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                                                             ABSTRAKT 

 
Denna studie har syftat till att mäta följsamhet till terapimetoden Interpersonell psykoterapi, undersöka 

sambanden mellan självrapporterad och observatörsskattad följsamhet samt utforska om terapeutens 

följsamhet påverkar behandlingsresultatet. Inga signifikanta samband mellan den självrapporterade och 

observatörsskattade följsamheten hos terapeuterna kunde konstateras. På de observatörsskattade variablerna 

fanns det en signifikant skillnad mellan terapeuterna, där en terapeut var mer följsam än de övriga två. Detta 

visade sig dock inte ha någon signifikant betydelse för behandlingsresultatet. Patienterna uppnådde en 

betydande symtomreduktion efter behandlingen utifrån deras självskattningar på MADRS-S och PHQ-9, men 

några samband med terapeuternas nivå av följsamhet kunde inte statistiskt beläggas. Författarna menar att det 

låga undersökningsmaterialet och bristen på ett enhetligt skattningsinstrument för den subjektiva och 

objektiva mätningen ger anledning att inte övertolka resultaten. En utvidgning av följsamhet som begrepp 

förespråkas, där följsamhet inte bara definieras av terapeutens beteende utan även av patientens beteende och 

samspelet mellan terapeut och patient. Vikten av fortsatta studier med denna definition som utgångspunkt 

poängteras.  

  

NYCKELORD: Interpersonell psykoterapi, IPT, följsamhet, följsamhetsmätning, utfall 
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INLEDNING 

”Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts 

har man en chans att få se sig själv.”  (Tomas Tranströmer) 

På Linköpings Universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om att undersöka 

följsamhet till metod hos terapistuderande som lär sig Interpersonell psykoterapi (IPT). Både 

den subjektiva och den objektiva uppfattningen om följsamheten studeras. Syftet med 

forskningsprojektet är att studera om det finns något samband mellan följsamhet till metoden 

och behandlingsresultat. Projektet sker under ledning av Rolf Holmqvist och Thomas Ström 

och omfattar två delstudier. I den första studien undersöks sambandet mellan terapeutens 

självrapporterade följsamhet och behandlingsresultat och i den andra studien undersöks 

följsamheten hos terapeuten genom observatörsskattningar av videoinspelade sessioner. 

Genom att patienterna registrerar sin symtomnivå i samband med varje terapisession kan ett 

samband mellan följsamhet och utfall från samtal till samtal studeras. 

Den föreliggande studien utgör ett avgränsat bidrag till det påbörjade forskningsprojektet. 

Studien ingår huvudsakligen i den andra delen av projektet där sambandet mellan 

observatörskattad följsamhet och utfall studeras. Detta innebär att 18 videoinspelade 

terapisessioner har skattats utifrån definierade följsamhetsvariabler för terapeutens beteende 

och sedan korrelerats med patienternas registrering av symtomnivå. Då terapeuterna även 

själva har skattat sin upplevda följsamhet till metoden så har denna dimension inkluderats i 

studien för att möjliggöra mätning av sambandet mellan terapeuternas självrapporterade 

följsamhet och den observatörsskattade följsamheten. Målet har varit att söka svar på frågan: 

Gör terapeuten det hon tror hon gör och spelar det någon roll. 

 

BAKGRUND 

Interpersonell psykoterapi 

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en strukturerad form av korttidspsykoterapi som fokuserar 

på samspelet mellan relationer och depressionssymtom. Metoden utvecklades under 1980-

talet för att behandla depression. Forskning om effekterna av IPT har visat goda resultat och 

IPT är en av de behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar mot depression (Cuijpers, 

Geraedts, van Oppen et al. 2011; www.socialstyrelsen.se).  

IPT består av 16 behandlingssessioner fördelade på tre faser, inledning, mellan- och 

avslutningsfas. I terapins första fas, session 1-4 inriktas arbetet på att bekräfta diagnos, ge 

psykoedukation kring depression och göra en inventering av patientens nära relationer. 

