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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Syftet med undersökningen är att få en  bild av självskattade 

symptomförändringar hos de unga vuxna som genomfört en psykodynamisk 

psykoterapi på Stadsmissionens Terapicenter för Unga, under perioden 2008-

september 2013. 

 

Frågeställningar: Den övergripande frågeställningen var om och i vilken grad 

patienternas självskattade symptom förändrats under behandlingstiden. 

Utgångshypotesen för undersökningen var att den skulle visa en signifikant 

förbättrad självupplevd psykisk hälsa hos de unga vuxna som ingår i studien. 

 

Metod: Studien har genomförts genom att en statistisk analys gjorts av insamlat 

självskattningsmaterial i SCL-90, för perioden 2008 - september 2013, från 

Stadsmissionens Terapicenter för unga. Materialet består av enkätsvar från 209 

personer. 

 

Resultat: Resultaten visar att det sker en positivt signifikant symptomförändring 

under behandlingstiden. Störst är den positiva symptomförändringen i det 

generella genomsnittsvärdet, GSI, samt vad gäller depression, ångest, 

interpersonell känslighet och tvång. Resultaten visar också att det finns ett 

betydande bortfall som inte är slumpmässigt, då bortfallet tenderar att 

överrepresenteras av personer med en högre nivå av psykiska besvär. 

 

Diskussion: De positiva behandlingsresultaten går tyvärr inte att generalisera på 

grund av ett betydande bortfall, dessutom saknades i hög utsträckning persondata 

i databasen vilket bidrar till en brist i resultatdiskussionen. En bredare och mer 

kontrollerad bortfallsinformation, såväl som ytterligare persondata, skulle vara till 

gagn för framtida utvärderingar.  

 

Nyckelord: Symptom, Symptomförändring, Självskattning, Psykoterapieffekt, 

SCL-90, Psykodynamisk psykoterapi 

 

Keywords: Symptom, Symptom change, Self-report, Psychotherapy effect, SCL-

90, Psychodynamic psychotherapy 
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1 Inledning 

I slutbetänkandet av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77) 

konstateras att psykiska problem bland unga blivit allt vanligare, samt att den 

negativa utvecklingen pågått sedan andra världskriget. Ungdomarna själva förklarar 

detta med att de upplever hög stress på många områden, exempelvis oro inför 

framtiden samt höga krav på egna prestationer. De åtgärdsförslag som antogs 

riktades främst mot åtgärder med syfte att få det befintliga välfärdssystemet att 

fungera bättre och inte mot ökade resurser avseende vård och behandling. Tyvärr 

har den negativa trenden inte vänt vilket går att se i den ungdomsrapport som 

Ungdomsbarometern i samarbete med Skandia gav ut tidigare i år 

(Ungdomsbarometern AB 2013). I den står att läsa att en tredjedel av ungdomarna i 

Sverige mellan 15-24 år tycker livet är svårt och är stressade över sin närmaste 

framtid. Av ungdomarna känner sig 42 % stressade över förväntningar de har på sig 

själva. Förutom de yttre omständigheterna såsom hög arbetslöshet och ökade krav 

på utbildning som dagens ungdomar ställs inför är adolescensen och ungdomsåren 

också en utvecklingsperiod som sätter hård press på den intrapsykiska apparaten. 

Carlberg (1994) beskriver hur adolescentens självupplevelse sviktar och sätts på 

prov då den egna kroppen förändras. Drifttrycket ökar samtidigt som det skall ske 

en omorientering i förhållande till föräldrar och jämnåriga. Homburger Erikson 

(1969) menar att det är i tonåren den slutliga självständighetsutvecklingen sker och 

att denna utveckling skall göra den unge till en autonom person med befäst 

identitet. Det är inte alla ungdomar som har inre resurser och yttre stöd nog för att 

klara denna period i livet, som rent generellt är förknippad med svåra omställningar 

och existentiella funderingar. I dessa lägen kan behovet vara stort av att få möjlighet 

att tänka och reflektera kring upplevda problem med någon professionell person. 

Det övergripande syftet med den utvärdering som följer nedan är dels att få en 

indikation på besvärsnivån hos patienterna på Stadsmissionens Terapicenter för 

unga innan de erhållit behandling, men huvudsakligen att få en bild av i vilken 

utsträckning patienternas besvär har förändrats under behandlingstiden. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Det finns idag en gedigen psykoterapiforskning som visar på goda effekter av 

psykoterapi (Lambert, 2013). Dock kan det vara viktigt att i minnet särskilja 

experimentella studier från naturalistiska studier (efficacy studies kontra 

effectiveness studies). Hoagwood et al. (1995) skriver, ” Efficacy studies refer to 

studies in which considerable control has been exercised by the investigator over 

sample selection (usually recruited sample), over delivery of the intervention, and 

over the condition under which the intervention or treatment occurred. The 

typical example of an efficacy study is a randomized clinical trial conducted in a 

structured university laboratory setting. Effectiveness studies refer to studies in 

which a previously tested efficacious intervention is examined with a more 

heterogeneous sample within a more naturalistic setting (e.g., a home, school, or 
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general medical setting) or is provided by real world service practitioners rather 

than research therapists” (Hoagwood et al., 1995, s 683). 

Som tidigare nämnts finns idag god evidens för att psykoterapi är verksamt.  

Lambert (2013) menar att det vanligaste och mest tillförlitliga sättet att 

sammanfatta psykoterapeutiska utfallstudier är genom utförandet av metaanalyser. 

Förutom att mäta studiernas effektstorlek har metaanalyser visat sig användbara 

för att påvisa och identifiera moderatorer som påverkat studiernas resultat 

(Lambert 2013). Under senare år har flera forskare ägnat tid åt att förbättra 

kvalitén på psykoterapiforskningen ur metodologisk synvinkel. Speciell 

uppmärksamhet har bland annat riktats mot moderatorn investigator’s allegiance, 

vilken utgör ett hot mot validiteten (Boalt Boethius & Berggren, 2000). Detta har 

bland annat inneburit att effektstorleken av psykoterapiutfallet har minskat något. 

Cuijpers, Smit, Bohlmeijer, Holland, och Andersson (2010) gjorde bedömningen 

att den generella effektstorleken av psykoterapeutisk behandling vid depression 

borde justeras från 0.67 till 0.42. Trots dessa minskade effektstorlekar går det ändå 

att hävda att psykoterapeutisk behandling överträffar viss medicinsk behandling. 

