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Sammanfattning/abstract 
 
Inledning: Syftet med denna studie är att, utifrån ett insamlat material vid S:t 
Lukas mottagningar i Stockholmsområdet, undersöka symptomförändring från 
start till avslutning i psykodynamiskt inriktade psykoterapier. 
 
Frågeställningar: Den övergripande frågeställningen är om patienter och tera-
peuter bedömer att terapierna haft någon effekt och i så fall vilken. Vidare om 
bakgrundsfaktorer och självbild påverkat symptombelastningen. 
 
Metod: Studien har genomförts med hjälp av självskattningsformulär som 
fyllts i före och efter behandling. Patienterna har fyllt i Symptom Checklist 
(SCL-90) och terapeuterna ett frågeformulär där de skattat patienternas besvär. 
Efter inomgruppsjämförelser har jämförelser gjorts med ett normerings-material. 
 
Resultat: Det sker en signifikant symptomlindring under terapierna. Störst är 
förändringen när det gäller depression, ångest och interpersonell sensitivitet 
samt i det sammantagna genomsnittsvärdet. Patienternas bakgrund påverkar 
inte utfallet nämnvärt. Studien visar att patienter med höga värden för själv-
kritik och hat vid terapistart upplever störst symptomlindring. 
 
Diskussion: De positiva behandlingsresultaten går tyvärr inte att generalisera 
p.g.a. ett betydande bortfall. En angelägen utmaning för framtida studier är att 
begränsa och kontrollera bortfallet.   
En annan angelägen fråga att följa upp är om påvisad symptomlindring fort-
sätter efter avslutad terapi i överensstämmelse med andra jämförbara studier.  
 
Nyckelord: Symptom, Symptomlindring, Symptomskattning, Psykoterapi-
effekt, SCL-90, Psykodynamisk psykoterapi 
Keywords: Symptoms, Symptom reduction, Symptom estimation, Psycho-
therapy effect, SCL-90, Psychodynamic psychotherapy 
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1 INLEDNING 
Kvalitetssäkring, att veta vad patient och terapeut kan förvänta sig för effekt av 
planerad psykoterapibehandling, är en central del i psykoterapiforskningen 
(Maruish, 1999). För att kunna säga något om effekten, behöver vi också veta 
något om målsättningen. Traditionellt har målet i psykoanalys och psykodyna-
misk psykoterapi varit självinsikt och utforskandet av det omedvetna, men 
redan psykoanalysens fader Freud såg symptom som ett maladaptivt sätt att 
försöka lösa inre konflikter. Psykoanalysen var också en metod att bota och 
lindra psykiskt lidande. Freud var i hela sin kliniska och författarverksamhet 
tydligt symptomorienterad (Freud, 1947, 2002). Även samtida företrädare be-
skriver symptomlindring som en naturlig effekt av psykodynamisk psykoterapi-
behandling och en drivkraft när patienten söker psykoterapi (MacWilliams, 2004).  

Psykoterapiforskningen idag är huvudsakligen inriktad på symptom. Det är i 
symptomen som effekten av psykoterapi tydligast visar sig (Maruish, 1999). 
Symptom Checklist (SCL-90) är sedan 70- talet den vanligaste metoden att 
mäta psykiska symptom hos vuxna (Derogatis, 1999).  

Vid S:t Lukas Utbildningsinstitut och Förbundet S:t Lukas startade 2008 ett 
utvärderings- och kvalitetssäkringsprojekt av psykodynamiskt inriktad psyko-
terapeutisk behandling (LUKAP). Målsättningen var att utveckla en metod för 
fortlöpande kvalitetssäkring av verksamheten och att bl.a. kunna uttala sig om 
förväntad effekt av behandlingsmetoden. Tillvägagångssättet var att undersöka, 
beskriva och utvärdera ett stort antal olika aspekter av den psykodynamiskt 
inriktade behandling som erbjöds, före under och efter avslutad psykoterapi, ur 
såväl patientens som terapeutens perspektiv. Vidare att bygga upp en bas för 
framtida forskning. En av dessa aspekter i forskningsprojektet var en symptom-
skattning med hjälp av SCL-90. En annan delaspekt var att undersöka psyko-
terapeuternas bedömning av patientens besvär med hjälp av frågeformulär. 
Projektet som helhet utvärderades, med de svar som då inkommit, i november 
2009 (Engstrand, 2009). Delaspekterna förväntningar och allians analyserades i 
en uppsats 2010 (Konradsson, 2010). Självbild analyseras i en parallell studie 
våren 2012. (Ekman, 2012)  

I föreliggande uppsats studeras självskattad symptomförändring från terapi-
start till avslutad terapi. 

2 TEORETISK BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Begreppet symptom definieras i denna studie operationellt. Med symptom 
avses det som mäts med hjälp av instrumentet SCL-90. 

SCL-90 beskrevs första gången 1973 och är en utveckling av mät-
instrumentet Hopkins Symptom Checklist (Derogatis, Lipman & Covi, 1973). 
Instrumentet bearbetades och presenterades i sin nuvarande form 1994 
(Derogatis,1994). Det skapades och utvecklades för att kunna mäta och jämföra 
olika typer av psykologiska besvär hos vuxna inom olika behandlingsområden. 
Derogatis och Savitz beskriver i en artikel (1999) hur SCL-90 översatts och 
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använts på mer än 26 språk. Instrumentet har utvärderats och resultat har jäm-
förts mellan olika typer av slumpmässigt utvalda grupper med stor variation i 
bakgrundsfaktorer samt med variation i typ av behandlingsgrupp och typ av 
besvär. Med hjälp av dessa omfattande jämförande studier visar Derogatis att 
instrumentet har en hög reliabilitet och validitet. Replikerbarheten har bekräf-
tats av olika oberoende forskare i flera hundra undersökningar som gjorts med 
hjälp av instrumentet. När det gäller validiteten bedöms också den vara hög, 
vilket Derogatis bland annat visar med egna och andra forskares jämförelser 
mellan slumpmässigt utvalda grupper utan uttalade psykologiska besvär och 
grupper med olika typer av psykologiska besvär (Derogatis & Savitz, 1999).  

Ett centralt begrepp när det gäller SCL-90 är ”Caseness”. Caseness är det 
begrepp Derogatis (1994) etablerar som definition av och mått på, när respon-
denten bedöms vara vid eller över gränsen för en psykiatrisk diagnos. 
Derogatis har genom egna upprepade studier och med hjälp av andra forskares 
resultat uppskattat gränsen som kan avskilja de 10% av befolkningen som har 
högst värden i normalpopulationen. De som i princip bedöms vara i behov av 
vård/behandling. Denna gräns, kallad ”Caseness criterion”, är satt till 0,80 . 
När det gäller resultat av behandling visar Derogatis och Savitz (1999) att 
SCL-90 har en stor känslighet för utfallet av psykoterapi. De refererar till meta-
studier som visar på en signifikant effekt av psykoterapi när det gäller såväl 
depression, ångest som generell psykisk besvärsnivå (GSI). Däremot fram-
kommer i dessa studier ingen skillnad om man jämför olika terapiformer. 

