering avseende såväl klienter som 

terapeuter skulle kunna medföra en bättre utvärdering av instrumenten i sig, vilket kan vara något 

att tänka på inför framtida forskning. 

 

Kvinnor anser sig också i högre grad ha fått en skicklig terapeut än män oberoende av 

terapiinriktingen. Kan det ha att göra med att motivationen hos kvinnorna som söker är större 

vilket kanske medför en högre grad av aktivitetsnivå och allmänt mer positiv inställning? Det vi 

vet sedan tidigare är i varje fall att kvinnor är mer benägna att söka sig till behandling än män. 

 

Det man också kan fråga sig är huruvida instrumentet (CPPS) i den här situationen mäter det som 

det är avsett att mäta. Man kan kanske tänka sig att det egentligen mäter mer av gemensamma 

faktorer eller åtminstone inte specifika faktorer för den grupp det är avsett att mäta. Det vi kunde 

se i resultatet är att de specifika faktorerna inte rakt av går att använda för att skilja ut terapierna 

från varandra. Den ena terapins specifika faktorer kommer igen i den andra. Vi tänker oss att 
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CPPS kanske mäter mer av hur klienterna upplever sina terapeuter och hur väl de representerar 

den aktuella terapin.    

 

Avseende resultat från delskalorna på GF-formuläret som mäter gemensamma faktorer så finner 

vi att KBT-gruppen i högre utsträckning tycker sig ha fått gå till en skicklig terapeut och erhållit 

mer av råd och hemuppgifter. Detta medan PDT-gruppen i högre utsträckning tycker sig ha fått 

en intresserad terapeut. Utan att vara statistiskt signifikant ser vi också att KBT-gruppen anser sig 

ha fått mer av alla delskalor. Vi tänker oss att resultatet ovan också kan bero på mer 

teknikberoende egenskaper. Det är kanske inte så konstigt att KBT-terapeuten med sin struktur, 

höga grad av aktivitet, arbetsmateriel och hemuppgifter upplevs som skicklig? Och det är kanske 

inte så konstigt ifall PDT-terapeuten med sin lyssnande, empatiska hållning upplevs som 

intresserad? I sådana fall måste en slutsats bli att GF-formuläret mäter mer av specifika faktorer 

än avsett.  

 

Larsson (2010) förefaller i sin nyligen publicerade avhandling komma fram till ett likartat resultat 

som vi på så sätt att han visar att även om skillnader finns mellan olika psykoterapiinriktningar så 

är de ofta mindre än vad många tror. Larsson menar att psykoterapeuter (i det här fallet 

legitimerade) har en tendens att överdriva skillnaderna gentemot andra inriktningar på ett närmast 

fördomsfullt sätt. Uppfattningen om att psykodynamiska terapeuter inte skulle vara intresserade 

av att minska symptom stämmer inte lika lite som uppfattningen om att KBT-terapeuter inte 

skulle vara intresserade av att patienten förstår sig själv bättre. Kanske är det så att även om vi 

hittar likheter mellan de olika terapiinriktningarna kommer det även att kvarstå skillnader både 

mellan de olika terapiinriktningarna men även inom de enskilda som också vår undersökning 

visar. Med andra ord så finns såväl inom- som utomgruppsfaktorer att ta hänsyn till. 

 

För oss två psykologer och blivande psykoterapeuter har det varit ett stort steg att kliva ut från 

rummet med patienten mitt emot oss till att analysera materialet med siffror och statistiska 

program. Det har varit ett hårt arbete för oss att sätta oss in i den numeriska världen och den 

kvantitativa metoden som forskningsinstrument. Vi har emellertid lärt oss mycket under arbetets 

gång och vår avsikt har inte varit att ifrågasätta evidensdebatten utan att flytta fokus från effekt 
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till upplevelse ur klientens perspektiv. Dessa upplevelser har värderats med siffror och det är 

dessa siffror som är grunden till denna uppsats. 