Till exempel betablockerare vid vissa hjärtbesvär, viss astma medicinering och 

geriatrisk medicinering (Wampold, 2007), samt att psykoterapier i efficacy studier 

visat sig vara signifikant mer effektiva än väntelista och icke-behandlade 

kontrollgrupper (Lambert, 2013). 

Det har under många år inom psykoterapiforskningen funnits en betydligt större 

andel forskning inom efficacy fältet, dvs. studier utförda genom randomiserade 

kontrollerade studier. Detta har även inneburit att andelen kognitiva och 

behavioristiska psykoterapistudier har varit långt vanligare, delvis beroende på att 

dessa psykoterapigrenar har en tydligare struktur och agenda. Tidiga 

metaanalytiska översikter visade också ofta att kognitiva och behavioristiska 

terapier var något mer framgångsrika än verbala och relationsorienterade terapier 

(t ex Dobson, 1989; Dush, Hirt , & Schroeder, 1989; Svartberg & Stiles, 1991). 

Denna trend har dock brutits då antalet randomiserade kontrollerade 

psykodynamiska utfallstudier har ökat samtidigt som den metodologiska kvalitén 

förbättrats. I Bergin and Garfield´s Handbook o Psychotherapy and Behavior 

Change (Lambert, 2013) beskrivs tre metaanalyser gällande specifika diagnoser 

(Barber, Muran, Mc Carthy & Keefe, 2013). De drar slutsatsen att de tre 

metaanalyserna överensstämmer med och förstärker den generella slutsatsen att 

randomiserade kontrollerade studier av dynamisk psykoterapi är lika effektiv som 

alternativa terapier både vid terapislut och vid uppföljningar, samt att den är 

överlägsen utfall i kontrollgrupp. 

Vad gäller psykoterapiforskning för gruppen barn och unga sammanfattar Kazdin 

i en artikel i i Annual Review of Psychology (1990) följande tre huvudresultat. 

Psykoterapi är bättre än ingen behandling alls, psykoterapi är ungefär lika effektivt 

för barn som för vuxna och forskningen har utfallit till de beteendeinriktade 

behandlingsmetodernas fördel. Kazdin (1990) påpekar dock att det finns betydligt 

fler studier baserade på kognitiva och beteendeinriktade behandlingsmetoder, 

samt att man i metaanalyserna ofta slagit samman många olika metoder som dock 

haft som gemensam nämnare att de inte är kognitiva eller beteendeinriktade.   
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Det finns idag fortfarande en betydligt större mängd forskning inom 

vuxenpsykoterapi än inom barn- och ungdoms-psykoterapi. I Bergin and 

Garfield´s ,Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, sjätte utgåvan,  ges 

en beskrivning av skillnader mellan barn- och ungdoms-psykoterapi och 

vuxenterapi samt hur skillnaderna komplicerar forskningsprocessen. 

Kapitelförfattarna Weisz, Yi Ng, Rutt, Lau och Masland (2013), menar att barn 

och ungdomar sällan söker terapi själva utan att detta initieras av vuxna, samt att 

det också är vanligt att det är de vuxna runt omkring som anger vad som bör 

behandlas i terapin. Detta resulterar i att många ungdomar startar sin psykoterapi 

med relativt låg motivation, vilket i sin tur resulterar i stora bortfall. Ungdomar är 

även mer beroende av sin omgivning än vuxna. Deras närmaste omgivning såsom 

familj, grannskap och skolmiljö är i hög grad vald och skapad av andra än den 

unge själv, vilket kan minska genomslagskraften av behandling (Boalt Boëthius & 

Berggren, 2000). Slutligen kan nämnas att den forskningsgren som kallas practice 

based-research under senare år har vunnit alltmer mark inom 

psykoterapiforskningen (Lambert, 2013). Den utfalls- och effekt-forskning som 

bedrivs i naturalistiska miljöer räknas enligt Lambert in i denna kategori. Lambert 

menar också att practice based-research kan ses som ett försök att överbygga 

klyftorna mellan den psykoterapeutiska forskningsvärlden och den kliniska 

praktiken. I den kliniska utfallsforskningen kombineras det kliniska arbetet med 

vetenskapliga forskningsmetoder då det individuella kliniska arbetet och dess 

behandlingsresultat kontinuerligt mäts före, under och efter behandlingstiden, 

samt genom att de uppmätta resultaten sedan sammanställs och bearbetas enligt 

vetenskapligt beprövade metoder (Lambert, 2013). Resultaten av utfallet kan 

sedan användas till att förbättra den egna praktiken, identifiera vilka behandlingar 

som ger goda resultat eller för att jämföra resultaten med andra kliniska miljöer 

eller behandlingar (Stiles, Barkham, Connell, & Mellor- Clark, 2008). 

 

 

3 Tidigare forskning 

Frågan huruvida de experimentella randomiserande psykoterapistudierna är 

applicerbara på klinisk verksamhet, samt huruvida resultaten från randomiserade 

studier är generaliserbara till klinisk verksamhet har under senare år debatterats i 

psykoterapisammanhang.  

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Inom den internationella forskningen kring frågan hur randomiserade 

forskningsterapier, som sedermera uppnått epitetet evidensbaserade terapier, står 

sig i förhållande till klinisk terapi återfinns en metaanalys av Weisz, Doss och 

Hawley (2006).  Författarna försöker via metaanalys utröna om evidensbaserade 

terapier (EBT) för unga har ett bättre utfall än de sedvanliga behandlingsalternativ 

som erbjuds unga i klinisk praktik. Metaanalysen består av 32 randomiserade 

studier som gjorde direkta jämförelser mellan evidensbaserade terapier och 

sedvanlig klinisk praktik. Av studierna avsåg 17 behandling för 
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ungdomsbrottslighet och/eller droganvändande. Tolv studier avsåg behandling 

för uppförandeproblematik samt 3 studier avsåg behandling av internaliserad 

psykisk problematik (depression och ångest). Medelåldern inom samtliga studier 

låg på 13,2 år (SD=2,9) och procentuellt var medeltalet för kön fördelat på 80,1 % 

män och 19,9 % kvinnor. Metodologiskt är metaanalysen välgjord och Weisz et al. 

finner att evidensbaserade terapier överträffar sedvanlig klinisk praktik 

utfallsmässigt med en svag till moderat effektstorlek på 0,3. Författarna har lagt 

stor vikt att utesluta moderatorer såsom behandlande terapeut, behandlingens 

längd (dose-response), användandet av hemläxa, etnisk minoritet, investigator 

allegiance etc. och fann att bara allegiancefaktorn hade en signifikant effekt. 