SCL-90 delar in symptom i ett antal olika delskalor och kan enligt Derogatis 
(1994) användas för att mäta psykiska besvär generellt men också för att sär-
skilja olika typer av psykiska besvär, allt från mild ångest till allvarliga psy-
kiska störningar. Dock visar forskning att delskalorna korrelerar starkt med 
varandra. Andra forskare har därför kommit fram till att det är genomsnitts-
värdet (GSI) man kan mäta med SCL-90, inte särskilja eller jämföra olika typer 
av psykiska besvär. Instrumentet är användbart i jämförelse mellan olika grup-
per och när det gäller att skilja på individer med psykopatologi från individer 
utan (Todd, McKenna & Deane, 1997). 

SCL-90 är idag ett internationellt erkänt och ofta använt instrument för att 
göra bedömning inför behandling, mäta förändringar under och efter be-
handling samt att bedöma behandlingsprograms effektivitet i psykoterapi och 
medicin. Det används också inom andra näraliggande behandlingsområden 
som socialt arbete. Det finns idag redovisat betydande forskning med hjälp av 
instrumentet (Maruish, 1999).  

Ett aktuellt exempel, ur denna omfattande och varierande forskning, är en 
metastudie  där man undersökt sambandet mellan skam, skuld och depressiva 
symptom  (Sangmoon, Ryan & Randall, 2011) . I studien visar man bl.a., med 
hjälp av SCL-90, att skam och depressiva symptom har ett tydligt starkare 
samband än skuld och depressiva symptom 

Ytterligare ett aktuellt exempel där SCL-90 använts, som ett av flera mät-
instrument, är en studie där man undersökt affektregleringsförmåga och arbets-
allians hos patienter med depression och jämfört dem som fått KBT med pati-
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enter som fått affektfokuserad terapi (Watson, McMullen, Prosser  & Bedard  
2011). Inom ramen för denna studie kunde man inte se någon skillnad mellan 
terapiformerna men man kunde visa på att patientens affektregleringsförmåga 
hade en signifikant påverkan på kvaliteten på utfallet av terapierna. 

Det bör dock nämnas att andra instrument alltmer börjar komma i bruk för 
att mäta terapiutfall, som t.ex. CORE-OM (Stiles et al., 2006) och Outcome 
Questionnaire-45 (Lambert et al., 1996). 

Stiles (Stiles et al., 2006) genomförde, under perioden januari 1999 till 
november 2001, ett omfattande forskningsprojekt med hjälp av undersöknings-
instrumentet CORE-OM. Precis som SCL-90 bygger CORE-OM på formulär 
som patienten fyller i före och efter terapibehandling med en poängsatt själv-
skattning av olika symptom. Psykoterapeuterna fyller parallellt i bedömnings-
formulär. I denna omfattande studie deltog 1309 terapipatienter vid 58 
nationella hälsokliniker i England. I studien jämfördes utfall av de tre olika 
terapiformerna: cognitive-behavioural, person-centered och psychodynamic 
therapies. Kort sammanfattat så visade denna studie på en stor förändring i 
positiv riktning för alla tre terapiformerna, men de gick inte att särskilja i 
effektivitet. Effektstorleken (ES) varierade mellan 1,23 och 1,48, med över-
lappande fördelningar om man ser till de olika terapiformerna. 

Under perioden april 2002 till september 2005 gjordes en replikation av 
denna studie. Den hade samma uppläggning som undersökningen nämnd ovan 
men med ett större urval (Stiles et al., 2008). I den nya studien deltog 5613 
patienter vid 32 nationella hälsokliniker i England. Deltagarna startade med 
likvärdiga CORE-OM värden. Vid avslutning kunde inte heller denna gång 
påvisas någon skillnad mellan de olika terapiformerna. Förändringsvärdena 
visade på betydande förändring i positiv riktning för alla tre terapiformerna och 
varierade mellan ES 1,29 och 1,43, även denna gång med överlappande 
fördelningar. 

När det gäller svensk forskning, är det uppdrag Statens institutionsstyrelse 
gav docent Mats Fridell 2002 intressant, både när det gäller SCL-90 i Sverige 
och för denna studie. Fridell ledde, med hjälp av flera kollegor, ett projekt för 
svensk normering och standardisering av självskattningsinstrumentet SCL–90 
(Fridell, Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002). I projektet bekräftas att SCL–
90 är översatt till många olika språk och har använts i flera hundra inter-
nationella studier sedan 70-talet, men att tidigare normeringar inte utgått från 
svenska förhållanden. I denna svenska normering, standardisering och valide-
ring har Fridell utgått från en normalpopulation på 1016 vuxna och 3002 ung-
domar samt 1782 patienter. I såväl normal- som patientgruppen visar man på 
ålders och könsskillnader, men samtidigt fastslås också i denna studie att SCL-
90 är användbart för att skilja individer med psykopatologi från individer utan, 
oavsett ålder och kön, samt för att göra gruppjämförelser. Man finner däremot 
inte något entydigt stöd för att SCL-90 kan särskilja eller förutsäga samband 
mellan olika typer av besvär och utfall. 

Fridell (Fridell, Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002) konstaterar också att 
SCL-90 använts i Sverige inom såväl psykiatri som somatik i många år. Detta 
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bekräftas när man tar del av SCL-90 forskning i databaser som: Google 
Scholar, PsycARTICLES och PsycINFO. Där finner man, vid sidan av all in-
ternationell forskning med mätinstrumentet SCL-90, också ett stort antal aktu-
ella svenska studier inom olika behandlingsområden. Ett betydande forsknings-
fält är missbruksvården men man hittar också många studier med hjälp av 
SCL-90 när det gäller psykoterapibehandling generellt, behandling vid ätstör-
ningar och psykosomatiska besvär.  

En svensk undersökning med en hel del paralleller till LUKAP är Ericastif-
telsens studie av 36 unga patienter 15-24 år, åren 2002-2005 (Jeanneau & Winzer, 
2007). I den undersöktes självskattad effekt av psykodynamiska terapier, med 
hjälp av SCL-90, från terapistart till avslutning samt terapeuternas bedömning 
av förändringen med hjälp av The Global Assessement of Functioning Scale 
(GAF) . Studien visade att det skett en positiv förändring i alla symptom-
delskalor när man jämför före och efter värden. De starkaste förbättringarna har 
skett inom delskalorna depression, tvångssymptom och interpersonell känslig-
het. Också GAF pekar på en positiv förändring när det gäller symptom. 

Av intresse för denna studie är också ett omfattande forskningsprojekt 
(Sandell et al., 2000) där man studerade och jämförde långsiktiga utfall av 
psykoanalys och psykodynamisk långtidspsykoterapi under perioden 1988-
1996. Med hjälp av intervjuer, formulär och officiell statistik studerade man 
400 patienter innan behandlingsstart, under behandling, vid avslutning och 
efter behandling. Här refereras enbart till en avgränsad del av forsknings-
projektet. I de SCL-90 mätningar som gjordes kan man se att båda grupperna 
började behandling med värden som tydligt översteg Caseness criterion 
(=0,80). Analysandgruppen hade en signifikant större förändring än psyko-
terapigruppen tre år efter avslutad behandling, men också psykoterapigruppen 
förändrades i positiv riktning. Båda grupperna avslutade behandlingen med 
värden under nivå för Caseness criterion. Särskilt intressant är att båda grup-
perna fortsatte att förändras i positiv riktning under hela treårsperioden efter 
avslutad behandling (Sandell et al., 2000). 