Utifrån detta görs sedan tillsammans med patienten en problemformulering, vilket blir själva 

http://www.socialstyrelsen.se/
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baslinjen för behandlingen. Problemformuleringen definierar omkring vilket område som 

behandlingen fokuseras. I IPT utgår man från fyra problemområden: interpersonella dispyter, 

rollförändringar, interpersonella brister och komplicerad sorg. Terapeuten förväntas vara aktiv 

och ledande (Mufson et. al. 2004). 

Inom området för interpersonella dispyter fokuseras terapin kring meningsskiljaktigheter eller 

konflikter som patienten upplever till någon annan. Det kan också handla om att klargöra 

olika förväntningar som finns kring en viss relation. Arbetet med rollförändringar centreras 

kring en avgörande livsomställning som förändrat livet för patienten. Det kan till exempel 

handla om en skilsmässa eller om övergången från ungdom till vuxenålder. Interpersonella 

brister handlar om att hjälpa patienten att utveckla färdigheter som möjliggör varaktiga 

relationer. Om patienten genomlevt en betydande och omfattande förlust som bedöms ha 

utlöst depressionen så fokuseras terapin kring området komplicerad sorg med målsättningen 

att starta eller fortsätta patientens sorgearbete (www.interpersonellpsykoterapi.se)  

Under mellanfasen, session 5-14, så fokuseras således behandlingsarbetet kring att identifiera 

och utveckla specifika strategier som kan hjälpa patienten att övervinna sina svårigheter 

såsom de uttrycks inom ramen för det valda problemområdet. Några av de tekniker som 

används är rollspel, kommunikationsanalys, problemlösning och affektträning (Mufson et. al. 

2004).  

Terapins avslutning, session 15-16, lyfter fram den utveckling som skett, de färdigheter som 

tränats för att förebygga återfall och betydelsen av att de generaliseras i nya sammanhang 

framledes. Terapeuten klargör också de varningssignaler som patienten bör vara uppmärksam 

på inför eventuella framtida episoder av depression (Mufson et. al. 2004). 

Värt att nämna är också att det finns en modifierad version av IPT som anpassats för 

behandling av ungdomar – Interpersonell Psychotherapy for Adolescents (IPT-A). Denna 

variant präglas av samma övergripande mål och problemområden som vuxenmodellen, men 

betonar också den unges roll i förhållande till sin familj. Även ämnen som autonomi, 

begynnande kärleksrelationer och kamrattryck finns med som naturliga inslag. Behandlingen 

inkluderar också någon form av kontakt med föräldrarna, även om denna kontakt varierar 

mellan olika patienter, beroende på ålder och livssituation (Mufson et. al. 2004).  

 

Följsamhet 

Översatt från engelskan betyder adherence anslutning eller fastsittande, men i 

behandlingssammanhang används snarare begreppet följsamhet. Följsamhet handlar då om att 

ansluta sig till något. Att följa det man ansluter sig till, exempelvis en terapimetod.  

http://www.interpersonellpsykoterapi.se/
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När man ska bestämma skillnader i utfall mellan olika psykoterapimetoder har man i allt 

högre grad betonat metodens komponenter genom att använda noggrant formulerade 

manualer. I samband med denna utveckling har man också intresserat sig alltmer för hur 

terapeuten följer manualen, att hon gör vad manualen föreskriver och att hon är följsam till 

metoden (Hill, O´Grady, & Elkin 1992). Det anses som viktigt att behandlingen utförs i 

enlighet med vad manualen föreskriver och att den har integritet. Behandlingsintegritet kan 

man dela upp i två komponenter - följsamhet och kompetens, där följsamhet betyder att 

terapeuten gör de interventioner och handlar på det sätt som hör hemma i metoden och 