Författarna påpekar dock att databaserna från de sedvanliga kliniska faciliteterna 

var bristfälliga då patienternas persondata samt uppgifter om behandlande 

terapeuts utbildning samt behandlingens längd ofta var svåra att finna. Förutom 

detta påpekade författarna att det inte gick att utgå från att populationen och dess 

besvär var representativa för ungdomspopulationen i stort i USA. Utöver 

ovanstående bör kommenteras att den kliniska praktiken bestod av en mängd 

olika faciliteter, även sådana med starkt myndighetsutövande uppgifter som endast 

hade få terapeutiska inslag. 

Frågan om metaanalysens resultat är generaliserbara till att gälla samtlig klinisk 

praktik bör därför lämnas öppen för diskussion.  

En annan internationell forskningsartikel som behandlar relationen mellan 

randomiserade forskningsterapier och klinisk praktik har skrivits av Hansen, 

Lambert och Forman (2002). Artikeln beskriver i sin första del relevant forskning 

som behandlar sambandet mellan antal terapitimmar och terapeutiska resultat 

(dose-response) samt hur dessa fynd hanteras ute i den kliniska praktiken. 

Författarna menar med dose, antal terapitimmar och med response ett mått på 

förändring som tagits fram via standardiserade utfallsberäkningar. Vid jämförelse 

mellan ett antal studier menar författarna att en terapi på 10 till 20 timmar är vad 

som i grova mått behövs för att mer än 50 % av patienterna skall tillfriskna. De 

fortsätter sedan med att föreslå antalet terapitimmar som behövs för 

symptomförbättringar för mer än 50 % av patienter med varierande psykiatriska 

symtom bör ligga på 13 till 18 timmar. 

Vidare ställer sig Hansen, Lambert och Forman (2002) frågan om patienter i 

sedvanlig klinisk praktik erhåller tillräckligt många terapitimmar för att ha 

möjlighet att förbättras och om patienterna i sedvanlig klinisk praktik svarar som 

förväntat på behandlingen. I studien ingår sex öppenvårdsfaciliteter och antalet 

deltagare i studien var från början 6072 vuxna patienter. Av dessa bortföll dock 33 

% ur studien då de erhållit endast en terapisession. Medelålder och könsfördelning 

är inte beskrivet. Författarna fann att öppenvårdspatienterna inte erhöll tillräcklig 

psykoterapi för att ens uppnå en moderat nivå av klinisk signifikant förbättring. 

Medelvärdet för alla kliniker utom en hade ett medeltal för antalet besök på 3-5 

gånger. Hansen, Lambert och Forman drar slutsatsen att den kliniska öppenvård 

som erbjuds patienterna är otillräcklig både i fråga om behandlingens längd och 

behandlingens utfall i jämförelse med randomiserade forskningsterapier. Även i 

den här studien påtalas bristen av information angående de kliniska patienterna. 
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Det saknades persondata, eventuella diagnoser samt information om tidigare 

behandling. Informationen om behandlande terapeuter var även den 

knapphändig.  

Falkenström (2010)  har gjort en svensk studie som behandlar svenska 

förhållanden i öppenvård för unga. Studien baseras på ett projekt på 

Samtalscentrum för Unga Vuxna i Nyköping, Sverige, med syfte att utvärdera 

utfallet av samtalsbehandling utförd på kliniken under augusti 2003 - december 

2006. Falkenström påpekar att tidigare utförda studier visat att 

psykoterapipatienter inom offentlig öppenvård inte stannar i behandling länge nog 

för att uppnå kliniskt signifikanta förbättringar (Hansen et al., 2002). Falkenströms 

ståndpunkt är att öppenvårdspatienter i jämförelse med de patienter som deltar i 

randomiserade forskningsprogram inte har samma förutsättningar inför en 

psykoterapi då de ofta inte har erhållit samma information inför eventuell 

behandling, samt att de generellt mår sämre och i vissa fall har en sviktande 

motivation. Falkenström (2010)  väljer därför med denna utgångspunkt att testa 

två hypoteser: (a) genomsnittspatienten som söker till ett offentligt 

öppenvårdscenter erhåller färre besök och uppnår inte samma resultat som 

genomsnittspatienten i randomiserade forskningsprogram och (b) patienter som 

efter en bedömningsfas väljer att börja i psykoterapi stannar lika länge i 

behandling som patienter i randomiserade forskningsprogram och uppnår 

liknande resultat som patienterna i randomiserade forskningsprogram. 

Populationen som användes vid testningen av första hypotesen bestod av 416 

patienter som hade besök kliniken vid minst två tillfällen under perioden augusti 

2003 - december 2006.  Medelåldern var i denna population 19,1 år (SD=2,9). 

Population för den andra hypotestestningen bestod av alla de patienter som valt 

att inleda behandling under studietiden och som även avslutat terapin innan 

årsslutet av 2006 (n=101).  De mätmetoder som användes var GAF (Global 

Assessment of Functioning; APA, American Psychiatric Association, 1994), SCL-

90 (Derogatis et al., 1974), samt IIP (Horowitz, Rosenberg, Bauer, Ureno, & 

Villasenor, 1988) Vid den första hypotestestningen använde sig Falkenström 

enbart av de GAF bedömningar som behandlande psykoterapeut gjort vid första 

sessionen och vid avslut. Vid andra hypotestestningen använde sig Falkenström av 

GAF, SCL-90 samt IIP. Samtliga bedömningar och självskattningar utfördes vid 

första samtal, vid avslutning och vid uppföljning. GAF bedömdes av behandlande 

terapeut och SCL-90 samt IIP är självskattningar utförda av patienten. Resultaten 

visade som förväntat att många av de patienter som sökt hjälp vid kliniken hade 

färre besök och uppnådde inte tillförlitliga kliniskt signifikanta förbättringar i lika 

hög grad som patienter som deltagit i randomiserade forskningsstudier. Vid 

jämförelser av första gruppen (n=416) med studien utförd av Hansen et al. (2002) 

låg klinikens patienters terapiutfall lågt i jämförelse med utfallet rapporterat i 

motsvarande grupp i Hansen et al.’s studie. Dock poängterar Falkenström att 

resultaten av den andra hypotesprövningen var betydligt bättre. Effektstorleken av 

terapiutfallet låg i denna grupp på samtliga skalor väl i nivå med medelvärdet på 

effektstorleken av terapiutfall för patienter som deltagit i randomiserade 

forskningsterapier i Hansens et al.’s studie. Falkenström (2010) menar att 
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resultaten visar att tidigare uppfattningar om att patienter som erhåller 

psykodynamisk psykoterapi i offentlig öppenvård inte deltar länge nog i terapin 

för att uppnå kliniskt signifikanta förbättringar bör revideras. Han poängterar 

dock att vissa metodologiska brister i studien bör beaktas, såsom brist på 

kontrollgrupp, när man drar slutsatser av resultaten.  

