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 Utvärdering utifrån klientens perspektiv av studerandeterapier vid 
Psykologmottagningen, Institutionen för psykologi, Umeå universitet 

 
Eva Sundin Britt Wiberg 

 
 

Denna utvärdering undersökte värdet, sett ur klientperspektiv, av 
utbildningsterapier som ges av studenter vid Psykologprogrammet, Umeå 
universitet. Samplet bestod av 52 klienter som började i studerandeterapi 
under ett år och medverkade i utvärderingen före och efter behandlingen. 
Hälften av klienterna var studenter, de övriga förvärvsarbetande. Vanligaste 
orsaker till att söka terapi var nedstämdhet, identitetsproblem och 
relationssvårigheter. Majoriteten fullföljde terapin (n = 43, M = 24 samtal) 
medan ett fåtal avbröt (n = 9, M = 4 samtal). Analyser av initiala 
självskattningar visade att gruppen som avbröt skattat att de var signifikant 
mer kallsinniga och socialt undvikande före terapin jämfört med gruppen 
som fullföljde. Vid eftermätningen kvarstod skillnaden mellan grupperna då 
det gäller interpersonella problem. Båda klientgrupperna uppvisade en mer 
kärleksfull och mindre självanklagande självbild efter terapin. Resultaten 
visade att utbildningsterapier har ett värde för klienterna. Resultaten kan 
användas vid val av instrument vid intakebedömningar respektive studier av 
behandlingsresultat.  

 
Key Words: behandlingsutvärdering, utbildningsterapier, terapiavbrott 

 
 
Under tidsperioden höstterminen 1999 – vårterminen 2001 genomfördes en utvärdering 
av värdet av de utbildningsterapier som sker vid Psykologmottagningen från klienternas 
synvinkel. Denna utvärdering uppdrogs av Stabsgruppen vid Institutionen för psykologi 
(dåvarande Institutionen för tillämpad psykologi), Umeå Universitet. I den föreliggande 
rapporten redovisas resultaten av denna utvärdering.  

Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet (i texten 
nedan benämnd Psykologmottagningen) startades hösten 1988 i syfte att tillgodose 
behovet av klienter för de utbildningsterapier som studenterna på psykologprogrammet 
genomför de tre sista terminerna av sin femåriga utbildning.  

Under Psykologmottagningens första tvåårsperiod genomfördes en utvärdering där 
klienterna skattade sin självbild, bilder av mamma och pappa, och psykiatriska symtom 
före behandlingen. Efter behandlingen fyllde deltagarna i en enkät som handlade om 
deras subjektiva upplevelser av behandlingen. Sammanlagt fanns 37 av totalt 64 klienter 
tillgängliga för deltagande i utvärderingens för- och eftermätning. Av dessa slutförde 
drygt två tredjedelar (26 klienter) sina psykoterapier och de resterande (11 klienter) 
avbröt sin behandling i förtid. Resultaten visade att den grupp som avbröt sina 
psykoterapier hade fler psykiatriska symptom före behandlingen jämfört med den grupp 
som fullföljde behandlingen (Armelius, Sundin, & Armelius, 1993). De som avbröt 
behandlingen rapporterade mer självklander och mer negativa bilder av mamma och 
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pappa vid föremätningen. Båda grupperna uppgav att de mådde bättre efter psykoterapin 
och denna förbättring var störst hos dem som fullföljde psykoterapin. De klienter som 
fullföljde sin psykoterapi var genomgående mer nöjda med relationen till 
studentterapeuten och med studentterapeutens handhavande av de praktiska 
arrangemangen kring behandlingen jämfört med de som avbröt sin behandling.  

Det har nu gått tio år sedan denna första utvärdering av den behandling som ges vid 
Psykologmottagningen gjordes, och det är angeläget att en ny utvärdering företas. Den 
tidigare utvärderingen av Psykologmottagningen visade att den tredjedel av de klienter 
som avbröt sin behandling i förtid rapporterade en mer negativ självbild och mer 
psykiatriska symptom före behandlingen jämfört med de som genomförde sin 
psykoterapi. Genom att samla information om klienternas psykologiska status både före 
och efter genomförd behandling stärks den planerade utvärderingens format jämfört med 
den tidigare utvärderingens. Den aktuella utvärderingen undersöker klienternas generella 
symtom och besvär, interpersonella relationer och subjektiva självbild via personliga 
intervjuer och självskattningsformulär. Samtliga dessa instrument ingår i både före- och 
eftermätning av de klienter som fullföljer och de som avbryter sin behandling. För de 
som avbryter sin behandling så undersöktes deras skäl för att inte genomföra sin 
behandling i uppföljningsintervjun. 
 
Utvärderingens syfte 
Utvärderingens syfte var att ge en bild av hur den psykoterapeutiska behandling som ges 
av studenter vid Psykologprogrammet, termin 8 – termin 10 vid Psykologmottagningen 
fungerat, sett ur klienternas synvinkel.  

Detta syfte undersöktes via jämförande analyser av självskattningar av symtom och 
besvär, självbild och interpersonella relationer från klienter som fullföljde respektive 
avbröt sina terapier samt självskattningar från dessa två grupper före och efter terapin. 
Vidare presenteras data över terapiklienternas aktuella livssituation, sysselsättning, fysiska 
och psykiska hälsa m.m. i syfte att ge en inblick i vilka grupper som vänder sig till 
Psykologmottagningen.  