undviker interventioner som inte hör hemma där (Perpletchikova & Kazdin 2005). En följsam 

terapeut undviker alltså interventioner som inte hör hemma i metoden och bygger inte heller 

terapin på generella terapeutiska principer utan använder sig av de interventioner som är 

specifika för metoden hon erbjuder. Kompetens handlar om hur skicklig terapeuten är på att 

utföra och anpassa interventioner och handlingar till den unika patienten. Målet i 

terapiforskning är inte bara att förstå vilka terapimetoder som är effektiva och verksamma 

utan också vilka interventioner som står för det som är verksamt. När man då gör en 

följsamhetsmätning och registrerar de interventioner som förekommer under terapin kan man 

också undersöka denna aspekt (Dobson & Singer 2005). Det finns inte någon större 

samstämmighet om hur följsamhet ska bedömas, mer än att ju mer specifikt instrumentet är 

desto bättre anses det fånga terapimetodens innehåll (Hill, O´Grady, Elkin,1992; Waltz et el 

1993). 

Wampold (2001) anser att den följsamhet som en observatör ser är ett resultat av terapeutens 

beteende, patientens beteende samt samspelet mellan terapeut och patient medan det som 

oftast bedöms är terapeutens beteende. 

Man kan inte på något enkelt sätt säga eller visa i forskning att hög följsamhet till metod är 

lika med positivt utfall av terapin (Webb, DeRubeis & Barber 2010). Om det var så att 

specifika tekniker skulle vara den verksamma faktorn i psykoterapi så borde ju utfallet vara 

kopplad till följsamheten men resultaten av den forskning som finns på detta område är inte 

entydiga. Det finns inga starka bevis för att följsamhet till manual skulle påverka utfallet 

(Webb et al 2010). Däremot kan man hitta skillnader mellan terapeuter (Wampold 2001).  

 

Följsamhetsmätning 

Eftersom det inte finns några allmängiltiga metoder att mäta följsamhet så kan man inte säga 

när en terapeut är absolut följsam till metoden. Man kan som Hill, O´Grady, Elkin (1992) 

definiera en terapeut som följsam om terapeuten får högre skattningar på de interventioner 
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som är specifika för den metod som utförs än på de interventioner som tillhör andra 

terapimetoder. 

Följsamhet kan mätas på olika sätt. Med indirekta metoder där patienter och terapeuter själva 

rapporterar vad som gjorts under terapisessionen, eller direkta där utomstående personer 

observerar och bedömer det som sker i terapisessionen. Dessa sätt att mäta följsamhet kan 

komplettera varandra även om en direkt metod ofta anses som mer objektiv (Perpletchikova & 

Kazdin, 2005).  

Självrapporterad följsamhetsmätning kan betyda att terapeuten får skatta sin egen insats efter 

varje session. Skattningsinstrumentet kan vara en lista över interventioner som är menade att 

finnas i just den sessionen eller fasen av terapin. Terapeuten får svara på om eller i hur hög 

utsträckning man använt den specifika interventionen. Ett annat sätt kan vara att retrospektivt 

skatta huruvida vissa moment fanns med under terapins gång eller en viss variabel som till 

exempel flexibilitet hos terapeuten. Självrapporterad följsamhetsmätning kan också innebära 

att patienten får skatta upplevelse av terapeuten och upplevelse av relationen till terapeuten 

eller fylla i olika symtomskattningsformulär för att se hur terapin fungerar även om det inte 

mäter terapeutens följsamhet till metod. Självskattning är en subjektiv bild av det som händer 

och kan därför vara ett intressant komplement när man också väljer att genomföra 

observatörsskattad följsamhetsmätning för att bedöma följsamhet till metod. 