Ericastiftelsen bedriver sedan 2002 ett projekt för ungdomar och unga vuxna, där 

ungdomar och unga vuxna erbjuds psykodynamisk psykoterapi. År 2007 gjordes 

en utvärdering av projektet (Jeanneau, & Winzer, 2007). Studien utgår från 76 

patienter, 57 kvinnor och 19 män som varit aktuella på Ericastiftelsen under åren 

2002 och 2006. Studien koncentreras dock på de 36 patienter som påbörjat och 

avslutat sin psykoterapi inom ovan nämnda tidsram. Gruppen består av 29 

kvinnor och 7 män med en genomsnittsålder på 20 år (SD= 2.5). Studien baseras 

dels på intervjuer med psykoterapeuter samt fyra av patienterna, dels på 

patienternas självskattningar där SCL-90 (Derogatis, 1994) användes, samt 

terapeuternas skattning av patienterna där GAF (APA, 1994) användes. 

Av de 36 patienterna hade 31 av patienterna fyllt i SCL-90 och 32 hade blivit 

bedömda med GAF både före och efter avslutad behandling av de behandlande 

terapeuterna. Förutom detta gjordes korrelationsanalyser mellan patienternas 

självskattningar i SCL-90och psykoterapeuternas GAF bedömningar av 

patienterna samt mellan antal timmar i psykoterapi och självskattade 

symtomförbättringar hos patienten. Resultaten visar att genomsnittet av 

patienternas självskattningar i SCL-90 påvisar en signifikant förbättring på alla 

delskalor utom Fobisk ångest. Starkast var symptomförbättringarna på SCL-90 

skalorna Depression, Tvångssymptom och Interpersonell känslighet. Minst 

självskattad förbättring finner man på skalorna Fobi, Psykoticism och 

Somatisering. Den psykiska hälsan bedömd enligt GAF höjdes även den 

väsentligt. Slutligen visar resultaten ett positivt samband mellan antalet 

terapitimmar och självskattade förbättringar hos patienten. Författarna drar 

slutsatsen att resultaten talar för att den psykodynamiska psykoterapi som 

erbjudits vid Ericastiftelsen haft positiv effekt på unga vuxna patienter. 

 

 

4 Frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få en bild av självskattade symptomförändringar 

hos de unga vuxna som genomfört en psykodynamisk psykoterapi på 

Stadsmissionens Terapicenter för Unga, under perioden 2008 – september 2013. 

Frågeställningarna är i vilken utsträckning patienternas självskattade besvär har 

förändrats under behandlingstiden dels utifrån ett genomsnittsmått, dels utifrån 

huruvida förändringarna är reliabla och signifikanta, samt huruvida det går att 

finna undergrupper av patienter i materialet. Utgångshypotesen för 

undersökningen är att undersökningen skall visa en signifikant förbättrad 

självupplevd psykisk hälsa hos de unga vuxna som ingår i studien. 
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5 Metod 

Denna studie är en statistisk analys av behandlingsresultat, på grundval av material 

från Stadsmissionens Terapicenter för Unga i Stockholm. 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Stockholms Stadsmission erbjuder sedan 2005 ungdomar och unga vuxna i åldern 

16-24 år psykodynamisk psykoterapi till reducerat pris. I dagsläget har 

verksamhetens två mottagningar, Terapicenter för Unga samt Mottagningen för 

Unga Män, över hundra besök/psykoterapisamtal i veckan. Mottagningarna består 

för närvarande av sex heltidsanställda legitimerade psykoterapeuter och 46 

volontärer. Volontärerna har som minimum en utbildningsnivå motsvarande 

grundutbildning i psykoterapi. Terapicenter för Unga har sedan 2008 använt sig av 

SCL-90 självskattningsformulär för att utvärdera sina behandlingar. Patienterna 

fyller i SCL-90 vid första och sista besök. Undersökningsdeltagarna består av 

ungdomar och unga vuxna mellan 16-25 år som fyllt i SCL-90 antingen vid enbart 

terapistart eller vid både terapistart samt terapiavslut. Antalet ifyllda SCL-90 vid 

första besök var n=209 och antalet ifyllda SCL-90 både vid första och sista besök 

n=76. Bortfallet består således av 133 personer, dock har 57av dessa 133 inte 

avslutat sina psykoterapier inför utvärderingen. Av de 76 som utgör kärnan i 

utvärderingen var 58 stycken kvinnor och 18 stycken män. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

Undersöksmetoden är en effektstudieprövning av självskattade symptom och 

symptomförändringar med pre-post design utan kontrollgrupp. 

Metoden består i att genomföra en kvantitativ analys på det insamlade materialet 

av SCL-90 självskattningsformulär som finns tillgängligt på Stadsmissionens 

Terapicenter för Unga gällande perioden 2008 - september 2013. 

Materialet består av 133 SCL-90 formulär som fyllts i enbart vid första 

terapitillfället och 76 SCL-90 formulär som fyllts i vid första och sista 

terapitillfället. Antalet dropouts kommer att beaktas och problematiseras. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling inför utvärderingen består i att patienter fyllt i SCL-90 

självskattningsformulär vid första (n=209) samt vid sista (n=76) terapisamtalet. 

Utöver självskattningar före och i vissa fall efter behandling innehöll databasen 

information om patientens kön och ålder. 