 
 

Metod 
 
Deltagare 
Samtliga som sökte psykoterapi vid Psykologmottagningen under ht 1999 - vt 2000 
informerades om den pågående utvärderingen. De personer som deltog i intakeintervjun 
fick veta vad en eventuell medverkan skulle innebära och ombads därefter att medverka. 
De informerades om att deltagande i utvärderingen var frivilligt; att utvärderingen var 
fristående från psykoterapierna och således inte påverkade en eventuell behandling vid 
Psykologmottagningen. De sökande informerades om att rigorösa åtgärder skulle vidtas 
för att skydda deras anonymitet. Studien uppfyller HSFR´s riktlinjer gällande skydd av 
försökspersoners konfidentialitet.  

Under den aktuella tidsperioden ringde sammanlagt 101 personer till 
Psykologmottagningens telefonmottagning. Av dessa hade några personer (n = 6) svåra 
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psykiatriska besvär eller alkohol-/tablettmissbruk, dessa råddes att vända sig till annan 
vårdinstitution redan vid det första telefonsamtalet med Psykologmottagningen. 

De kvarvarande personerna (n = 95) erbjöds att komma till Psykologmottagningen för 
att delta vid en intakeintervju. I Tabell 1 presenteras intakeintervjuarens bedömningar 
kring dessa personers lämplighet för studerandeterapi, på basis av den information som 
samlades in under intakesamtalet.  

 
Tabell 1 
Beslut kring personer som deltog vid intakeintervju under ht 1999-vt 2000 
 

 

Intakeintervjuarens bedömning Antal sökande

Klienten drog tillbaka sin ansökan 5
Hänvisning till annan vårdgivare 9
Lärarterapi 4
Studerandeterapi 77
Totalt antal 95  
 
Tabell 1 anger att fem personer drog tillbaka sin ansökan efter att ha deltagit i 
intakeintervjun. Det skäl man uppgav var att den egna livssituationen hade förändrats 
och därför hade man beslutat sig för att vänta med att gå i terapi. Vid föremätningen 
skattade dessa fem personer signifikant färre generella symtom och besvär (SCL-90 PSI, 
Cohen’s d = 1.04, p < .05), framförallt då det gäller problem med överdriven aggressivitet 
(Cohen’s d = 1.12, p < .04) jämfört med de som genomförde behandlingen.  

Sammanlagt 13 personer som deltagit vid intakeintervjun bedömdes vara mindre 
lämpade för en studerandeterapi. Av dessa rekommenderades nio personer att söka hjälp 
vid annan vårdinstitution (Familjerådgivningen, Psykiatriska kliniken), eller att först lösa 
andra livsproblem som enligt intervjuarens bedömning skulle försvåra arbetet i terapin 
(t.ex. juridisk tvist, skilsmässoförhandlingar, ekonomiska bekymmer). Fyra personer 
tilldelades terapi hos någon av de lärare som arbetar vid Psykologmottagningen då de 
bedömdes kunna ha hjälp av psykoterapi. Ungefär hälften av dessa personer (n = 7) fyllde 
i skattningsformulären vid föremätningen. En jämförelse mellan gruppen som 
genomförde psykoterapin och gruppen som ej erhöll studerandeterapi angav att de som 
ej tilldelades studerandeterapi hade en mer negativ självbild jämfört med de som 
fullföljde behandlingen (Kluster 7: Avvisande och förstörande självbild, Cohen’s d = 
1.00, p < .02; Kluster 8: Dagdrömmer och försummar sig själv, Cohen’s d = .78, p < .07;  
Kluster 6: Anklagar och förtrycker sig själv, Cohen’s d = .71, p < .09).  

Av de 77 personer som erhöll studerandeterapi vid Psykologmottagningen under 
tidsperioden så var 69 personer villiga att delta i utvärderingen. Då det var dags för 
eftermätningen var 52 (75 %) av de personer som deltog i föremätningen möjliga att nå 
och villiga att delta vid en intervju samt fylla i frågeformulär. De terapiklienter (n = 17) 
som ej gick att nå efter att psykoterapin avslutats skilde sig signifikant från de som deltog 
vid eftermätningen i endast ett avseende: de som ej deltog vid eftermätningen hade 
signifikant mer paranoida symtom enligt SCL-90 (Cohen's d = .66,  p < .05. 
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Terapiklienterna. De flesta av terapiklienterna var kvinnor (85 %), den yngsta klienten 
var 20 år och den äldsta var 61 år, genomsnittsålder var 32 år och medianålder var 29 år. 
Vid tiden för intakeintervjun var något fler än hälften av terapiklienterna studenter (51.9 
%), nästan lika många förvärvsarbetade (46.2 %) medan några få personer hade fått 
förtidspension (1.9 %). Relativt många klienter levde ensamma eller som ensam förälder 
med barn, även om andelen som levde i samboförhållande eller var gifta var ganska stor. 
Om vi jämför andelen klienter som lever utan någon annan vuxen (ensamboende; ensam 
förälder med barn) med andelen som lever med andra vuxna i någon form (sambo/gift; 
studentkorridor/tillsammans med vänner) så var andelen som bodde med andra vuxna 
något större (50 %) jämfört med de som levde ensamma eller som ensam vuxen med 
barn (sammanlagt 48 %). Samtidigt så upplevde många att de står ganska ensamma i 
livet. Medan 37% angav att de hade nära vänner, så uppgav över hälften av klienterna att 
de hade ytliga kontakter med andra (50 %) eller oftast var ensamma (8 %). 