3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att, utifrån insamlat SCL-90 material, inom ramen 
för S:t Lukas Psykoterapiforskningsprojekt (LUKAP) :  
- undersöka hur ett antal patienter och psykoterapeuter, som avslutat psyko-

dynamiskt inriktade psykoterapier, bedömer förändring av symptombild 
från terapistart till avslutad terapi.  

- studera hur bakgrundsfaktorer som ålder, kön, tidigare erfarenhet av psyko-
terapi, terapins längd och omfattning samt terapeutens bedömning av pati-
entens besvär, påverkar förändringar i symptombelastning. 

- jämföra patientens upplevelse av symptom med terapeutens bedömning av 
patientens besvär. 

- jämföra symptomförändring och förändring av självbild, under psykoterapin. 
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4 METOD  
De deltagande patienterna i LUKAP har fyllt i sex formulär vid olika tillfällen. 
Formulären innehöll frågor om bakgrundsuppgifter samt uppgifter om den egna 
upplevelsen av förväntningar, självbild, terapeutisk allians, nöjdhet samt symptom. 

Behandlande terapeut fyllde i tre frågeformulär vid tre tillfällen med be-
dömning av patientens förväntade behov avseende såväl ramar som innehåll, 
patientens besvär samt bedömning av terapiresultat och utvärdering 
(Engstrand, 2009). 

I denna studie utnyttjas två av de symptomskattningar som patienterna gjort, 
dels efter första samtalet, dels vid terapiavslutning, med hjälp av SCL-90. Te-
rapeuterna har skattat patientens besvär vid två tillfällen, efter tredje samtalet 
och vid avslutning. I föreliggande studie används båda dessa terapeutskattningar. 

En jämförelse kommer också att göras mellan förändring i symptom-
belastning och de bakgrundsfaktorer som patienterna fyllt i vid terapistart, samt 
av symptomförändring och självbild.  

4.1 Undersökningsdeltagare  
Målsättningen var att LUKAP skulle omfatta samtliga patienter och terapeuter 
som påbörjade en psykodynamiskt inriktad psykoterapibehandling, under peri-
oden 15 januari 2008 till 14 januari 2009, vid de tre S:t Lukas mottagningarna i 
Järfälla, Mälaröarna-Bromma och Stockholm.  

Inklusionskriterierna var att patienterna sökt psykodynamisk psykoterapi 
under ovan angiven tidsperiod samt att patienten efter minst två orienterande 
samtal erbjudits och tackat ja till psykodynamisk psykoterapi.  

Under projektperioden registrerades totalt 244 nya patienter vid de tre mot-
tagningarna.  Av dessa bedömdes 93 patienter uppfylla inklusionskriterierna. 
Bland de 151 patienter som inte tillfrågades återfinns 79 som sökt annan typ av 
behandling som KBT, kortare konsultationer, stödsamtal, parrådgivning, grupp-
terapi, kortare krisbearbetning d.v.s. inte bedömdes uppfylla inklusions-
kriterierna. De återstående 72 personerna som inte tillfrågades om deltagande har 
antingen hänvisats någon annanstans, tidigt avbrutit påbörjad psykodynamisk 
terapi eller påbörjat en psykodynamisk psykoterapi men ändå inte tillfrågats 
om deltagande. Anledningarna till det sist nämnda var t.ex. att terapeuten 
bedömde att patienten var alltför sårbar, att patienten mådde alltför psykiskt dåligt 
för att kunna delta i undersökningen eller där terapeuten inte haft tid, glömt 
eller inte önskat delta. (M Engstrand personlig kommunikation september 2011).  

Samtliga 22 psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter vid de tre mot-
tagningarna registrerades som deltagare i LUKAP men variationsvidden i del-
tagandet har varit stor, allt från 0 till 12 terapikontakter per terapeut 
(Engstrand, 2009).  
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4.1.1 Bortfall 

Av de tillsammans 93 patienter som tveklöst uppfyllde inklusionskriterierna 
fyllde 76 i en bakgrundsenkät vid terapistart, helt eller delvis, 70 besvarade 
symptomskattningen efter första samtalet (Mpre) och 41 symptomskattningen 
vid terapiavslutning (Mpost) .  
 
Tabell 1.  
Undersökningsdeltagare och bortfall  
 
Patienter Antal 
a) Registrerade 244 
b) Av dessa tillfrågades 93 
c) Antal som tackat nej till deltagande  och/eller ej 

påbörjade planerad psykoterapi 
-17 

d) Antal patienter vid studiens start 76 
e) Antal som fyllde i symptomskattning efter första 

samtalet (Mpre) 
70 

f) Antal som fyllde i symptomskattning vid terapi-
avslutning (Mpost) 

41 

4.1.2 Besvär vid terapistart 

De vanligaste besvären bland de deltagande patienterna vid terapistart, utifrån 
terapeutens bedömning, redovisas i Figur 1. Värdet för respektive besvär har 
beräknats genom att multiplicera med styrkan av besvären, d.v.s. x 3 (svåra) alt  
x 2 (måttliga) eller  x 0 (ingen/a),  och därefter summera värdet för varje specifikt 
besvär. Högsta möjliga värde d.v.s. om samtliga terapeutenkäter visat på svå-
righetsgrad 3 (svåra) för det specifika besväret = 189. Som framgår av Figur 1 är 
det självkänsla, ångest/stress, relationsproblem, depression och stress/utmattning 
som dominerar. Ingen uppger psykos av någon grad som besvär vid terapistart. 
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Figur 1. 
Terapeutens bedömning av besvär vid terapistart.  

4.1.3. Patienternas bakgrund: 

Med hjälp av bakgrundsuppgifterna i Tabell 2, kan den typiske LUKAP-pati-
enten beskrivas. Det är en gift eller sammanboende kvinna med en univer-
sitetsutbildning och som vid terapistart yrkesarbetar. Hon har tidigare fått nå-
gon form av psykoterapibehandling men medicinerar inte. Åldersspridningen 
är stor. Den yngsta av dessa 76 personer var 20 år och äldst 71 år, med en 
medelålder på 45 år, vid terapistart. Som också kan noteras i tabellen så är 
vissa av bakgrundsfaktorerna extra framträdande som överrepresentationen av 
kvinnor och personer med universitetsutbildning.  
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Tabell 2.  
Beskrivning av deltagande patienter (n = 76)  
  n (%) Svarade 

ej på 
frågan 

M (SD) 

Kön   4 
 Män 14 (18)  
 Kvinnor 58 (76)  
Ålder    45 (14) 

Civilstånd   5 
 Gift/sambo/partner 40 (53)  
 Ensamstående 31 (41)  

Barn   6 
 Inga barn 36 (47)  
 Har barn 34 (45)  

Boende   6 
 Bor ensam 27 (35)  
 Bor med någon 43 (57)  

Utbildning   4 
 Grundskola 6 (8)  
 Gymnasium 10 (13)  
 Universitet/Högskola 56 (74)  

Sysselsättning   4 
 Yrkesarbete 40 (51)  
 Studier 12 (16)  
 Yrkesarbete och studier 7 (9)  
    
Hemarbete/sjukskrivning/annat 13 (17)  

Tidigare behandling  5 
 Tidigare behandling 52 (68)  
 Ingen tidigare behandling 19 (25)  

Medicinering   6 
 Medicinerar f.n. 16 (21)  
 Medicinerar inte 54 (71)  
 
När patientbortfallet analyserats kan man med ett undantag konstatera att det 
inte är någon skillnad i fördelningen av bakgrundsfaktorer när man jämför 
gruppen på 76 personer som fyllt i de första frågeformulären med de 41 per-
soner som varit med under hela undersökningen och svarat på symptom-
skattningen vid terapiavslutning. 