 

SCL-90 är ett multidimensionellt psykologiskt självskattningstest som avser att 

mäta psykiska symptom, obehag och sjukdomstecken upplevda under den senaste 

veckan. SCL-90 utvecklades under 1970-talet av Derogatis (1975) och är en 

vidareutveckling av Hopkins Symptoms Checklist. SCL-90 reviderades till sin 

nuvarande form 1994 av Derogatis och har översatts till 26 språk (Derogatis, 

1994). SCL-90 har ett brett användningsområde och är internationellt erkänt och 



 
 

8 (20) 
 

 

används ofta i forskningssammanhang (Maruish, 1999). Det är vanligt 

förekommande som mätinstrument vid bedömningar inför behandling, mätning 

av symptomförändringar under och efter psykoterapeutisk behandling samt för att 

mäta effektiviteten av olika behandlingsprogram. SCL-90 är också ofta använt vid 

psykoterapeutiska utfallsstudier och har där visat på stor känslighet (Derogatis & 

Savitz, 1999). SCL-90 består av 90 frågor eller items som delas in i tio subskalor 

samt tre generella skalor (Fridell et al., 2002). De tio subskalorna belyser nio olika 

symptomvariabler. Dessutom finns en ospecifik s.k. tilläggsskala. 

1. Somatisering - kroppsliga obehag 

2. Obsessiv-kompulsivitet - tvångshandlingar eller tvingande tankar 

3. Interpersonell sensitivitet - hög grad av känslighet inför andras beteende eller 

omgivande faktorer 

4. Depression - nedstämdhetsproblematik 

5. Ångest - starka obehags- eller panikkänslor 

6. Fientlighet/ Aggressivitet - aggressiva känslor gentemot andra 

7. Fobisk ångest - undvikande av situationer eller tankar som framkallar ångest 

8. Paranoidt tänkande - tankar och känslor av att vara hotad eller förföljd 

9. Psykoticism - upplevelse av en splittrad och förvirrad värld 

 

 

De tre generella skalorna är 

1. GSI (globalt svårighetsindex), som belyser den generella psykiska besvärsnivån 

och är den genomsnittliga skattningen över alla 90 items. 

2. PSDI (positivt symptomstörningsindex) som belyser djupet av upplevda 

problem, samt ger den genomsnittliga skattningen på de items som skattats högre 

än 0.  

3. PST, som belyser antalet positiva symptom, är antalet items som skattats högre 

än 0. 

 

Patienten skattar upplevda besvär genom att besvara de 90 frågorna på en 

femgradig skala där 0 står för ”inte alls” och 4 står för ”väldigt mycket”. Derogatis 

(1994) har föreslagit ett kriterium för när en patient skall anses vara över gränsen 

för en psykiatrisk diagnos och behandling, dvs. vara ”ett fall”. Han kallar detta 

mått för Caseness Criterion (CC) och sätter gränsen vid 0.8 på GSI (Derogatis & 

Savitz, 1999). Skalorna är genderkänsliga och därför har olika normer för män och 

kvinnor utarbetats. Ett svenskt normeringsmaterial som är både köns- och 

åldersindelat har utarbetats av Fridell et al. (2002) på uppdrag av Statens 

Institutions Styrelse. 

 

SCL-90 har visats ha både hög reliabilitet och hög validitet. Dock rekommenderas 

att man tar hänsyn främst till de generella skalorna och i synnerhet GSI, då 

forskning visat att delskalorna korrelerar starkt med varandra (Fridell et al., 2002). 

 

Ytterligare sammanfattningsmått har utarbetats av Karterud, Friis, Irion och 

Mehlum (1995) vid Ullevåls Universitetssjukhus, psykiatriska sektionen. Vid 
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jämförelser mellan patienter med schizoida och eller borderline 

personlighetsstörningar och patienter med Kluster C personlighetsstörningar och 

Axis 1 störningar fann forskarna, att personer med borderline och schizoida 

personlighetsstörningar upplevde sig själv som mer aggressiva och interpersonellt 

känsliga. De upplevde även omvärlden som mer fientlig. Utifrån dessa fynd 

utformade sedan Karterud et al. (1995) ett sammanfattningsmått, PSI, som ger ett 

reliabelt mått på förekomsten av personlighetsstörningar med Kluster A och B 

diagnos hos de som skattas med SCL-90. PSI (Personality Severity Index) är ett 

sammanfattningsmått av subskalorna Interpersonell känslighet, Aggression och 

Paranoia. Övriga subskalor sammanfattas i måttet, SSI (Symptom Severity Index).  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Materialet i databasen från Stadsmissionens Terapicenter för unga, har analyserats 

med SPSS version 20. För klusteranalys har latent klassanalys enligt Latent Gold, 

4.5.0 (Vermunt & Madgison, 2005) använts. 

 

5.5 Genomförande 

Genomförande av studien skedde under januari 2014, efter att tillgång till 

Stadsmissionens Terapicenter för ungas register för SCL-90, för perioden 2008 - 

september 2013 beviljats. Databasen visade sig dock vara ofullständig. Dels för att 

det inte gick att uppskatta hur många som inte velat eller givits möjlighet att svara, 

dels för att antalet som inte svarat på SCL-90 efter terapiavslut var stort och det 

saknades förklaringar till bortfallet. Insamlat material bearbetades och 

analyserades  därefter med ovan nämnda kvantitativa statistiska metoder. 

 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

När självskattningsformulären introducerats av terapeuten har patienten blivit 

informerad om på vilket sätt materialet kommer att användas, dvs. avkodat och på 

gruppnivå. Patienten har alltid haft möjlighet att avböja medverkan. Det material 

som används i studien är avkodat när det läggs in i databearbetningsprogrammet 

och redovisas på gruppnivå.  I och med detta försäkras patienternas anonymitet i 

linje med den av terapeuten givna informationen. 