 
Tabell 2 
Terapiklienternas hälsa 
 
Terapiklienternas 

hälsa 
God Lindriga 

besvär 
Ganska 

svåra besvär 
Bortfall Total 

Psykisk hälsa (%) 15 60 23 2 100 
Fysisk hälsa (%) 60 34 6  100 
 
 
I tabell 2 presenteras terapiklienternas upplevelse av den egna fysiska och psykiska hälsan. 
Vi ser att de flesta terapiklienterna upplevde att de hade lindriga till ganska svåra psykiska 
besvär, vilket är i linje med att de söker psykoterapeutisk behandling. 17 % av 
terapiklienterna använde också ångestdämpande eller antidepressiv medicin, eller tog 
sömntabletter regelbundet. Som kontrast uppgav en ganska stor grupp terapiklienter (15 
%) att de inte upplevde sig ha några psykiska besvär utan mådde ganska bra. Detta kan 
ses mot bakgrund av att ett antal personer sökte psykoterapi för att lära känna sig själva 
(se tabell 3). Tabell 2 visar också att flertalet terapiklienter (60 %) uppgav att deras 
fysiska hälsa var god, dock upplevde en tredjedel av klienterna att de hade lindriga fysiska 
besvär eller krämpor (återkommande huvudvärk, magkatarr, trötthet, allergi). Några 
personer (6 %) rapporterade att deras fysiska hälsa var starkt nedsatt (svår reumatism, 
astma, ortopedisk skada).  

I tabell 3 presenteras de skäl till att söka psykoterapi som klienterna berättade om 
under intakeintervjun. Vi kan se att det är fyra grupper av problem som anges av flest 
terapiklienter: nedstämdhet och depressiva besvär, identitetsproblem (t.ex. dåligt 
självförtroende, svag självuppskattning, osäker om vem man är), relationssvårigheter och 
krisreaktioner (efter en separation, olyckshändelse, abort). Som tabell 3 visar så hade 2 % 
(1 person) i klientgruppen stora svårigheter att formulera skälen till att söka 
psykoterapeutisk behandling. Detta var en person som hade fått rådet av sin läkare att 
söka terapi, och som följde läkarens rekommendation utan att vara helt klar över hur 
psykoterapi skulle kunna vara till hjälp. Denna sökande ombads att komma till ett 
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förnyat intakesamtal där klienten uppmuntrades att formulera sig kring vad hon ville 
arbeta med i terapin. 
 
Tabell 3 
Terapiklienternas skäl till att söka psykoterapi 

 
 
Orsak till att klienten söker terapi 

 
% 

Nedstämdhet 21 
Identitetsproblem 17 
Relationssvårigheter 15 
Krisreaktioner 15 
Ångest, oro 13 
Har olösta problem 10 
Vill lära känna sig själv bättre 6 
Vet ej 2 
Total 100 
 
 
Instrument 

Individuella intervjuer. Den första orienterande intervjun (intakeintervjun) 
videobandades och pågick under drygt en timme. Intervjun bestod av tre delar: den 
första delen är strukturerad och frågar efter sökandens skäl till att söka till 
Psykologmottagningen, aktuell livssituation, bakgrund och situation i ursprungsfamiljen 
samt fysik och psykisk hälsa, medicinering, missbruk och självmordstankar, och/eller – 
försök samt eventuell tidigare behandling. Intervjuns andra del är semistrukturerad och 
bygger på Kernberg (1981) och Luborsky och Crits-Cristoph (1990). Denna del 
innehåller tre temafrågor: (1) Beskriv dina skäl till att söka behandling och beskriv mer i 
detalj Dina tankar omkring Dina problem och svårigheter; (2) Beskriv dig själv som 
person, så att jag får en uppfattning om vem Du är; (3) Beskriv Dina relationer med 
andra personer. Den sökande ombeds här att berätta om tre situationer då han/hon var 
tillsammans med mamma, pappa och därefter en valfri person. Intervjuns tredje del 
innehåller frågor som handlar om personens egen upplevelse av det orienterande 
samtalet, personens egna förutsättningar att gå i psykoterapi utifrån motivation och om 
personen är villig är göra rimliga uppoffringar (pengar, tider etc.) för att gå i psykoterapi 
på Psykologmottagningen, de egna förväntningarna inför en eventuell psykoterapi och 
här ber vi personen om en konkret problemformulering som den blivande 
studentterapeuten får ta del av. Intervjuaren beskriver hur studentterapeuterna arbetar 
samt informerar om de villkor och arrangemang som gäller på Psykologmottagningen. 
Därefter ges den sökande möjlighet att lämna sitt önskemål om psykoterapiinriktning 
samt kön och ålder på terapeuten.  