Undantaget är kriteriet ålder. Medelåldern vid mätningen efter avslutad te-
rapi var 38 år jämfört med 45 år vid terapistart, d.v.s. medelåldern är signifi-
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kant lägre vid terapiavslutning. Hänsyn måste då också tas till att det gått en tid 
mellan dessa två mätningar, d.v.s. medelåldern skulle förväntas vara högre vid 
avslutningen än vid starten. Det var alltså fler av de yngre som fullföljde studien.  

4.1.4. Deltagande terapeuter 

De 22 deltagande terapeuterna var medarbetare vid någon av de tre mottag-
ningarna som ingick i forskningsprojektet. Könsfördelningen var 13 kvinnor 
och 9 män, med en medelålder på 57 år. Den yngsta terapeuten var 44 år och 
den äldsta 65. Enligt Konradsson (2010) var de flesta erfarna, och samtliga var 
legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Spridningen i 
antal år i yrket var stor, från ett år till 23, med ett medelvärde på 11 år.  

4.2. Behandling 
Den behandling de deltagande patienterna i LUKAP har fått är en psyko-
dynamiskt inriktad individualpsykoterapi. I LUKAP ingick både korttids-
terapier, definierat som 10-15 samtal, och långtidsterapier, definierad som mer 
än 15 samtal (Engstrand, 2009).  

Bland de deltagande patienterna har noterats att 10 patienter haft 15 samtal 
eller färre, 33 patienter har haft 16 -77 samtal, i medeltal 29 samtal per patient 
med en median på 27. Den genomsnittliga behandlingstiden var 11 månader 
med en median på 9 månader, men spridningen har varit stor. Det har varierat 
mellan 1 månad och 35.  De flesta psykoterapierna hade en frekvens på en 
gång per vecka.  

4.3. Instrument 
Under rubrikerna nedan kommer patientens självskattningar benämnas symp-
tom och terapeuternas patientbedömningar att benämnas besvär. 

4.3.1. Patientsymptomskattning 

Det undersökningsinstrument som använts i föreliggande studie, när det gäller 
patienternas symptomskattning, är SCL-90. Instrumentet består av 90 själv-
skattningsfrågor som delas upp i 9 olika delskalor (Derogatis,1994):  

1. Somatisering – kroppsliga obehag  
2. Tvångssymptom – tvång att tänka vissa tankar eller upprepa vissa beteenden 
3. Interpersonell känslighet – en överdriven känslighet för andras beteende 

eller förändringar i omgivningen 
4. Depression – känslor eller upplevelser av nedstämdhet 
5. Ångest – starka känslor av panik eller obehag 
6. Aggressivitet/fientlighet – aggressiva känslor gentemot andra 
7. Fobisk ångest – undvikande av specifika situationer som upplevs som 

obehagliga 
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8. Paranoida föreställningar – tankar eller känslor av att vara förföljd eller 

hotad 
9. Psykoticism - en förvirrad och splittrad föreställningsvärld  
Samt några frågor, som inte ingår i någon av delskalorna ovan, utan samlas 
under en rubrik, ”övrigt”. 
 
Patienten tar ställning till hur han eller hon känt sig de senaste sju dagarna. Alla 
frågorna börjar med ”Hur mycket har du besvärats av…”. Patienten  skattar var 
och en av de 90 symptomen på en femgradig värderingsskala, från värdet ”ingen 
alls, 0” till ”väldigt mycket, 4”  (Fridell, Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002). 

Genomsnittsvärden från patienternas svar på de 90 symptomskattnings-
frågorna i SCL – 90 formulären har först beräknats för var och en av de nio 
delskalorna redovisade ovan, dels efter första samtalet (Mpre), dels vid terapi-
avslutning (Mpost). Därefter har ett sammantaget generellt genomsnittsresultat, 
generell psykisk besvärsnivå (GSI), räknats ut vid de två olika mättillfällena 
samt ett personlighetsstörningsindex (PSI), vilket omfattar genomsnittet av de 
delskalor som mäter Interpersonell sensivitet, Aggressivitet/fientlighet och 
Paranoida föreställningar. Vidare har en beräkning av ett symptomstörningsindex 
gjorts av genomsnittet av de resterande delskalorna (SSI). PSI och SSI har liksom 
övriga beräkningar gjorts efter såväl första samtalet som vid terapiavslutning. 

4.3.2. Terapeuternas skattning av patientens besvär 

Det undersökningsinstrument som använts när det gäller terapeuternas patient-
skattningar är ett formulär med 13 specifika besvär: depression, ångest/stress, 
psykos, stress/utmattning, aggressivt utagerande, sexuellt utagerande, ätstör-
ningar, beroende/missbruk, kroppsliga/fysiska problem, självskadebeteende, 
problem med självkänsla, relationsproblem, svårigheter i arbetslivet samt en 
särskild kategori (annat/ nämligen…..) med ett utrymme att fylla i med egna ord. 

Terapeuterna har instruerats att identifiera patientens besvär efter tredje 
samtalet respektive avslutning och kryssa i om de bedömda besvären är 
”svåra”, ”måttliga” eller ” ingen/a ”.  

Terapeuternas besvärsskattningar har med hjälp av komponentanalys 
reducerats från 14 till 4 grupper: 

1. Utagerande: Aggressivt utagerande, Sexuellt utagerande, Självskade-
beteende, Psykos 

2. Depression/ångest: Depression, Ångest/stress, Stress/utmattning, 
Beroende/missbruk, Kroppsliga/fysiska problem, Svårigheter i arbetslivet 

3. Ätstörning: Ätstörning, Psykos, Kroppsliga/fysiska problem  
4. Relation: Problem med självkänslan, Relationsproblem 

Därefter har medelvärden räknats ut för de fyra komponenterna efter tredje 
samtalet och efter avslutad terapi. 
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4.3.3. Patienternas självbildskattning 

Mätningarna av patienternas upplevelse och beskrivning av den egna själv-
bilden bygger på Structural Analysis of Social Behavior (SASB). Det är ett 
instrument som utgår ifrån interpersonell teori och är en modell för att mäta 
och analysera mellanmänskligt relaterande (Benjamin 1974). Modellen har tre 
olika fokus: fokus 1 - på andra, fokus 2 - på självet,  fokus 3 - på självbilden. I 
denna studie används endast fokus 3 - på självbilden.  