 

 

7 Resultat 

Data finns från 209 patienter, varav 133 patienter endast fyllt i SCL-90 före 

psykoterapistart och 76 patienter fyllt i SCL-90 både före psykoterapistart och vid 

psykoterapiavslut. Av de 133 patienter som endast fyllt i förmätningen går 57 

stycken fortfarande i terapi. Dessa har tyvärr inte gått att skilja ur på grund av 

forskningsetiska skäl. I Tabell 1 jämförs den grupp som enbart deltagit i 

föremätningen med den grupp som deltagit både i före- och efter-mätning. 
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Resultaten visar att hela patientgruppen före behandling som helhet har ett högt 
GSI på 1,31 vilket är långt över Derogatis CC på 0,8. Särskilt högt låg delskalorna 
Depression, Ångest, Tvång och Interpersonell känslighet. Dock skiljde 
patienterna ut sig i två tydliga undergrupper, dels de som lämnat data endast före 
behandling och dels de som lämnat data även efter behandling. 
Föremätningsgruppen låg jämfört med eftermätningsgruppen högre på samtliga 
subskalor och sammanfattningsmått. Föremätningsgruppen var vidare signifikant 
högre på alla sammanfattningsmåtten (GSI, PSI, SSI) och på subskalorna 
Aggression, Paranoia, Fobi, Tvång och Tilläggsskalan.  Slutsatsen av jämförelserna 
mellan föremätningsgruppen och eftermätningsgruppen blir att det finns ett 
betydande bortfall som inte är slumpmässigt, då bortfallet tenderar att 
överrepresenteras av personer med en högre nivå av psykiska besvär. 
Vid en jämförelse mellan könen angående vilka som inte lämnat eftermätning är 
det signifikant fler kvinnor (66,5%) än män (45,5%) som inte gjort eftermätning. 
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Tabell 1.  Medelvärden (standardavvikelser) före psykoterapi 

 Saknar 

eftermätning 

(n=132) 

Har 

eftermätning 

(n=76) 

 

p 

 

Somatisering 1,12 (0.80)   0,95 (0,70)   .126 

Tvång 1,63 (0,80) 1,40 (0,70) .044 

Interpersonell 

sensitivitet 

1,50 (0,84) 1,37 (0,72) .298 

Depression 1,94 (0,93) 1,83 (0,81) .396 

Ångest 1,67 (0,91) 1,47 (0,71) .095 

Aggression 1,03 (0,95) 0,70 (0,61) .008 

Fobi 0,80 (0,83) 0,48 (0,49) .002 

Paranoia 1,30 (0,92) 1,03 (0,69) .024 

Psykoticism 0,85 (0,67) 0,73 (0,53) .185 

Övriga 1,54 (0,85) 1,19 (0,72) .002 

GSI 1,39 (0,71) 1,18 (0,52) .028 

PSI 1,27 (0,71) 1,03 (0,55) .018 

SSI 1,36 (1,36) 1,15 (0,55) .023 

 

 

Tabell 2 visar medelvärden och effektstorlekar för den grupp om 76 personer som 

lämnat självskattningar både före och efter behandling samt ett medelvärde på ett 

ungdomsmaterial insamlat av Norring (Fridell et al., 2002). Samtliga medelvärden 

från föremätningen, förutom Aggression, ligger betydligt högre än 

normalmaterialets medelvärden.  Med ett GSI på 1,18 vid förmätningen ligger 

även behandlingsgruppen långt över Derogatis CC på 0,8. Medelvärdena på 

eftermätningen visar dock att det skett en positiv symptomförändring och 

samtliga medelvärden för eftermätning ligger under eller i linje med medelvärdet i 

Norrings normalmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
(20) 

 

 

 

Tabell 2. Medelvärde (standardavvikelse) och effektstorlek före och efter psykoterapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not. p <.001 för alla differenser 

 

Beräkningarna av symptomförändringarna mellan före- och efter- mätningen visar 

på ett gott utfall av behandlingen. Vid beräkning av effektstorlek enligt Cohens d 

har effektstorlekar mellan 0,00 till 0,20 räknats som små, 0,30 till 0,70 som medel 

och över 0,80 räknats som stora. För GSI ligger effektstorleken på 1,06 vilket 

måste räknas som ett mycket gott utfall av behandlingen. I subskalorna kan man 

också se ett gott utfall på positiva symptomförändringar. Skalorna Depression 

(ES=1,07), Ångest (ES=1,01), Interpersonell sensitivitet (ES=0,94) och Tvång 

(ES=0,84) visar stora effektstorlekar. Övriga subskalor visar medelstora 

effektstorlekar. Lägst effektstorlek har Fobi (ES=0,51) och Aggression (ES=0.56), 

vilket ändå kan ses som ett medelgott utfall. Sammantaget visar de statistiska 

beräkningarna på före- efter- mätningar i behandlingsgruppen på ett positivt 

terapiutfall med signifikant förbättrade självskattningar.  

 

 Föremätning 

(n=76) 

Eftermätning 

(n=76) 

Effekt- 

storlek 

Normal- 

material 

(n=2776) 

Somatisering 0,95 (0,70) 0,51 (0,51) 0,63 0,73 

Tvång 1,40 (0,70) 0,81 (0,55) 0,84 1,04 

Interpersonell 

sensitivitet 

1,37 (0,72) 0,69 (0,61) 0,94 0,86 

Depression 1,83 (0,81) 0,96 (0,70) 1,07 1,04 

Ångest 1,47 (0,71) 0,75 (0,51) 1,01 0,75 

Aggression 0,70 (0,61) 0,36 (0,41) 0,56 0,67 

Fobi 0,48 (0,49) 0,23 (0,39) 0,51 0,27 

Paranoia 1,03 (0,68) 0,52 (0,56) 0,75 0,69 

Psykoticism 0,73 (0,53) 0,35 (0,39) 0,72 0,37 

Tilläggsskalan 1,19 (0,72) 0,73 (0,59) 0,64 - 

GSI 1,18 (0,52) 0,63 (0,42) 1,06 0,76 

PSI 1,03 (0,55) 0,52 (0,45) 0,93 - 

SSI 1,15 (0,55) 0,62 (0,42) 0,93 - 
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Komponentanalys före respektive efter behandling visade att de nio delskalorna 

var kraftigt korrelerade och att en första faktor stod för 68 % av den totala 

variationen före och för 57 % efter behandling.  

 

Korrelationsberäkningar har gjorts mellan GSI differens (före-efter), ålder och 

terapilängd med hjälp av produktmomentkorrelation. Ett grovt mått på 

terapilängd erhölls genom att minska patientens ålder efter terapiavslut med 

åldern vid terapistart. Analyserna visar en måttlig positiv korrelation (0,29, 

p=.012) mellan GSI differens och terapilängd. Däremot korrelerar inte GSI 

differensen signifikant med ålder. Skillnaden på GSI differens mellan könen var 

inte heller signifikant. 

 

Signifikanta förändringar på GSI på individnivå enligt Reliable Change Index 

(RCI) behöver vara minst 0,32. Nära två tredjedelar, 64 %, av de 76 i 

behandlingsgruppen uppvisar en signifikant eller reliabel förändring. Ingen har en 

reliabel försämring, medan 36 % inte har förändrats i statistisk mening. 