Uppföljningsintervjun efter terapiperioden inkluderade frågor som rör upplevelser av 
hur den formella kontakten (som t.ex. väntetider, praktiska arrangemang) med 
Psykologmottagningen hade fungerat, hur samtalskontakten fungerade, klientens skäl till 
att fullfölja/avbryta terapin samt upplevelser av klientens situation och eventuella 
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problem och svårigheter idag jämfört med då klienten började sin samtalsbehandling vid 
Psykologmottagningen.  

Symptom Check List-90 (SCL-90). Detta är en skattningsskala med 90 items som 
mäter psykiatriska symtom (Derogatis, 1983; Derogatis & Derogatis, 1996). SCL-90 har 
tio delskalor: somatiska symtom, tvångsmässiga symtom, interpersonell känslighet, 
depressiva symtom, ångest, aggressivitet, fobiska symtom, paranoida symtom, psykotiska 
symtom och en tilläggsskala med symtom som inte entydigt kan hänföras till någon av de 
andra dimensionerna. En global skala, General Severity Index (GSI), har konstruerats på 
basis av genomsnittspoängen för samtliga 90 items. Ytterligare två sammanfattningsmått 
har konstruerats (Karterud, Friis, Irion & Mehlum, 1995). Personality Severity Index 
(PSI) är genomsnittet för tre delskalor: interpersonell känslighet, aggressivitet, och 
paranoida symtom. SSI är ett index för de tillståndsrelaterade symtom som mäts med 
delskalorna depressiva symtom, ångest, somatiska symtom, och fobiska symtom. 

Structural Analysis of Social Behavior (SASB). Med SASB görs självskattningar av 
självbild och bilder av hur mamma och pappa agerade mot respondenten när han/hon 
var 5-10 år gammal (Benjamin, 1974). Upplevelser av självbild skattas med 36 items, 
upplevelser av hur mamma och pappa agerade mot en själv skattas vardera med 32 items. 
SASB har två ortogonala axlar där den ena är en kärlek – hatdimension och den andra 
dimensionen är autonomi – kontroll. Vart och ett av de 36 items i SASBs självbildsdel 
kombinerar dessa två dimensioner på olika sätt. Åtta kombinationer har identifierats, och 
dessa bildar 8 delskalor: spontant själv, accepterar och utforskar sig själv, älskar och tar 
hand om sig själv, vårdar och utvecklar sig själv, anklagar och förtrycker sig själv, avvisar 
och förstör sig själv, dagdrömmer och försummar sig själv, och bevakar och kontrollerar 
sig själv. På samma vis har samtliga items i SASB mamma- och pappadelar. För mamma- 
och pappadelen av SASB utgörs de 8 delskalorna av följande: mamma/pappa ger 
autonomi, bekräftar och förstår, älskar och tycker om, hjälper och skyddar, kontrollerar 
och bestämmer, anklagar och klandrar, är fientlig och förstör, och ignorerar och 
försummar. 

Inventory of Interpersonal Problems (IIP). IIP innehåller 127 items som mäter olika 
aspekter av individers interpersonella fungerande (Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E. 
Baer, B. A., Ureño, G., & Villaseñor, V. S. 1988). På basis av en förkortad version av IIP 
konstruerade Alden, Wiggins och Pincus (1990) ett set av 8 delskalor med 8 items i 
varje. Dessa delskalor definieras som: (Jag är alltför) dominerande, misstrogen, kallsinnig, 
socialt undvikande, undfallande, lätt att utnyttja, självuppoffrande, och påträngande.  

De terapiklienter som valt att delta i utvärderingen fyllde i självskattningsskalorna före  
behandlingen och sedan igen efter det att terapin avslutats (eller avbrutits). 

 
 

Resultat 
 
Statistiska analyser 
Gruppvisa skillnader mellan de självskattningar av psykiatriska symtom, självbild och 
interpersonella problem som de klienter som fullföljde psykoterapin och de som avbröt 
lämnade före respektive efter behandlingen beräknades med t-test för oberoende grupper. 
För att undersöka förändringar i samband med psykoterapin hos gruppen klienter som 
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fullföljde terapin och gruppen som avbröt så använde vi ett mått på effektstorlek, Cohens 
d (1988), beräknat från standardavvikelserna från medelvärdet av skattningarna före 
behandlingen.  

För att möjliggöra tolkningen av d angav Cohen (1988) ungefärliga riktlinjer, där d = 
.2 indikerar en obetydlig förändring, d = .5 indikerar en medelmåttig förändring och d = 
.8 indikerar en stor förändring. Ett positivt värde innebär alltid en positiv förändring, 
medan ett negativt värde innebär en försämring.  
 
Avbrytande av terapin  

Klienter som fullföljde/avbröt sin psykoterapi. En klar majoritet av de klienter som 
deltog i utvärderingen fullföljde sina terapier (43 personer, eller 83 %). Av de klienter (n 
= 9) som avbröt terapin så uppgav ett fåtal (n=2) att de avbröt terapin därför att de var 
missnöjda med kontakten. De kvarvarande sju personerna uppgav att de avbröt sina 
terapier till följd av förändrad livssituation, flyttning, förändrade studie-/arbetsvillkor, 
vilket innebar att planerna på att gå i terapi sköts på framtiden. En granskning av 
bakgrundsdata visade att gruppen klienter som avbröt sin terapi inte skilde sig från 
gruppen klienter som fullföljde då det gäller t.ex. ålder, kön, livs- och boendesituation 
eller fysisk/psykisk hälsa.  