 

Utfallet av vår undersökning ger inte svar på ifall det är bättre eller sämre att titta på 

gemensamma eller specifika faktorer inom psykoterapiforskning. Tydligt är att det är lika lätt 

eller svårt att renodla alla faktorer i en psykoterapi. Man kan därför fråga sig om relevansen med 

att dela upp behandlingsutfall i gemensamma och specifika faktorer. Även om den riktiga 

dodofågeln är utdöd sedan länge kanske den gamla metaforen om effekten av psykoterapi kan 

användas på ett nytt sätt omkring processen med vår uppsats på så sätt att “alla har vunnit, alla 

ska ha ett pris”. Under vårt arbete med uppsatsen har det i varje fall varit berikande med 

samarbete “över gränserna”. Vid sidan av neutralitetsfrågan som ofta betonas i 

forskningssammanhang är det naturligtvis viktigt att som psykoterapeut vara ödmjuk och vetgirig 

inför andra terapiinriktningar och de kunskaper som där finns förvärvade.   
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 CPPS – Patientformulär 

Kodnummer_________    

 

Instruktion: Bedöm med hjälp av skalan nedan till vilken grad varje påstående beskriver den terapi du gått i. Skriv 

ner den siffra som bäst stämmer överens med din bedömning av varje påstående. 

 

Skala: 

  0 1 2 3 4 5                6 

                                Något                                  Till stor del                Helt 

                karakteristisk                  karakteristisk                  karakteristisk                 karakteristisk 

(1)  Min terapeut uppmuntrade mig att utforska känslor som jag hade svårt att prata om  

      (t ex ilska, avundsjuka, sorg eller glädje). 

 

(2)  Min terapeut gav mig tydliga råd eller förslag på lösningar av mina problem. 

 

(3)  Min terapeut tog initiativ till samtalsämnen och aktiviteter under terapin. 

 

(4)  Min terapeut kopplade mina (nuvarande) känslor och upplevelser till erfarenheter i det förflutna. 

 

(5)  Min terapeut gjorde mig uppmärksam på likheter mellan mina tidigare och nuvarande relationer. 

 

(6)  Vårt samtal var centrerat kring irrationella eller ologiska antaganden. 

 

(7)  Relationen mellan terapeuten och mig utgjorde ett fokus för vårt samtal. 

 

(8)  Min terapeut uppmuntrade mig att känna och uttrycka känslor under sessionen. 

 

(9)  Min terapeut föreslog specifika aktiviteter eller hemuppgifter som jag kunde pröva utanför terapin. 

 

(10)  Min terapeut påpekade mitt undvikande av viktiga ämnen och skiftningar i min sinnesstämning. 

 

(11)  Min terapeut förklarade logiken bakom hans eller hennes teknik eller sätt att bedriva behandling. 

 

(12)  Fokus för vårt samtal var främst framtida livssituationer. 

 

(13)  Min terapeut föreslog alternativa sätt att förstå upplevelser och erfarenheter som jag inte tidigare 

 hade tänkt på. 

 

(14)  Min terapeut identifierade återkommande mönster i mina beteenden, känslor och upplevelser. 

 

(15)  Min terapeut gav mig information om mina symtom, min problematik och/eller min behandling. 

 

(16)  Jag tog initiativ till samtal om viktiga ämnen, händelser och upplevelser. 

 

(17)  Min terapeut föreslog att jag mellan sessionerna skulle öva på de beteenden jag lärt mig under sessionen. 

 

(18)  Min terapeut lärde mig specifika tekniker för att hantera mina symtom. 

 

(19)  Min terapeut uppmuntrade till samtal om önskningar, fantasier, drömmar och/eller tidiga  

        barndomsminnen (positiva eller negativa). 

 

(20)  Min terapeut hade en undervisande roll. 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

 

_______ 

 

_______ 

        0                1   2 3 4                   5                     6 

   Inte alls                             Till viss del                              Till stor del         Helt och hållet 
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GF-formuläret 

Kryssa över det svarsalternativ som stämmer bäst för dig. 

 

1 Mina förhoppningar om att bli bra har ökat tack vare 

psykoterapin. 

Ja Ibland Nej 

2 Jag är mycket nöjd med att ha lyckats få just denna 

psykoterapi. 

Ja Ibland Nej 

3 Terapeuten har hjälpt mig att förstå hur mina problem 

uppkommit. 

Ja Ibland Nej 

4 Terapeuten har hjälpt mig att förstå hur mina problem kan 

minska eller botas. 

Ja Ibland Nej 

5 Jag har fått hemuppgifter att lösa mellan terapitillfällena 

reduce 

Ja Ibland Nej 

6 Jag ägnar ganska mycket tid mellan terapitillfällena åt att 

försöka ändra på mig. 