Den självskattade självbilden mäts här med kortversionen av SASB, Intro-
ject Short Form Intrex (Benjamin 1983). Den har översatts och bearbetats för 
svenska förhållanden av Armelius med kollegor (Armelius, Lindelöf & 
Mårtensson, 1983). Den består av 36 påståenden, som besvaras på en 11-gradig 
skala med variation från 0 ”stämmer inte alls” till 100 ”stämmer helt”. Dessa 
36 påståenden har grupperats i de åtta klustren: Autonom, Accepterar, Tycker 
om, Tar hand om, Kontrollerar, Kritiserar, Hatar samt Försummar sig själv. 
Varje kluster ”mäts” med fyra eller fem påståenden som representerar positiva 
respektive negativa aspekter av självbilden. Exempel på påståenden är ”Jag 
bryr mig inte om mig själv och strävar inte efter att utveckla mina egna 
möjligheter” (Försummar sig själv) och ”Jag unnar mig att känna mig lycklig 
och nöjd med mig själv, precis som jag är” (Accepterar). Deltagarna informeras 
om att inga svar är rätt eller fel och att det viktiga är vad de själva tycker. 
Klusterpoängen räknas fram genom att dividera poängsumman av de frågor 
som utgör klustret med antal frågor tillhörande respektive kluster. 

I den aktuella studien används resultaten av de två självbildsmätningarna 
som gjordes efter första samtalet och vid terapiavslutning.  

4.4. Undersökningsdesign och statistisk analys 
Studien genomförs som en ”en-grupps före-efterstudie” med frågeformulär. 
Ingen kontrollgrupp finns. Skillnader mellan före- och efter-mätningarna har 
analyserats som en inomgruppsjämförelse enligt General Linear Model för 
upprepade mätningar (SPSS, version 19; Wahlgren, 2005). Tidpunkt är den 
oberoende variabeln och patientens symptomskattning respektive terapeutens 
besvärsskattning, den beroende variabeln. Vidare har resultaten jämförts med 
värden i ett normalmaterial som presenteras i normering och standardiserings-
projektet nämnt ovan (Fridell, Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002). 

De patientformulär som använts i föreliggande studie har delats ut och fyllts 
i vid tre olika tillfällen: 

-  före terapistart  –  bakgrundsuppgifter 
-  efter första samtalet  (Mpre) – SCL 90 
- vid terapiavslutningen (Mpost) – SCL 90 

 
När det gäller deltagande terapeuter används frågeformulär som fyllts i 

-  efter tredje samtalet  (Mpre) – besvärsbedömning 
- vid avslutning (Mpost) – besvärsbedömning  



12 (23) 
 
Patienter och terapeuter har fyllt i formulären anonymt, men formulären har 
kodats för att det ska vara möjligt att studera eventuella förändringar och samband. 

Förändring och samband har i denna studie analyserats med databearbet-
ningsprogram SPSS version 19 (Wahlgren, 2005). 

Effektstorlek har beräknats med Cohens metod, där skillnaden mellan efter 
och föremätningens medelvärde dividerats med föremätningens stand-
ardavvikelse (SD). Enligt Cohen är en effektstorlek (ES) omkring 0,20 en liten 
förändring och ES omkring 0,50 en måttlig förändring samt ES omkring 0,80 
är en stor förändring (Cohen, 1977). 

Samband har beräknats med produkt-moment korrelation (r) eller när vari-
ablerna var binära, med punktbiserial korrelation (rpbis). Också redovisas Eta 
squared (η2), andelen förklarad varians, som ett ytterligare mått på effekt-
storlek, där 0,01 brukar betraktas som en liten effekt (motsvarande ES = 0,20) 
0,06 som en måttlig effekt (motsvarande ES = 0,50), och 0,14 en stor effekt 
(ES =  0,80).   

5 FORSKNINGSETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR 
Deltagande i studien var frivilligt. Såväl patient som terapeut har skriftligt och 
muntligt informerats om undersökningen med syfte, uppläggning, att del-
tagande är frivilligt samt att allt material kommer att behandlas konfidentiellt 
och enbart användas för forskning och kvalitetssäkring. Forskningsplanen god-
kändes av Etikprövningsnämnden i Stockholm 16 januari 2008. 

6 RESULTAT  

6.1 Patienternas symptomskattning 
Av Tabell 3 framgår att det skett en genomsnittlig symptomförändring i positiv 
riktning under den pågående terapitiden, när man beräknar ES för kvinnor och 
män sammantaget. Förändringarna är signifikanta (p < .05) med undantag av 
två delskalor, aggressivitet/fientlighet och paranoida föreställningar.  De största 
signifikanta förändringarna, något större än ES=0,50, har skett i delskalorna 
depression och ångest. När det gäller interpersonell känslighet är förändringen 
något mindre än ES=0,50. Vidare kan också noteras förändringen av generell 
psykisk besvärsnivå (GSI)  ES=0,55, d.v.s. en medelstor förändring mot 
symptomlindring under psykoterapiperioden.  

När man betraktar medelvärden för GSI och PSI, kvinnor och män sam-
mantaget vid avslutning (Mpost) kan man konstatera att värdena ligger kring 
0,80 d.v.s. på gränsen mellan klinisk och subklinisk symptombelastning 
(Derogatis, 1994). 

För att få en uppfattning om det finns könsskillnader i LUKAP materialet, 
presenteras i tabellen också medelvärden uppdelade på kvinnor respektive män 
vid de två mättillfällena. Även de könsuppdelade värdena pekar på en symp-
tomförändring i positiv rikting för både kvinnor och män. Det är värt att notera 
att män har något högre värden än kvinnor när det gäller GSI vid såväl terapi-
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start som avslutning. Vidare har män något högre värden än kvinnor i alla del-
skalor vid terapiavslutning. Detsamma gäller vid terapistart, med undantag av 
PSI, d.v.s. Interpersonell känslighet, Aggressivitet/fientlighet och Paranoida 
föreställningar, där kvinnor startar med något högre värde än män. En annan 
skillnad är att män har ett GSI värde som överstiger Caseness criterion också 
vid terapiavslutning. Dock måste man beakta att det är färre män (18%) som 
deltar i undersökningen.  
 
Tabell 3.  
Självskattad symptomförändring 
Delskala Mpr

e 
SD 
pre 

M
post 

SD
post 

p ES M
pre 
kvin
nor

M 
post 
kvin
nor 

M 
pre 
män 

M 
post 
män 

Somatisering 0,94 0,72 0,69 

 

0,60 

 

.017 0,35 0,90 0,66 1,14 0,82 

Tvångs-
symptom 

1,26 0,73 1,01 0,63 .001 0,34 1,15 0,98 1,66 1,17 

Interpersonell 
känslighet 

1,29 0,72 0,97 0,57 .000 0,44 1,31 0,94 1,18 1,10 

Depression 1,75 0,78 1,29 0,74 .000 0,59 1,73 1,24 1,85 1,51 

Ångest 1,25 0,82 0,81 0,60 .000 0,54 1,19 0,73 1,46 1,17 

Aggressivitet/ 

fientlighet 

0,87 0,68 0,66 0,70 .052 0,31 0,89 0,64 0,81 0,75 

Fobisk ångest 0,52 0,68 0,31 0,45 .014 0,31 0,42 0,23 0,90 0,71 

Paranoida före-
ställningar 

0,86 0,58 0,86 0,78 .702 0.00 0,88 

 

0,74 0,81 1,42 

Psykoticism 0,61 0,48 0,47 0,47 .001 0,29 0,60 0,40 0,65 0,77 

GSI 1,13 0,53 0,84 0,48 .000 0,55 1,09 0,78 1,28 1,10 

PSI 1,02 0,55 0,83 0,57 .005 0,35     

SSI 1,09 0,52 0,78 0,45 .000 0,60     
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6.2 Terapeuternas skattning av patienternas besvär 
I Tabell 4 framgår att terapeuternas bedömning pekar på en signifikant föränd-
ring i positiv riktning under terapitiden när det gäller depression/ångest och 
relationer. Däremot kan inte någon signifikant förändring påvisas när det gäller 
bedömningen av komponenterna utagerande och ätstörning. 
 