Antal terapisamtal. Det antal terapisamtal som klienterna vid Psykologmottagningen 
mottog varierade mellan 1 och 47 samtal. De som fullföljde terapin erhöll mellan 4–47 
samtal (median = 22) medan de som avbröt terapin erhöll 1–10 samtal (median = 4). 

Hur nöjda/missnöjda var klienterna med sina terapier? Vid den intervju som 
terapiklienterna deltog i efter behandlingen fick klienterna ange hur nöjda/missnöjda de 
var på en femgradig skala där 1 = mycket missnöjd och 5 = mycket nöjd. Frågan 
besvarades av 37 (82 %) av de klienter som fullföljde och 7 (78 %) av de klienter som 
avbröt sin terapi. Den genomsnittliga klienten som fullföljde terapin uppgav sig vara 
mycket nöjd (”5”) medan den genomsnittliga klient som avbröt terapin varken var 
särskilt nöjd eller missnöjd (”3”).  
 
Förändringar hos klienter som fullföljde/avbröt psykoterapin 

Psykiatriska besvär och symtom. Av de personer som deltog i den aktuella utvärderingen 
så var det 48 personer som fyllde i självskattningsformuläret SCL-90, som mäter 
psykiatriska besvär och symtom, före och efter behandlingen. I figur 1 och figur 2 
redovisas de symtomskattningar som klienter som fullföljde terapin (n=39) och klienter 
som avbröt (n=9) lämnade före respektive efter behandlingen. Figur 1 presenterar 
terapiklienternas symtomskattningar, summerade i de tre summeringsskalorna GSI 
(General Severity Index), PSI (Personality Severity Index) och SSI (State Severity Index).  

För två av SCL-90 summeringsindex (se figur 1) närmade sig skillnaden mellan 
klientgrupperna signifikans vid föremätningen (GSI, p < .08 och PSI, p < .06). Vid 
eftermätningen hade gruppen som avbröt behandlingen signifikant mer symtom och 
besvär enligt PSI, det summeringsindex som mäter interpersonella problem, t(46) = 2.12, 
p < .04. 
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Figur 1. SCL-90 summeringsindex. Psykiatriska symtom och besvär hos klienter som 
fullföljt respektive avbrutit terapin, dels före och dels efter terapin. 
 
I figur 2 visas symtomskattningar summerade i nio delskalor för de två grupperna av 
terapiklienter.   
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Figur 2. SCL-90 delskalor. Psykiatriska symtom och besvär hos klienter som fullföljt 
respektive avbrutit terapin, dels före och dels efter terapin. 
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Vid föremätningen uppvisade ingen av de nio delskalorna en signifikant skillnad mellan 
klienter som fullföljde respektive avbröt psykoterapin. Vid eftermätningen hade de som 
avbröt terapin signifikant mer interpersonella problem, t(46) = 2.34, p < .02. 

Tabell 4 visar Cohens d för klienter som fullföljde respektive avbröt terapin då det 
gäller SCL-90 summeringsskalor. Tabell 5 visar Cohens d för de två grupperna då det 
gäller de olika delskalorna.  
 
Tabell 4 
Cohens d beräknat för gruppen klienter som fullföljde och de som avbröt terapin. SCL-90 
summeringsindex 
 

SCL-90 
summeringsindex 

Klienter som 
fullföljde 

Klienter som avbröt  

GSI .17 -.03 ns 
PSI .45 -.03 ns 
SSI .35 -,34 ns 

Anm. ns=ej signifikant. 

 
Tabell 4 visar att de klienter som fullföljde behandlingen uppvisade en viss förbättring då 
det gäller symtom som mäter interpersonella svårigheter (PSI) och 
sinnestämningsrelaterade besvär (SSI). De som avbröt behandlingen upplevde inte att 
deras symtom och besvär hade förändrats nämnvärt i någon riktning på en generell nivå. 
Däremot hade de försämrats något då det gäller sinnesstämningsrelaterade symtom (SSI). 
Trots att gruppernas medelvärden skiljer sig markant åt på SSI så är skillnaden inte 
signifikant, vilket torde bero på att skattningarnas spridning är stor, framför allt i 
gruppen som fullföljde terapin.   
 
Tabell 5 
Cohen’s d beräknat för klienter som fullföljde resp. avbröt terapin. SCL-90 delskalor 
 

SCL-90 delskalor Klienter som 
fullföljde 

Klienter som avbröt  

Interpersonell känslighet .22 .10 ns 
Aggressivitet .15 -.30 p < .06 
Paranoida symtom .17 .14 ns 
Ångestsymtom .18 -.14 ns 
Fobisk ångest .03 .04 ns 
Somatisering .10 -.09 ns 
Depressiva symtom .20 -.15 ns 
Psykotism .13 .25 ns 
Tvångssymtom .18 -.33 p < .04 
Andra besvär .12 -.05 ns 
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I Tabell 5 ser vi att både den klientgrupp som fullföljde och den som avbröt terapin 
uppvisade små förändringar då det gäller psykiatriska symtom och besvär. De som 
fullföljde behandlingen förbättrades något, framförallt då det gäller interpersonell 
känslighet och depressiva symtom. Klientgruppen som avbröt terapin uppvisade en liten 
förbättring då det gäller psykotism. Samtidigt så finns i denna grupp en tendens till 
försämring på delskalorna som mäter aggressivitet och tvångssymtom. När det gäller 
delskalan tvångssymtom så förbättrades gruppen som fullföljde terapin signifikant mer än 
gruppen som avbröt (t(45) = 2.13, p < .04).  