 

Vid klusteranalys med latent klassanalys (Latent Gold 4.5.0; Vermunt & 

Magidson, 2005) framkommer att behandlingsgruppen består av tre undergrupper. 

Figur 1 visar hur de tre grupperna mätte i GSI vid första mätningen samt hur de 

mätte enligt GSI i andra mätningen. Det är tydligt att en av grupperna, omfattande 

15 % av personerna, legat mycket högt i GSI vid första mättillfället och att de 

trots symptomförbättringar fortfarande ligger betydligt över Derogatis CC på 0,8, 

vilket kan tyda på kvarstående psykiatrisk problematik. En grupp om 26% låg 

redan vid föremätningen i genomsnitt under Derogatis CC. 
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Figur 1. Utvecklingen i tre kluster från före- till eftermätningen 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det skett en signifikant positiv 

symptomförändring under behandlingstiden. Störst är den positiva 

symptomförändringen i det generella genomsnittsvärdet GSI samt vad gäller 

depression, ångest, interpersonell känslighet och tvång. Resultaten visar också att 

det finns ett betydande bortfall som inte är slumpmässigt, då bortfallet tenderar att 

vara överrepresenterat av personer med en högre nivå av psykiska besvär. 

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

SCL-90 är ett av de mest använda och erkända självskattningsinstrumenten för att 

mäta terapiutfall och symptomförändringar. Tidigare forskning är omfattande och 

visar att instrumentet har både hög reliabilitet och validitet (Derogatis & Savitz, 

1999) samt (Fridell et al., 2002). Slutsatsen är att SCl-90 är en tillförlitlig metod när 

det gäller att mäta terapiutfall och symptomförändringar och att den väl lämpar sig 

för en utvärdering av detta slag. Den utvärdering av behandlingsresultat på 

Stadsmissionens terapicenter för Unga som utförts under januari 2014 har dock 
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metodologiska svagheter. Det går inte att utesluta ett mörkertal där patienter 

antingen inte ombetts fylla i SCL-90 formuläret eller själva undanbett sig att delta. 

Det går inte heller med säkerhet att fastställa att samtliga terapeuter presenterar 

materialet för patienten på liknande sätt.  

Databasen saknade persondata i hög utsträckning, den innehöll inte heller någon 

information om tidigare behandlingskontakter, medicinering, eller vem som var 

behandlande terapeut. Problemet med bristfälliga databaser verkar tyvärr inte vara 

ovanligt då både Hansen, Lambert och Forman (2002) och Weisz, Doss och 

Hawkley (2006) nämnt samma problematik i sina studier. Ett annat metodologiskt 

problem är det stora bortfallet. Hela 64 % av de som besvarat SCL-90 formuläret 

vid första terapitillfället har inte besvarat formuläret vid terapiavslut. I detta 

bortfall har det tyvärr inte gått att skilja ut de 28 % som fortfarande inte avslutat 

terapin. Resultatet blir att det inte går att generalisera de positiva 

behandlingsresultaten samt att det inte går att säkerställa att de 76 som besvarat 

SCL-90 både före och efter behandling är representativa för Stadsmissionens 

patientpopulation. Vad gäller gruppens representativitet och generaliserbarhet är 

frånvaron av kontrollgrupp också att betrakta som en metodologisk svaghet. 