Tabell 4.  
Terapeutens bedömning av patientens besvär 

Besvär Mpre SDpre Mpost SDpost p ES 
1 Utagerande 1,07 0,18 1,03 0,21 .307 0,22 
2 Depression/ångest 1,48 0,33 1,26 0,36 .000 0,67 
3 Ätstörning 1,46 0,21 1,39 0,32 .184 0,33 
4 Relation 2,06 0,44 1,73 0,44 .000 0,75 
 

6.3 Samband mellan patientskattning och terapeut-
skattning 

En bearbetning av materialet har gjorts för att undersöka om det finns samband 
mellan patienternas symptomskattningar (somatisering, tvångssymptom, inter-
personell känslighet, depression, ångest, aggressivitet/fientlighet, fobisk ångest, 
paranoida föreställningar, psykoticism) och terapeuternas besvär/ problem-
skattning (utagerande, depression/ångest, ätstörning, relation). Generellt kan 
konstateras att sambanden är svaga.  

När man jämför patienternas skattningar med terapeuternas bedömningar 
vid terapistart finns ett svagt men signifikant samband mellan GSI, d.v.s. gene-
rell psykisk besvärsnivå, och depression/ångest (0,26, p=.04) och ett något 
starkare samband mellan SSI (alla delskalor utom interpersonell känslighet, 
aggressivitet/fientlighet, paranoida föreställningar) och depression/ångest  
(0,30, p=.02).  

Vid terapiavslutning kan man finna svaga samband (mellan -0,10 och 0,12) 
när man jämför patientens självskattade symptomförändring och terapeutens 
bedömning av patientens besvärsförändring under terapin men inget av resul-
taten är signifikant.  

6.4 Samband mellan bakgrundsfaktorer, symptom-
skattning och terapeuternas besvärsskattning 

Analys av samband mellan självskattade symptomförändringar, terapeuternas 
besvärsskattningar och bakgrundsfaktorerna kön, ålder, civilstånd, barn, bo-
ende, utbildning, sysselsättning, tidigare behandling, medicinering, terapilängd 
eller antal terapisessioner, visar inte på några tydliga signifikanta samband.  

Vid beräkning av samband med patientskattad symptomförändring kan man 
se en tendens till samband när det gäller kön (0,72, p=.06) och medicinering 
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(0,58, p=.09). Kvinnor har ett något bättre PSI värde vid terapiavslutning än 
män d.v.s. kvinnor förändras något mer i positiv riktning när det gäller inter-
personell sensivitet, aggression/fientlighet och paranoia.  Det bör noteras att det 
var få män (8) som fyllde i avslutningsmätningen. Vidare har de som medicine-
rar ett något bättre SSI värde vid avslutning, d.v.s. något större förändring i 
positiv riktning, när det gäller medel av alla övriga värden.  

När man jämför terapeuternas bedömning av besvär-/ problemförändring 
med samma bakgrundsfaktorer som ovan, kan man inte se några signifikanta 
samband, med undantag av faktorerna kön och civilstånd. Terapeuterna bedö-
mer att män förändrats något mer än kvinnor i positiv riktning när det gäller 
depression/ångest (0, 37, p=.05) och patienter med partner tenderar att förändras 
mer i positiv riktning när det gäller utagerande, än de utan partner (0,19, p=.08).  

6.5 Samband mellan symptombelastning och självbild  
Vidare har en prövning gjorts när det gäller samband mellan självbilds-
förändring, som studerats i parallell studie (Ekman, 2012), och symptom-
förändring. Vi har använt oss av förändringen av de olika värdena för de olika 
klustren och jämfört med förändring i patienternas symptomskattning, sam-
manfattat i värdet för generell psykisk besvärsnivå(GSI). 

Sambandsvärdena är högst för GSI och klustren Kontroll (-0,43, p=.02) och 
Hat (-0,39, p=.04). Dessa samband ska tolkas så, att ju större förändring i posi-
tiv riktning för GSI, ju mer minskar värdena för Kontroll och Hat.  

Man kan också se ett samband mellan symptomförändring och två av klust-
ren vid terapistart. Ju högre värde för Kritik vid terapistart desto större föränd-
ring i positiv riktning när det gäller GSI (0,33, p=.02). Värden vid terapistart 
för Hat och förändring i GSI korrelerar ännu starkare (0,46, p=.002), d.v.s. 
klienter med högre värden förändrades mer i positiv riktning på GSI .  

Övriga klustervärden visar inte på något signifikant samband.  

6.6 Samband mellan LUKAP och svenska normer 
I projektet för svensk normering och standardisering av självskattnings-
instrumentet SCL – 90 (Fridell, Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002) utgick 
man från en normalpopulation på 1016 vuxna och 3002 ungdomar 17-23 år 
samt 1782 patienter. Här nedan presenteras dessa symptomvärden för ett 
svenskt normalmaterial och patientmaterial tillsammans med LUKAP materi-
alet, uppdelat på de olika delskalorna, GSI och kön.  

I normeringsmaterialet kan man notera att kvinnor har högre värden än män, 
i samtliga delskalor och GSI. Det gäller för såväl normalmaterial som patient-
material. I LUKAP materialet har kvinnor med några få undantag lägre värden 
än män vid såväl terapistart som avslutning. Undantagen är värden för Inter-
personell känslighet, Aggressivitet/fientlighet och Paranoida föreställningar 
d.v.s. PSI. Där har LUKAP kvinnorna högre värden vid terapistart men männen 
har högre värden vid terapiavslutning. 
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Vidare kan man se att det är en markant skillnad i värden om man jämför 
normalmaterial och patientmaterial. Såväl kvinnor som män i normalmaterialet 
har tydligt lägre värden i samtliga delskalor och GSI. Om man betraktar Tabell 
5 med hjälp av begreppet Caseness kan man se att värdet för GSI kraftigt 
understiger gränsen för Caseness criterion  (0,80) för både män och kvinnor i 
normalmaterialet. När det gäller patientmaterialet däremot är det omvänt så att 
värdet överstiger för både män och kvinnor. 