Ett väl utprövat instrument för observatörsskattad följsamhetsmätning är Collaborative Study 

Psychotherapy Rating Scale (CSPRS) som är utformat för att kontrollera just följsamhet av 

IPT och KBT och diskriminera mellan metoderna (se bilaga). Instrumentet är tänkt att 

användas som en direkt metod där skattaren tar del av inspelat material från terapisessioner 

och bedömer förekomst och intensitet av interventionerna på en skala från 1-7. Detta 

instrument verkar vara det mest använda vid följsamhetsskattning av IPT (Markowitz et al., 

2000) 

Vad gäller observatörsskattning har man sett att utbildning och att vara fler än en bedömare 

förbättrar interbedömarreliabiliteten och precisionen i bedömningen (Salene et al 2007). Det 

verkar också som det har betydelse vilka beteenden bedömarna skattar. Vissa beteenden ger 

bättre interbedömarreliabilitet och precision än andra beteenden. Vissa terapeuter renderar 

också bättre interbedömarreliabilitet än andra enligt Salene et. al (2007) eftersom en tydlig 

terapeut med frekventa interventioner blir lättare att bedöma.  

För att inte skalan ska användas på ett felaktigt sätt krävs en god kunskap om metoden så att 

nyanser i de interventioner som utförs kan upptäckas. Det finns ingen absolut relation mellan 

interbedömarreliabilitet och precision. Bedömarna kan vara överens med varandra men sakna 
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kunskap om metoden de bedömer och därför sakna precision i bedömningen. Det är som 

nämnts flera faktorer som påverkar skattningen såsom den person som skattas, 

utbildningsnivå, kunskap om metoden, skalans karaktär och även ”skattningsutmattning”. Allt 

detta är viktigt att hålla i huvudet när man talar om en mer objektiv följsamhetsskattning. 

 

Utfall 

Forskning kring psykoterapi har visat att de flesta faktorer, ungefär hälften, som påverkar 

utfallet är okända (Norcoss och Lambert 2006). Man har funnit att klientfaktorer påverkar 

utfall mellan 25-30 % och att terapirelationen står för ungefär 10 % medan metoden 

motsvarar 5-8 %.  Det finns alltså en hel del bevis för hur avgörande terapeuten är för utfallet 

av terapin och således påverkar patientens möjlighet till förbättring (Cuijpers, et al. 2011). 

Wampold (2001) menar att allt mer psykoterapiforskning visar på att psykoterapeuter skiljer 

sig väsentligt åt i sin allmänna effektivitet och att variation i utfall verkar handla om 

skillnader mellan terapeuter i högre utsträckning än skillnader mellan metoder. Han menar 

därför att det är viktigt att psykoterapiforskningen inte ignorerar terapeutens betydelse för 

utfallet. 

Kim et. al (2007) beskriver att man ibland har undersökt terapeuternas påverkan på utfallet 

efter att man redan har konstaterat skillnader mellan metoder. Då blir terapeutens påverkan 

mer som en effektvariabel som endast kan förstås utifrån de specifika terapeuter som ingått i 

studien. Om man sedan tagit hänsyn till variation i utfall hos de olika terapeuterna har man 

inte kunnat upprepa metodens effekt. Alltså får metodeffekter anses som övervärderade när 

man inte tar hänsyn till variationer hos terapeuter, eftersom variationer mellan metoder också 

innehåller variationer mellan terapeuter (Kim, Wampold, Bolt 2007). Dessutom verkar det 

som om variationen bland terapeuter är större vad gäller utfall allt eftersom patienternas 

svårigheter ökar. Det är kanske inte särskilt förvånande att patienter med större svårigheter är 

en större utmaning och att bättre terapeuter har större förmåga att möta utmaningar. Enligt 

Zuroff et. al (2010)  är det denna smala variabel - variansen mellan terapeuter- som står för 

den största möjligheten att förutsäga utfall. Det är viktigt för psykoterapiforskning att använda 

forskningsmodeller som också innefattar mätning av terapeuternas karakteristika och beteende 

för att få syn på skillnader som gör skillnad (Kim, Wampold, Bolt, 2007) 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den föreliggande studiens syfte är att undersöka sambandet mellan självrapporterad 

följsamhet och observatörsskattad följsamhet samt att studera sambandet följsamhet och 

utfall.  

Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 

1. Finns det samband mellan den självrapporterade och observatörsskattade  följsamheten            

hos terapistuderande som lär sig IPT? 

2. Finns det något samband mellan observatörsskattad följsamhet och utfall? Utfall mäts 

både från samtal till samtal och som utfall av hela terapin. 

 

METOD 

Detta är en explorativ validitetsstudie där sambanden mellan självrapporterad och 

observatörsskattad följsamhet till IPT och dess påverkan på behandlingsresultatet har 

studerats. Både enkäter och videoinspelningar har använts som underlag för genomförande.  

 

Urval och deltagare 

Deltagande terapeuter rekryterades till projektet genom att de deltog i en kurs i IPT. Av dessa 

terapeuter valdes 3 stycken ut som föremål för den föreliggande studien. Anledningen till 

urvalet gjordes utifrån att de bidragit med de mest fullständiga svaren i sina formulär. Alla 3 

terapeuter var legitimerade psykologer med över 100 ärenden av kliniskt arbete från 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Inom ramen för det här projektet genomförde de 3 terapier 

under handledning.   

Patienterna hade alla sökt hjälp för behandling av depression. Kontakten skedde inom ramen 

för terapeuternas ordinarie arbetsplats inom psykiatrisk öppenvård.  

 

Deltagande i studien skedde på helt frivilliga grunder och patienterna kunde när som helst 

avbryta sin medverkan utan att det innebar några negativa konsekvenser för behandlingen. 

 

Instrument 

För att mäta den självrapporterade följsamheten användes ett av Thomas Ström utformat 

formulär där terapeuten efter avslutad session fyllde i ett antal frågor. Frågorna hade skapats 
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för att underlätta för terapeuten att rapportera vilka interventioner han eller hon hade gjort 

under samtalet.  

Självrapporteringen omfattade följande 13 frågor: 

 

1. Går igenom de depressiva symtomen för den senaste veckan 

2. Fokuseras samtalet kring det identifierade problemområdet 

3. Kopplas känslan/affekten till den interpersonella händelsen 

4. Klarifieras patientens förväntningar på relationer och/eller förändringar 

5. Undersöks olika vägar för patienten att utveckla relationer och aktivitet 

6. Undersöks möjliga förändringar som kan göras 

7. Identifieras dysfunktionell kommunikation  

8. Görs en kommunikationsanalys 

9. Praktiseras nya kommunikationsstrategier 

10. Används direkta tekniker 

11. Används rollspel 

12. Sker en sammanfattning till patienten vid slutet av sessionen 

13. Har patienten slutfört något av de uppdrag som ni kommit överens om 

 

För den observatörsskattade följsamhetsmätningen användes skattningsformuläret The 

Collaborative Study Psychotherapy Rating Scale – Form 6 (CSPRS-6). Specifikt användes de 

28 frågor ur formuläret som relaterade till IPT (se bilaga). Skalorna är 7-gradiga och avser att 

mäta terapeutens beteende (inte patientens) och i vilken utsträckning hon försöker (inte 

förmår) uppnå de förutbestämda målbeteenden som specificeras i manualen. För att uppnå 

höga poäng förväntas terapeuten vara aktiv i arbetet med patienten, både frekvensen och 

intensiteten av terapeutens beteende värderas. Användandet av CSPRS-6 förutsätter inte några 

särskilda förkunskaper utan är ett instrument framställt med syfte att personer utan tidigare 

erfarenhet av de terapeutiska modeller som skalan omfattar ska kunna skatta med hög 

reliabilitet. En särskild manual är framtagen för att ge en kort introduktion till användningen 

av skattningsinstrumentet. 