Ja Ibland Nej 

7 Terapeuten uppmuntrar mig att pröva nya förhållningssätt 

utanför terapirummet 

Ja Ibland Nej 

8 Jag märker att jag blivit mer optimistisk av att gå i 

psykoterapi 

Ja Ibland Nej 

9 Jag känner att jag tar ett större ansvar för mitt sätt att vara 

utanför psykoterapin. 

Ja Ibland Nej 

10 Terapeuten får mig att bli mer engagerad Ja Ibland Nej 

11 Jag upplever min terapeut som väldigt skicklig Ja Ibland Nej 

12 Jag märker att jag blivit mer avspänd Encoureges me to 

become more relaxed 

Ja Ibland Nej 

13 Det händer att jag får väldigt starka känslomässiga 

reaktioner i terapin 

Ja Ibland Nej 

14 Ibland ger terapeuten mig det stöd jag behöver Ja Ibland Nej 

15 Terapeuten brukar höra hur det gått med mina problem 

sedan vi sågs sist 

Ja Ibland Nej 

16 Terapeuten är intresserad av hur jag ser på saker och ting Ja Ibland Nej 

17 Jag har lärt mig väldigt mycket om mitt sätt att reagera 

känslomässigt 

Ja Ibland Nej 

18 Ibland ger terapeuten mig good advice råd om hur jag ska 

bete mig 

Ja Ibland Nej 

19 Terapeuten fungerar som en förebild för mig Ja Ibland Nej 

20 Jag kan ibland tänka på hur terapeuten skulle reagera i en 

situation som uppkommer utanför terapin 

Ja Ibland Nej 

21 Terapin lär mig att kontrollera mitt eget beteende bättre Ja Ibland Nej 



32 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22 Jag tycker att jag blivit modigare och vågar lite mer nu Ja Ibland Nej 

23 Det känns skönt när terapeuten bekräftar att jag har rätt 

ibland 

Ja Ibland Nej 

24 Jag har blivit bättre på att ta reda på hur det faktiskt ligger 

till med olika saker 

Ja Ibland Nej 

25 Jag märker att vissa saker tar mycket tid och kraft att ändra 

på 

Ja Ibland Nej 

26 Även om jag ibland misslyckas så märker jag att övning 

ger färdighet 

Ja Ibland Nej 

27 Jag har blivit bättre på att se hur mina tankar, känslor och 

handlingar hänger ihop 

Ja Ibland Nej 

28 Jag har lättare att umgås med andra människor nu Ja Ibland Nej 

29 Jag känner mig helt trygg med terapeuten Ja Ibland Nej 

30 Jag tror att min terapeut är en av de bästa man kan få tag i Ja Ibland Nej 



33 

 

Delfaktorernas mening för PDT och KBT  
  Terapiinriktning                              

Förändrat 
beteende 

Råd och 
hemuppgifter 

Integration/upplevelse 
tankar känslor 

Terapeutiskt 
arbete 

Förhoppningar 
tillfredsställelse 

Skicklig 
terapeut 

Intresserad 
terapeut 

PDT 
summa 

KBT 
summa 

PDT Medelvärde ,0518709 -,4853036 ,0520390 -,0998210 -,0443561 -,2527361 ,0899845 34,7500 16,8400 

Antal 33 33 33 33 33 33 33 24 25 

Std. 
Avvikelse 

,95802569 ,71373082 ,92505113 ,86495493 1,06278193 1,09719222 ,80289271 10,00543 9,40603 

KBT Medelvärde -,0152429 ,5062190 ,1986947 ,0341936 ,1022869 ,3149565 -,1963033 41,3548 36,1212 

Antal 30 30 30 30 30 30 30 31 33 

Std. 
Avvikelse 

,96645564 ,97069528 1,12213632 1,14396722 ,65201959 ,73291914 1,27577574 9,83378 7,73691 

Total Medelvärde ,0199119 -,0131500 ,1218751 -,0360045 ,0254739 ,0175937 -,0463430 38,4727 27,8103 

Antal 63 63 63 63 63 63 63 55 58 

Std. 
Avvikelse 

,95485063 ,97612952 1,01788455 1,00140305 ,88728339 ,97686833 1,05583507 10,35813 12,79180 
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