Vid jämförelse med LUKAP materialet kan noteras att också LUKAP pati-
enterna har högre värden vid såväl terapistart som avslutning, än normal-
materialet män och kvinnor, i alla delskalorna samt GSI. Om man jämför med 
patienterna i normeringsmaterialet, så har kvinnorna i LUKAP materialet något 
lägre värden vid terapistart än kvinnorna i patientmaterialet med undantag av 
Depression och Aggressivitet/fientlighet, där de ligger något högre. Vid terapi-
avslutning har LUKAP kvinnorna tydligt lägre värden än de kvinnliga patien-
terna redovisade nedan.  

För männen är bilden något annorlunda. LUKAP männen har vid terapistart 
värden som är tydligt högre än patientmaterialet i samtliga delskalor och GSI 
med undantag av Paranoida föreställningar och Psykoticism. Vid avslutning är 
LUKAP männens värden, jämfört med patientmännens, fortfarande något 
högre för Depression, Ångest, Aggressivitet/fientlighet, Paranoida före-
ställningar, Psykoticism och GSI.  
 
Tabell 5.  
SCL-90 jämförelse mellan svenskt normalmaterial, patientmaterial och 
LUKAP material, uppdelat på kvinnors och mäns medelvärden 
 
Delskala Kvinnor Män Patienter

Kvinnor
Patienter

Män 
LUKAP

Mpre 
kvinnor 

LUKAP 
Mpre 
Män 

LUKAP 
Mpost 

Kvinnor 

LUKAP
Mpost 
Män 

Somatisering 0,49 0,35 1,11 0,87 0,90 1,14 0,66 0,82 

Tvångssymptom 0,65 0,50 1,36 1,22 1,16 1,66 0,98 1,17 

Interpersonell 
känslighet 

0,55 0,33 1,35 1,12 1,31 1,18 0,95 1,10 

Depression 0,72 0,40 1,64 1,30 1,73 1,85 1,24 1,51 

Ångest 0,56 0,33 1,31 1,14 1,19 1,46 0,73 1,17 

Aggressivitet/ 
fientlighet 

0,39 0,26 0,80 0,71 0,89 0,81 0,64 0,75 

Fobisk ångest 0,16 0,09 0,82 0,78 0,42 0,90 0,23 0,71 

Paranoida 
föreställningar 

0,41 0,32 1,09 1,01 0,88 0,81 0,74 1,42 

Psykoticism 0,23 0,14 0,83 0,73 0,60 0,65 0,40 0,77 

Genrell psykisk 
besvärsnivå (GSI) 

0,49 0,32 1,21 1,02 1,09 1,28 0,78 1,10 
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7 DISKUSSION  
Har de psykodynamiskt inriktade psykoterapierna, som genomförts inom 
ramen för LUKAP, haft någon effekt och ger resultaten svar på de övriga fråge-
ställningarna i studien?  

De patienter som deltagit i undersökningen, från början till slut, bedömer att 
de förändrats i positiv riktning. Det gäller både kvinnor och män oavsett bak-
grund. Störst är förändringen när det gäller depression, ångest och inter-
personell sensitivitet. Ännu lite större är förändringen av de sammantagna vär-
dena(GSI). Terapeuterna ger ungefär samma bild. Detta är en bild som bekräf-
tas i annan forskning som refereras till i studien. 

Patienternas bakgrund påverkar inte resultatet, med undantag av en försiktig 
tendens när det gäller kön och medicinering . Terapeutskattningarna pekar mot 
ett svagt samband när det gäller kön och civilstånd.  

Man kan däremot se ett par tydliga kopplingar mellan symptomförändring 
och förändring i självbild. Ju större positiva symptomförändringar, desto mer 
försvagas värdena för kontroll och hat under terapin. Vidare har de patienter 
som är mycket självkritiska och har höga värden för hat vid terapistart uppnått 
en större symptomlindring vid terapiavslutning. 

Går det att lita på dessa resultat och säger de något utöver studiens fråge-
ställningar?  

7.1 Metoddiskussion 
För att kunna tolka resultaten behöver metoden först granskas. Kan man mäta 
effekten av psykodynamisk terapi med hjälp av SCL-90? Är det möjligt att 
beskriva personliga upplevelser och behandlingsresultat kvantifierat på detta sätt? 

7.1.1 Reliabilitet och validitet 

Den tidigare mycket omfattande forskning som gjorts av olika terapiformer, 
både internationellt och nationellt, visar att instrumentet har hög reliabilitet och 
validitet (Maruish 1999). Så en slutsats är att det är en tillförlitlig metod när det 
gäller att förutsäga symptomförändring och terapiutfall, i alla fall de generella 
besvären (GSI).  

Viss forskning har visat att det är mer tveksamt om det kan säga något om 
specifika symptom och instrumentet ersätts alltmer av andra instrument som 
CORE-OM (Stiles et al., 2006) och Outcome Questionnaire-45 (Lambert et 
al., 1996). 

7.1.2 Hur påverkar bortfallet resultatet 

Hur har SCL-90 och Terapeutenkäten hanterats i LUKAP? Här finns en allvar-
lig felkälla, det stora bortfallet. Bland de 151 patienter som inte blev tillfrågade 
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att delta så finns ett stort antal personer som helt enkelt inte uppfyller 
inklusionskriterierna, men här finns också ett mörkertal som består av patienter 
som föll bort av andra skäl och borde ha tillfrågats eller där vi inte vet varför de 
inte tillfrågats. Vidare har 35 fallit bort mellan första och sista mätningen (flera 
av dessa p.g.a. att de ännu inte avslutat terapierna). Dessa sena bortfall kan 
bedömas som mindre allvarliga eftersom de 41 som svarade på 
avslutningsenkäten inte skiljer sig signifikant från de 76 som påbörjade 
undersökningen när det gäller bakgrundsfaktorer, med undantag av ålder.  

Något man måste beakta är att terapeuterna haft en betydande påverkan när 
det gäller patienternas deltagande. De skäl som uppgetts för att inte erbjuda 
patienter deltagande, varierar. Exempel på detta är behandlingsetiska 
ställningstaganden som att patienten är i alltför dåligt psykiskt skick för att 
kunna utsättas för enkätfrågorna eller att enkätfrågorna skulle få en negativ 
påverkan på terapiprocessen. Andra skäl är att enkätmaterialet är alltför om-
fattande och kräver för stora arbetsinsatser, alternativt att man glömt.  

7.1.3 Konflikt mellan etiska överväganden och vetenskaplig 
trovärdighet 

Omsorgen om en utsatt patient är naturligtvis överordnat alla andra hänsyn. 
Samtidigt får det i denna studie negativa konsekvenser för hela patient-
/terapeut gruppen och hela undersökningen. Det går inte att utesluta att de po-
sitiva behandlingsresultaten som redovisas beror på ett eliturval, d.v.s. att man 
enbart valt att lyfta fram de lyckade terapierna. Då kan man inte på ett veten-
skapligt trovärdigt sätt visa att behandlingsmetoden har effekt och då finns stor 
risk att den förlorar i legitimitet. 

7.1.4 Andra felkällor 

Man skulle också kunna invända att det i studien varit en bristande kontroll 
över det som skett utanför terapirummet, utöver bakgrundsfaktorerna, och som 
kan ha påverkat terapiutfallet. Det kan betraktas som ett mindre problem ef-
tersom det är på samma sätt i normeringsmaterialet och annan terapiforskning 
som refereras. Resultaten bedöms vara jämförbara. 