Skattarna hade på förhand kännedom om vilken terapisession i ordningen det var samt vilket 

fokusområde som gällde för respektive terapi. Detta innebar att av de 28 frågorna på 

skattningsformuläret besvarades alltid de 12 inledande och allmänna frågorna.  
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Därefter  besvarades endast de frågor som hängde ihop med aktuellt fokusområde: Rolldispyt 

(4 frågor); Rollövergång (4 frågor), Interpersonell brist (5 frågor); Komplicerad sorg (3 

frågor). Samtliga skattade terapisessionerna hämtades ur mellanfasen, det vill säga session 5-

14.  

 

De 12 frågor som besvarades för samtliga terapier var:  

 

Interpersonell rational för depression: Relaterade terapeuten klientens depression eller 

specifika symtom till svårigheter i klientens relationer? 

Rational för interpersonell terapi: Gav terapeuten en rational som betonade att klientens 

depression kommer att minska av att arbeta med att förstå och förändra klientens 

relationer och/eller sociala roller? 

Koppla interpersonella förändringar till terapin: Kopplade terapeuten förändringar i 

klientens relationer eller rollförväntningar i relationer till terapins betoning på att 

förstå och förändra klientens interpersonella fungerande eller rollförväntningar i 

relationer? 

Interpersonellt fokus: Fokuserade terapeuten på klientens relationer eller rollförväntningar 

i relationer? 

Relationsmönster: Drog terapeuten paralleller mellan eller pekade på liknande mönster i 

två eller fler av klientens relationer för att hjälpa klienten att förstå hur hon/han 

fungerar i interpersonella relationer? 

Kommunikationsmönster: Utforskade terapeuten tillsammans med klienten hur klientens 

sätt att kommunicera påverkar hennes/hans interpersonella relationer? 

Interpersonella förväntningar: Hjälpte terapeuten klienten att utforska hennes/hans 

förväntningar och den andres förväntningar gällande deras relation? 

Tillfredsställelse med relationer: Undersökte terapeuten tillsammans med klienten 

tillfredsställande och icke tillfredsställande aspekter av klientens tidigare eller 

nuvarande viktiga relationer? 
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Önskvärda förändringar i relationer: Utforskade terapeuten tillsammans med klienten 

vilka förändringar klienten önskar se i en viktig relation eller gällande 

rollförväntningar i relationen? 

Överväg alternativ: Uppmuntrade terapeuten klienten att fundera över olika alternativ för 

att hantera ett relationsproblem eller rollförväntningar i en relation? 

Olika sätt att förändra relationer: Hjälpte terapeuten klienten att överväga olika sätt 

klienten kan få till stånd en önskad förändring i en viktig relation eller gällande 

rollförväntningar i relationen? 

Utveckla nya relationer: Hjälpte terapeuten klienten att överväga olika sätt att utveckla 

nya relationer? 

För att registrera depressionssymtom fyllde patienterna i självskattningsformuläret 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) före första och sista sessionen 

samt depressionsenkäten PHQ-9 före varje session (formulären är bifogade som bilagor).   

 

Procedur 

Av de totalt 9 terapierna observatörsskattades 2 sessioner ur mellanfasen för respektive terapi. 

Observatörsskattningen genomfördes av författarna; en socionom och en beteendevetare som 

båda läser sista terminen på psykoterapeutprogrammet vid Umeå Universitet. Båda är 

utbildade i IPT och har genomfört egna utbildningsterapier motsvarande de som studerades. 

För att hitta en gemensam plattform för bedömningen genomfördes inför skattningen en 

noggrann genomgång och diskussion av skattningsformuläret samt oberoende 

övningsskattningar av 6 terapisessioner (som inte ingick i forskningsprojektet). Därefter 

kontrollerades interbedömarreliabiliteten för att säkerställa godtagbar samstämmighet. Då 

värdena inte vara tillräckligt samstämmiga konsulterades en tredje skattare. Därefter fördes ett 

trevägssamtal kring de frågor där oenigheten varit för stor. Övningsskattningen gjordes sedan 

på nytt, vilket resulterade i godtagbara värden för interbedömarreliabiliteten. 