Självbild. Sammanlagt hade 46 klienter skattat sin självbild genom att fylla i SASB 
introjekt före och efter terapin. Jämförelser av självbildsskattningar före och efter att 
klienten fullföljt (n = 38) respektive avbrutit (n = 8) terapin presenteras i Figur 3.  
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Figur 3. Självbildsskattningar före och efter terapin för gruppen som fullföljde respektive 
gruppen som avbröt behandlingen. 

 
I Figur 3 ser vi att före terapin så var självbilden hos den genomsnittliga klient som 
fullföljde terapin nästan identisk med självbilden hos genomsnittsklienten som avbröt sin 
terapi. Efter terapin hade gruppen som avbröt behandlingen signifikant högre 
skattningar på kluster 8 Dagdrömmer och försummar sig själv, t(44) = 2.07, p < .05.  

Klienterna skattade sin självbild på SASB introjekt (se tabell 6), där högre 
skattningspoäng indikerar en mer kärleksfull och även en mer kritisk och fientlig 
självbild. Därmed representeras en förbättring av ett positivt d på kluster 2 till kluster 4 
medan en försämring representeras av ett negativt d och omvänt för kluster 6 till kluster 
8.  
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Tabell 6 
Cohen’s d beräknat för klienter som fullföljde och som avbröt terapin. SASB introjekt 

 
SASB introjekt Klienter 

som 
fullföljde 

Klienter 
som 

avbröt 

 

1 Spontant själv .49 -.12 p < .07 
2 Accepterar och utforskar sig själv .87 1.21 ns 
3 Älskar och tar hand om sig själv .33 .16 Ns 
4 Vårdar och utvecklar sig själv .71 .55 ns 
5 Bevakar och kontrollerar sig själv .50 -.05 ns 
6 Anklagar och förtrycker sig själv .01 .44 ns 
7 Avvisa och förstör sig själv .25 -.16 ns 
8 Dagdrömmer och försummar sig själv .30 -.58 p < .07 

 
Tabell 6 visar att självbilden hos de klienter som fullföljde terapin var betydligt mera 
accepterande (kluster 2), kärleksfull (kluster 3) och vårdande (kluster 4) och mindre 
avvisande (kluster 7) och självförsummande (kluster 8) efter terapin. Klienten som 
fullföljde behandlingen uppvisade också en viss förändring gentemot en mer spontan 
självbild (kluster 1). De klienter som avbröt behandlingen uppvisade en betydande 
förändring i kärleksfulla självbildsaspekter (kluster 2 och kluster 4), som var i linje med 
förändringarna hos de klienter som fullföljde terapi. I klar motsats till de klienter som 
fullföljde terapin så skattade de som avbröt terapin ett mindre spontant (kluster 1) och 
mer dagdrömmande och självförsummande själv (kluster 8) efter jämfört med före 
terapin. Trots att dessa skillnader förefaller ganska stora så erhölls ingen statistisk 
signifikans.  

Relationer till mamma och pappa. Sammanlagt 43 personer besvarade det 
frågeformulär som handlar om mammas agerande då man var 5-10 år gammal; 38 av 
dessa tillhörde gruppen som fullföljde terapin. Något färre, 37 personer hade fyllt i 
formuläret om hur pappa agerade. Fem personer i gruppen som avbröt terapin hade fyllt 
i båda dessa formulär både före och efter behandlingen.  

Ingen signifikant skillnad erhölls mellan terapigrupperna då det gäller skattningar av 
hur mamma agerade vid 5-10 års ålder. Vid föremätningen skattade gruppen som 
fullföljde terapin signifikant högre på kluster 1, pappa gav mig autonomi, t(40) = 2.46, p 
< .02, och signifikant lägre på kluster 5, pappa kontrollerade mig, t(39) = 2.27, p < .03. 
Vid eftermätningen uppmättes inga signifikanta skillnader mellan grupperna då det gäller 
skattningar av pappas agerande. Dessa resultat måste betraktas som osäkra eftersom 
endast ett litet antal personer i gruppen som avbröt terapin fyllde i formulären. En 
jämförelse av gruppernas upplevelse av hur mamma respektive pappa agerade mot dem 
då de var barn visade att varken de klienter som fullföljde eller de som avbröt terapin 
hade förändrats nämnvärt i detta avseende.  
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Interpersonella problem. 45 klienter hade fyllt i självskattningsformulär som handlar 
om upplevelser av interpersonella problem (IIP) såväl före som efter terapin. Av dessa 
hade 37 klienter fullföljt terapin medan 8 klienter hade avbrutit den. Gruppernas 
genomsnittliga skattningar presenteras i Figur 4.  
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Figur 4. Interpersonella problem hos klienter som fullföljde respektive avbröt sina 
terapier. 