7.2 Resultatdiskussion 
Trots metodproblem så kan flera intressanta resultat lyftas fram.  
Man kan inte säga något generellt om LUKAP-patienters symptomförändring, 
men tydligt se att de patienter och terapeuter som deltagit i undersökningen har 
uppnått symptomlindring. En bild som bekräftas i annan forskning som redovi-
sas i denna studie.  
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7.2.1 LUKAP-patienterna i relation till normeringsmaterialet 

Det går också att se att LUKAP-patienterna vid terapistart hade betydligt större 
besvär, än individerna i normalmaterialet (Fridell, Cesarec, Johansson & 
Thorsen, 2002). LUKAP-patienternas värden ligger klart över gränsen för 
”Caseness criterion” d.v.s. över gränsen för psykiatrisk diagnos (Derogatis 
1994). Trots en tydlig förbättring under terapin, så har LUKAP-patienterna 
fortfarande värden som ligger kring gränsen mellan klinisk och subklinisk  
symptombelastning vid terapiavslutningen.  

Jämför man LUKAP-patienterna med patienterna i normeringsstudien så har 
LUKAP- patienterna något högre värden vid terapistart men tydligt lägre vär-
den vid terapiavslutningen.  
 
Två slutsatser kan dras av detta:  
 

a) Eventuella  föreställningar om att patienter som söker privata mottag-
ningar är psykiskt ”friskare” än andra terapipatienter kan avfärdas.  

b)  Även om LUKAP patienterna fortfarande ligger kring gränsvärdet för 
”Caseness criterion” vid avslutning, så har de blivit tydligt psykiskt 
”friskare” än normeringspatienterna under terapin. 

 
Tittar man på män och kvinnor var för sig och jämför med normerings-
materialet framkommer en del siffror som förbryllar. Alla kvinnorna i norme-
ringsmaterialet, patienter och ickepatienter, hade högre värden än männen. I 
LUKAP-materialet är det tvärtom. Det gällde i såväl start som avslutning. Man 
måste beakta att det är färre män (18%) än kvinnor som deltar i LUKAP, men 
det kan möjligen vara värt att undersöka vidare. Kan det finnas några andra 
tänkbara förklaringar till att LUKAP-männen upplever att de mår sämre än 
kvinnorna och sämre än samtliga i normeringsmaterialet?  

7.2.2 Den typiska LUKAP-patienten 

Det är kanske inte så överraskande att finna en överrepresentation av, till det 
yttre, resursstarka individer bland dem som sökt psykodynamisk psykoterapi 
och ingår i forskningsprojektet. Bilden av den typiska LUKAP-patienten som 
tonar fram ur materialet är en 45-årig gift eller sammanboende, yrkesarbetande 
och välutbildad kvinna som tidigare fått psykoterapibehandling men som inte 
medicinerar.  

7.2.3 Bakgrundsfaktorers betydelse för terapiutfallet 

Något mer överraskande är däremot att patienternas bakgrund inte kan predes-
tinera utfallet. Det innebär att bakgrunden inte är till hjälp för en effektiv be-
handlingsplanering.   



20 (23) 
 

Ett annat sätt att tolka resultatet kan vara att alla, oavsett ålder, kön, civil-
stånd, utbildning, yrkeserfarenhet, tidigare erfarenhet av psykoterapi, har lika 
goda chans att bli hjälpta av behandlingen. 
Något oväntat visade studien att terapins längd inte påverkade utfallet. Det 
skulle kunna förklaras med att terapeuten helt enkelt gett patienterna den tid, 
kort eller lång, han/hon behövt för att uppnå målet för terapin.  

7.2.4 Självbild och symptomförändring 

Ett resultat som inte är så oväntat men ändå känns angeläget att lyfta fram är att 
de individer som är mycket självkritiska och har ett starkt (själv)hat i terapi-
starten, vinner mest i symptomlättnad. Detta resultat blir extra intressant då 
problem med självkänslan är den vanligaste sökorsaken enligt terapeuterna.  

7.2.5 Några avslutande tankar om resultaten 

I annan forskning är man tveksam till om SCL-90 kan säga något om resultatet 
i de olika delskalorna (Todd, McKenna & Deane, 1997), men trots detta kan 
noteras att tre av de fyra vanligaste sökorsakerna enligt terapeuterna, ång-
est/stress, relationsproblem och depression, också är de symptom där patien-
terna upplevt störst symptomlindring. Man skulle kunna tolka det som att pati-
enterna fått rätt behandling, men slutsatsen kan ifrågasättas också av andra skäl 
bl.a. då samstämmighet mellan terapeut och patientbedömningar är så svag. 
Patienter och terapeuter är överens om att en symptomlindring skett men inte 
hur denna symptomlindring ser ut. En bidragande förklaring till den svaga kor-
relationen mellan terapeut och patientbedömningar skulle kunna vara att skatt-
ningarna gjorts med olika mätinstrument men en intressant fråga är om det 
också finns andra förklaringar.  

Avslutningsvis, en mycket kortfattad summering av slutsatserna ovan. De 
psykodynamiskt inriktade terapierna i LUKAP har haft effekt, men resultaten 
är inte generaliserbara. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Mot bakgrund av den avslutande kortsummeringen ovan är det en förhoppning 
att man, både på S:t Lukas och andra psykoterapimottagningar, fortsätter bygga 
upp en bas för framtida forskning och kvalitetssäkring precis som den mycket 
ambitiösa och seriösa planen var vid starten av LUKAP. Det blir en utmaning 
att hitta ett sätt att få med alla, eller i alla fall fler, patienter och framförallt 
terapeuter i undersökningarna i framtiden.  

Uppslag till fortsatt forskning finner man också i könsskillnaderna ovan, 
d.v.s. att LUKAP männen avvek från männen i annan forskning. LUKAP män-
nen skattade att de mådde sämre än kvinnorna och sämre än patienterna i nor-
meringsmaterialet. Beror det på att det inte är något representativt urval eller 
kan det finnas andra tänkbara förklaringar? 
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Likande frågor väcks när det gäller den dåliga samstämmigheten mellan pa-
tient och terapeut. Handlar det om mätinstrument som inte är jämförbara eller 
kan det finnas andra förklaringar till att patienter och terapeuter upplever för-
ändringarnas karaktär olika? 

Något som inte varit möjligt att undersöka i denna studie, men som skulle 
vara mycket intressant att följa upp, är om LUKAP-patienterna tre år efter av-
slutad terapi fortsatt att förändras i positiv riktning precis som patienterna gjort 
i den forskning som refereras till i studien (Sandell et al., 2000). Det finns san-
nolikt ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda här men det be-
höver bekräftas i fortsatta studier. 

Ytterligare något som väckt intresse i tidigare forskning, men som faller ut-
anför ramen för denna studie, är terapeuteffekten d.v.s. om, och i så fall vilka 
och hur, individuella egenskaper hos terapeuten påverkat utfallet. Mer kun-
skaper om detta skulle ge användbara verktyg i arbetet som terapeut. I de re-
sultat som framkommer i annan forskning är det en faktor som påverkar utfallet 
medan metoden inte har någon avgörande betydelse för effekten. 
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