Korrelationen för de enskilda skattningarna på variablerna 1-12 var för Pearsons r = .81 och 

för Spearmans rho = .77 (båda med p < .001). Intraklasskoefficienten var .80 för single 

measures. Utifrån dessa värden kan sambandet mellan de två bedömarnas skattningar anses 

vara inom ramen för god interbedömarreliabilitet. Efter att samstämmigheten mellan skattarna 

etablerats användes medelvärdet av skattarnas värden för de fortsatta beräkningarna. 
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Skattningen genomfördes enligt manualen, det vill säga terapisessionen studerades först i sin 

helhet med hjälp av stödanteckningar. Därefter fylldes skattningsformuläret i. Samtliga arton 

terapisessioner som ingick i projektet skattades oberoende av båda skattare.  

 

Dataanalys 

Efter att övningssessionerna skattats kontrollerades interbedömarreliabiliteten. Därefter 

användes medelvärdet för de två skattningarna vid de följande statistiska beräkningar som 

gjordes. De statistiska beräkningarna gjordes i SPSS.  

Arton terapisessioner fördelat på tre terapeuter och två sessioner per patient skattades vilket 

medförde att underlaget för beräkningarna utgjordes av nio terapier.  

Endast de tolv frågor som observatörsskattades för samtliga terapier användes för de 

statistiska beräkningarna eftersom underlaget för de övriga frågorna (inom respektive 

problemområde) blev för litet att undersöka.  

Terapeuternas självrapporterade följsamhet och de observatörsskattade värdena jämfördes 

med varandra samt analyserades utifrån patienternas värden på MADRS-S och PHQ-9.   

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har beaktats för den här studien och etikprövningsnämnden i 

Linköping har gett sitt godkännande. Samtliga deltagare har delgets information om 

forskningsprojektet och gett samtycke till att vara med. Videoinspelade sessioner och övrigt 

material har skyddats av sekretess och har förvarats så att det endast är tillgängligt för 

personer knutna till forskningsprojektet. Alla personnamn som skulle kunna möjliggöra 

igenkännande av deltagarna har förvrängts eller tagits bort ur resultatredovisningarna. 

 

RESULTAT 

Självrapporterad följsamhet 

För de skattningar som terapeuterna själva gjorde av sina interventioner användes följande 

värden: 0 (= nej); 3 (= ja); 4 (= ej aktuell) samt 5 (= ej besvarad). I ett sammanfattande 

korrelationsmått visade sig den interna konsistensen (internal consistency) mellan de 13 

variablerna vara .66 (måttlig).  
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Som framgår av tabell 1 fick frågor om symtom och relationsförväntningar högre värden än 

frågor om direkta tekniker och interventioner. Framförallt var värdena högst för frågorna 1-3 

och lägst för frågorna 9 och 11. Bortfall förklaras utifrån värdena 4 (ej aktuell) och 5 (ej 

besvarad). 

 

             Tabell 1. Terapeuternas egna skattningar av de interventioner som de gjorde. 