 
I figur 4 ser vi de genomsnittliga skattningarna av interpersonella problem som gruppen 
som fullföljde sina terapier gav före och efter sina terapier. Resultaten visar att den 
genomsnittliga klient som avbröt sin terapi hade något mer interpersonella problem 
jämfört med de klienter som fullföljde behandlingen. Framförallt skattade den 
genomsnittliga klient som avbröt sin terapi  signifikant mer kallsinnighet, t(47) = 2.23, p 
< 03), och mer socialt undvikande, t(47) = 2.76, p < .008. Efter terapin hade gruppen 
klienter som avbröt signifikant fortfarande mer problem med att de var socialt 
undvikande (t(47) = 1.98, p < .05) jämfört med de som fullföljde terapin.  
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Tabell 7 
Cohen’s d beräknat för klienter som fullföljde och som avbröt terapin. IIP delskalor 
 
IIP Klienter som 

fullföljde 
Klienter som avbröt  

Dominerande .14 -.08 ns 
Misstrogen .01 .11 ns 
Kallsinnig -.39 .32 ns 
Socialt undvikande .17 ,28 ns 
Undfallande .45 -.07 ns 
Lätt att utnyttja .40 .60 ns 
Självuppoffrande .32 .53 ns 
Påträngande .29 .06 p < .08 
 
I tabell 7 presenteras Cohen’s d för klientgruppernas skattningar på IIP, före och efter 
terapin. Tabellen visar att de klienter som fullföljde terapin uppvisade förbättringar då 
det gäller interpersonellt fungerande efter att de avslutat behandlingen. De upplevde 
framförallt att deras benägenhet att vara alltför lättutnyttjade och undfallande hade 
minskat. Medan de som fullföljde terapin upplevde att de var mer kallsinniga gentemot 
andra efter terapins avslutning så upplevde de som avbröt terapin att de var mindre 
kallsinniga. Då det gäller problem med att vara alltför självuppoffrande så uppvisade 
gruppen som avbröt sina terapier förbättringar av samma storleksordning som gruppen 
som fullföljde terapin. Cohen’s d för de två klientgrupperna skilde sig inte signifikant 
från varandra på någon av IIPs delskalor.  
 
 

Diskussion 
 
Utvärderingens syfte var att ge en bild av de utbildningsterapier som studenter vid 
Psykologprogrammet, termin 8–10 ger vid Psykologmottagningen, Umeå universitet ur 
klienternas perspektiv. Flertalet av de personer som medverkade i denna utvärdering 
fullföljde sin behandling vid Psykologmottagningen. Endast en mindre grupp avbröt 
behandlingen. En fråga som anmäler sig är om de som avbröt sin terapi representerar en 
grupp som inte förmådde tillgodogöra sig en utbildningsterapi till fullo. Om så vore 
fallet så skulle intakeintervjun inte vara helt tillfredsställande. Resultaten av de 
självskattningar av psykiatriska symtom och besvär som klienterna genomförde före 
terapin visade att gruppen som avbröt terapin inte hade mer symtom än de som 
fullföljde. Dessutom angav de flesta andra skäl till att de avbröt terapin (ex.vis flyttning). 
Inte heller var det någon substantiell skillnad initialt då det gäller självbild hos den 
genomsnittliga klient som avbröt terapin och den genomsnittliga klient som fullföljde sin 
terapi. I kontrast till detta så hade dock de som avbröt terapin i genomsnitt signifikant 
mer av vissa interpersonella problem före terapin (de uppgav att de hade mer problem 
med att vara alltför kallsinniga och alltför socialt undvikande). Eftersom detta fynd ger 
oss ytterligare en möjlig förklaring till att denna grupp klienter avbröt terapin så kan 
ingen säker slutsats dras om orsaken till avbrottet. Vid eftermätningen kvarstod 
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skillnaden mellan grupperna då det gäller interpersonella problem. Detta resultat är i 
linje med vad som har rapporterats från tidigare studier (Horowitz, Rosenberg, Baer, 
Ureño & Villaseñor, 1988; Horowitz, Rosenberg & Bartholemew, 1993; Schauenburg, 
Kuda, Sammet, & Strack, 2000). I nästan alla andra avseenden uppmättes inga 
signifikanta skillnader mellan den grupp som fullföljde och den som avbröt terapin, 
varken före eller efter behandlingen.  

För den grupp som fullföljde psykoterapin visade analyserna för samtliga 
skattningsinstrument på medelstora förändringar i positiv riktning. Dessa förändringar 
gällde framförallt deras självbild, som var mer accepterande och mindre självanklagande 
och försummande relativt jämförelsegruppen. Resultaten visade också att de klienter som 
fullföljde terapin hade färre problem i interpersonella relationer och färre depressiva 
symtom, somatiseringssymtom och tvångssymtom efter terapin jämfört med före. 
Eftersom den klientgrupp som avbröt terapin likaså uppvisade förbättringar vid 
eftermätningen, t.ex. då det gäller självbild, så fann vi endast få säkra  skillnader mellan 
de två grupperna. För den grupp som avbröt behandlingen fann vi dock en motstridig 
tendens, som pekade mot ett försämrat fungerande. Denna tendens var kanske mest 
märkbar då det gäller tvångssymtom och överdriven aggressivitet. De som avbröt terapin 
skattade vidare, i direkt motsats till de som fullföljde terapin, en mer dagdrömmande och 
självförsummande självbild efter terapin. Sammanfattningsvis fann vi en generell tendens 
till positiv förändring då det gäller sinnesstämning, självbild och interpersonella 
relationer i båda klientgrupperna. Även om de klienter som fullföljde psykoterapin 
tenderade att uppvisa något eller betydligt större förbättringar vid eftermätningen jämfört 
med de som avbröt behandlingen, så var denna skillnad mera sällan statistiskt signifikant. 