Frånvaron av uppföljningar gör det också svårt att uttala sig om de positiva 

terapiutfallen står sig över tid. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utgångshypotesen för undersökningen var att undersökningen skulle visa en 
signifikant förbättrad självupplevd psykisk hälsa hos de unga vuxna som ingår i 
studien. Hypotesen kan sägas vara delvis bevisad då patienter (n=76), som ingår i 
behandlingsgruppen uppvisar en signifikant förbättrad självupplevd psykisk hälsa. 
Det stora bortfallet på 64 % gör dock att resultaten inte är generaliserbara. 
Resultaten visar dock att de ungdomar som söker till Stadsmissionens terapicenter 
för unga mår dåligt och många har psykiska besvär. Hela patientgruppen före 
behandling som helhet har ett högt GSI (1,31). Särskilt högt låg också delskalorna  
Depression, Ångest, Tvång och Interpersonell känslighet.  De patienterna som 
endast ingick i föremätningsgruppen (n=133) skilde sig dock symptommässigt 
från behandlingsgruppen. Föremätningsgruppen låg jämfört med 
behandlingsgruppen högre på samtliga subskalor och sammanfattningsmått. De 
var signifikant högre på alla sammanfattningsmåtten (GSI, PSI, SSI) och på 
subskalorna Aggression, Paranoia, Fobi, Tvång och Tillägsskalan. GSI för 
föremätningsgruppen låg på 1,39 vilket är långt över Derogatis CC på 0,8 och kan 
tyda på en psykiatrisk problematik. De förhöjda värdena på subskalorna 
Aggression, Paranoia, Fobi och Tvång kan tyda på att en del av bortfallsgruppen 
består av patienter med psykiatrisk problematik som eventuellt skulle kunna 
diagnosticeras som personlighetsstörning inom kluster A eller B. En slutsats man 
kan dra av föremätningsgruppens statistik är att bortfallet inte är slumpmässigt 
utan att där finns en överrepresentation av ungdomar med psykiska besvär. Vad 
gäller den lilla kärntrupp av patienter som gjort både före och eftermätning går det 
att se att signifikanta symptomförbättringar i samband med behandling har 
uppnåtts. Tydliga symptomförbättringar i samtliga subskalor och 
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sammanfattningsskalor är påvisbara och effektstorleken varierar mellan 0,51 och 
1,07, vilket är kliniskt signifikanta mått på förbättrad hälsa. De största 
symptomlindringarna har uppmätts i den generella besvärsskalan, GSI, samt i 
subskalorna Depression, Ångest, Interpersonell känslighet och Tvång.  
Vid en jämförelse med SCL-90 materialet från Ericastiftelsens utvärdering 
återfinns likheter. Även de hade ett stort bortfall och endast 31 av 76 patienter 
hade fyllt i både för och eftermätningen Ericastiftelsen distribuerar dock SCL-90 
först efter 3-4 utredande samtal så bortfallen får jämföras med försiktighet. Det 
som är tydligt är dock att föremätningarna av den totala populationen, för 
Ericastiftelsen (n=63) och för Stadsmissionen(n=209) uppvisar stora likheter. 
Subskalorna uppvisar liknande medelvärden och GSI medelvärdet skiljer sig 
endast marginellt. GSI medel för Ericastiftelsen (1,26) och GSI medel för 
Stadsmissionen (1,31). Detta tyder på att det är ungdomar med likartade 
svårigheter som söker till de två mottagningarna. I likhet med Stadsmissionen 
patienter uppvisar Ericastiftelsens patienter de starkaste symtomförbättringarna på 
delskalorna Depression, Tvång och Interpersonell känslighet. Ericastiftelsen har 
också i likhet med stadsmissionens utvärdering funnit en svag men signifikant 
positiv korrelation mellan förbättrad allmän besvärsnivå och terapins längd. 
Falkenström (2010)  beskriver att han i sin studie av de 48 patienter som valde att 
börja i terapi och som fyllt i SCL-90 både före och efter mätning fann att 67 % 
uppnått reliabelt kliniskt signifikanta förbättringar. Statistiken ligger i närheten av 
Stadsmissionens då även Falkenströms studie visade att noll procent försämrats 
samt att 33 % inte uppnått någon förbättring alls. I Stadsmissionens fall var de 
reliabelt signifikanta förbättringarna 64 % av studiens 76 deltagare och 36 % av de 
76 hade inte förbättrats i statistisk mening. En undran som väcks är hur stor del 
av de 36 % som inte uppnått reliabelt signifikanta förbättringar som går att spåra 
till den undergruppen i klusteranalysen som hade ett mycket högt GSI vid 
terapistart, eller om de tillhör den patientgrupp som av en eller annan anledning 
avbröt behandlingen i förtid, men ändå fyllde i SCL-90 vid sista besök. 
Det kan ju te sig dyster att 37 % av Stadsmissionens eftermätningsgrupp och 34 
% av patienternas i Falkenströms studie inte förbättrats i statistisk mening. Dock 
är dessa siffror inte ovanliga i naturalistiska studier och Falkenström drog ändå 
positiva slutsatser i sin studie. Han fann att det genom att mäta bara de som 
genomgått en utredningsfas och sedan tackat ja till psykoterapi, gick att dra 
slutsatsen att patienterna gick tillräckligt länge i terapi för att uppnå kliniskt 
signifikanta förbättringar som är att jämställa med de resultat som uppnåtts i 
randomiserade forskningspsykoterapier. Utan att kunna dra några generella 
slutsatser kan man dock se att alla tre studierna pekar på att det finns samband 
mellan terapilängd och positiva terapiutfall.  Samtliga tre studier är naturalistiska, 
dock med olika design, men visar på att psykodynamisk psykoterapi med 
ungdomar i öppenvård har positiva terapiutfall och leder till generella signifikanta 
självskattade symptomförbättringar av patientens psykiska hälsa. För 
Stadsmissionens Terapicenter för unga kan konstateras att många av de unga som 
söker hjälp har ganska stora psykiska problem. Många påbörjar av olika skäl inte 
den terapeutiska behandling som erbjuds och anledningarna till detta kan vara 
många och varierande. De ungdomar som påbörjar och stannar i behandling har 
även de i hög grad ett psykiskt lidande som ligger högt över normalpopulationen 
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av tonåringar och unga vuxna. Glädjande nog har denna grupp vid terapislut 
skattat sina besvär på ett sådant sätt som pekar mot att utfallet av den 
psykoterapeutiska behandling de erhållit varit gott och att de självskattade 
symptomen har lindrats avsevärt. 

 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Stadsmissionens Terapicenter för Unga har en betydande volontärverksamhet. På 

mottagningen arbetar för närvarande sex anställda psykoterapeuter och 46 

volontärer. Volontärerna skänker sin arbetstid till mottagningarna och de som inte 

är legitimerade psykoterapeuter erbjuds i gengäld handledning av legitimerade 

psykoterapeuter. Personal på Terapicenter har belyst det problematiska i att 

kvalitetssäkra SCL-90 hanteringen inom volontärverksamheten. Dels är det 

logistiskt svårt att skapa möten och utbildningsmöjligheter för SCL-90 då de flesta 

volontärerna arbetar en eller två timmar i veckan på kvällstid. Dels finns från 

Terapicenters sida en försiktighet inför att ställa ytterligare krav på 

volontärterapeuterna som arbetar gratis, vilket ibland innebär att vissa av 

terapeuterna som upplever det problematiskt med SCL-90 hanteringen vid första 

mötet inte uppmärksammas. Det här är ingen problematik som enbart utmärker 

Terapicenters volontärverksamhet. Till exempel återfinns samma 

mörkertalsproblematik inom Ericastiftelsens verksamhet. Vad gäller 

bortfallsproblematiken finns möjligheter att bättre kunna ringa in och gruppera 

bortfallsstatistik genom att samköra SCL-90 statistiken med befintliga 

klientjournaler. Detta var inte möjligt i denna sammanställning då patienterna 

endast samtyckt till att deras SCL-90 material behandlades anonymt och på 

gruppnivå. Vid utfallsforskning rekommenderas det att en uppföljande 

utvärdering sker för att säkerställa behandlingens positiva utfall över tid. Detta 

skulle utan tvekan förbättra kvalitén på framtida forskning, men kan för 

Terapicenters räkning bli svårt att genomföra på grund av resursbrist. Vid 

framtida forskning bör dock samtycke för mer individuell bearbetning 

införskaffas. En möjlighet till mer individorienterad approach skulle kunna ge mer 

bredd och tyngd till bortfallsforskningen. Vidare kan information om 

bakgrundsfaktorer av socioekonomisk art samt tidigare psykiatrisk behandling och 

medicinering ge ytterligare viktig information. En tydligare indikator på den 

psykoterapeutiska behandlingens längd samt vilken terapeut som erbjudit 

behandlingen kunde även det öppna upp för nya infallsvinklar för framtida 

studier. Förslag till fortsatt forskning kan sammanfattas enligt följande. Utöver ett 

insamlande av pre-post SCL-90 material, bör även en uppföljning göras. 

Ytterligare klientinformation, både av socioekonomisk och psykiatrisk art bör 

göras tillgänglig. En tydligare indikator på behandlingens längd samt information 

om behandlande terapeut bör införas. Detta ger möjlighet till analys till fler 

parametrar kring utfallet såsom exempelvis dose- respons parametrar, terapeutens 

kompetens och individuella behandlingsresultat. Sist men inte minst bör en 

mycket större noggrannhet i bortfallsregisteringen iakttagas. 
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