Då det var dags för eftermätningen visade det sig att en andel (25 %) av de personer 
som deltog i föremätningen inte var möjliga att nå för deltagande vid en intervju samt 
fylla i frågeformulär. Av de sjutton terapiklienter som ej deltog i eftermätningen var det 
ett fåtal som avbröt behandlingen medan de flesta hade fullföljt. Då det gäller 
demografiska data och initiala självskattningar av besvär och symtom, interpersonella 
problem och självbild skilde sig de som ej deltog vid eftermätningen från de som deltog 
endast i ett avseende: De som ej deltog hade signifikant mer paranoida symtom enligt 
SCL-90 jämfört med de som medverkade. Därmed är det inte sannolikt att gruppen som 
deltog i eftermätningen representerar en annan population än de som ej var tillgängliga 
vid uppföljningstillfället. En trolig delförklaring till att vi inte erhöll självskattningsdata 
från dessa personer är att information om att dessa personer hade avslutat sin behandling 
vid Psykologmottagningen nådde oss först efter en längre tid. Medan en del var svåra att 
återknyta kontakt med så uppgav andra att de upplevde att samtalskontakten vid 
Psykologmottagningen kändes alltför avlägsen, efter ibland upp emot ett halvår. En 
lärdom som kan dras av detta är betydelsen av att det finns klara rutiner för att denna typ 
av information förmedlas vidare. 

Vår slutsats av denna utvärdering är att Psykologmottagningen erbjuder meningsfull 
psykoterapeutisk behandling till en grupp människor som upplever ett behov av 
professionell samtalsbehandling men som inte hör till dem som kan erhålla hjälp och 
behandling via psykiatrin. I sina självskattningar rapporterade de som fullföljde sina 
terapier att de hade förbättrats i flera avseenden, framförallt upplevde de att de hade en 
mer kärleksfull självbild efter behandlingen. Den grupp klienter som avbröt sin 
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behandling uppvisade också positiva förändringar om än inte lika starka som de som 
fullföljde behandlingen. Såväl före som efter behandlingen så skattade de klienter som 
avbröt signifikant fler besvär med att vara alltför kallsinniga och socialt undvikande 
jämfört med de som fullföljde terapin. En andra slutsats är därmed att SASB är 
förtjänstfullt som ett instrument för att undersöka behandlingsresultat medan IIP skulle 
kunna användas som ett screeninginstrument vid intakebedömningar vid 
Psykologmottagningen. En tredje slutsats är att en bättre organisering av 
informationsflödet kring de enskilda terapiernas start och slutdatum är angeläget inför 
framtida ansatser till kvalitetssäkringar.  
 
 

Referenser 
 
Alden, L. E., Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (1990). Construction of circumplex scales 

for the Inventory of Interpersonal Problems. Journal of Personality Assessment, 55, 
521-536. 

Armelius, K., Sundin, E., & Armelius, B-Å. (1993). Studenter som terapeuter. En 
utvärdering av samtalsmottagningen vid Tillämpad psykologi (TIPS rapport nr 46). 
Umeå universitet, Institutionen för tillämpad psykologi.  

Benjamin, L. (1974). Structural analysis of social behavior. Psychological Review, 81, 392-
425. 

Benjamin, L. S. (1993). Interpersonal Diagnosis and Treatment of Personality Disorders. 
New York: Guilford Press. 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, 
NJ: Lawrence Earlbaum Associates. 

Derogatis, L. R. (1983). SCL-90-R: Administration, scoring & procedures Manual-II. 
Baltimore: Clinical Psychometric Research.  

Derogatis, L. R. & Derogatis, M. F. (1996). SCL-90-R and the BSI. In B. Spilker (Ed.), 
Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials (2nd ed., pp. 323-335). 
Philadelphia, PA: Lippincott-Raven.  

Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E., Baer, B. A., Ureño, G., & Villaseñor, V. S. (1988). 
Inventory of Interpersonal Problems: Psychometric properties and clinical 
applications. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 885-892. 

Horowitz, L.M., Rosenberg, S.E., & Bartholemew, K. (1993). Interpersonal problems, 
attachment styles, and outcome in brief dynamic psychotherapy. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 61, 549-560. 

Karterud, S., Friis, S., Irion, T., & Mehlum, L. (1995). A SCL-90-R derived index of the 
severity of  personality disorders. Journal of Personality Disorders, 9, 112-123. 

Kernberg, O. F. (1981). Structural interviewing. Psychiatric Clinics of North America, 4, 
169-194. 



 16 

Luborsky, L. & Crits-Christoph, P. (1990). Understanding transference. The CCRT 
method (The Core Conflictual Relationship Theme). New York: Basic Books, Inc., 
Publishers.  

Schauenburg, H., Kuda, M., Sammet, I., & Strack, M. (2000). The influence of 
interpersonal problems and symptom severity on the duration and outcome of 
short-term psychodynamic psychotherapy. Psychotherapy Research, 10, 133-146. 