Skattningsvariabler Alla samtal i de              

aktuella terapierna 

Enbart de samtal som också 

skattats av observatörer 

 Nej Ja Nej Ja 

1 Går igenom de depressiva symptomen 

för den senaste veckan 

4 59 1 14 

2 Fokuseras samtalet kring det 

identifierade problemområdet 

8 55 1 14 

3 Kopplas känslan/affekten till den 

interpersonella händelsen 

9 56 1 14 

4 Klarifieras patientens förväntningar på 

relationer och/eller förändringar 

21 41 3 12 

5 Undersöks olika vägar för patienten att 

utveckla relationer och aktivitetet 

15 47 3 12 

6 Undersöks möjliga förändringar som 

kan göras 

20 42 3 12 

7 Identifieras dysfunktionell 

kommunikation 

45 17 9 6 

8 Görs en kommunikationsanalys 43 18 9 6 

9 Praktiseras nya 

kommunikationsstrategier 

55 7 13 2 

10 Används direkta tekniker 40 22 9 6 

11 Används rollspel 55 7 13 2 

12 Sker en sammanfattning till patienten 

vid slutet av sessionen 

31 29 8 7 

13 Har patienten utfört någon/något av 

de/det uppdrag som ni har kommit 

överens om 

18 2 5 11 
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Observatörskattad följsamhet 

Observatörsskattningarna gjordes med hjälp av CSPRS. Resultaten visar att medelvärden för 

de flesta skattningsvariabler var relativt låga. De högsta medelvärdena konstaterades för 

variablerna 31 och 32.  

Den interna konsistensen var måttlig. Cronbach’s alpha för variablerna 1 till 12 var .58. 

Analysen av enskilda variablers betydelse visade att variablerna 7 och 8 sänkte alpha-värdet. 

 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelse för de observatörsskattade variablerna, enligt 7-gradig 

skala där 1 = låg aktivitet hos terapeut och 7 = hög aktivitet hos terapeut. 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Vidd 

1 2.39 1.70 1-6.5 

2 1.89 1.06 1-4 

3 1.64 .97 1-4 

4 3.39 2.64 1-7 

5 1.97 1.40 1-5 

6 1.92 1.22 1-4 

7 4.50 1.69 2-7 

8 4.33 1.50 2-7 

9 1.83 1.25 1-5 

10 1.94 1.38 1-5 

11 2.14 1.38 1-5 

12 1.58 1.00 1-4.5 

 

 

En faktoranalys gjordes för att undersöka om vissa frågor mätte liknande aspekter, så kallade 

latenta variabler. Resultatet av faktoranalysen visas i tabellen nedan. 

 

 

 Tabell 3. Faktoranalys av de observatörsskattade variablerna, med varimaxroterad 

 lösning. 

Variabler Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

28 .89   

31 -.85   

29 .79   

30 .77   

32 -.74   

34 .54  .65 

26  .93  

27  .89  

25  .77  

35   .93 

33   .84 

36   .61 

 

Analysen gav fyra faktorer med egenvärden över 1.0. Eftersom en av faktorerna bara hade en 

variabel med faktorladdning över .40, och denna variabel även hade en hög laddning på en 
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annan faktor, valdes en lösning med tre faktorer. Dessa tre faktorer kunde tolkas på följande 

sätt: Faktor 1 berörde frågor om rollförväntningar och relationsmönster, faktor 2 om att ge en 

rational för behandlingen och faktor 3 om förändringar och förändringsarbete i relationer. 

En undersökning gjordes också för att se om det fanns någon skillnad mellan de olika 

terapeuterna i fråga om följsamhet. Det fanns en signifikant skillnad där en terapeut var mer 

följsam än de övriga två. Detta gällde för den totala summan av värdena på de 

observatörsskattade variablerna (som i fortsättningen kallas för följsamhetsindex) och för den 

första faktorn.  

Det fanns också en skillnad mellan terapierna i fråga om följsamhet för två av terapeuterna, 

där de var mer följsamma i den ena terapin jämfört med den andra. Detta gällde dock inte för 

den terapeut som var mest följsam. Skillnaden gällde faktorerna 1 och 3, men inte på 

följsamhetsindex. 

En ANOVA gjordes för att undersöka huruvida terapeuterna blev mer följsamma ju mer 

erfarenhet de hade. Med andra ord, var terapeuterna mer följsamma i den tredje terapin än den 

första. Resultatet av variansanalysen visade att för den första faktorn var F (2,15) = .91, för 

den andra var F-värdet .75 och för den tredje var det .62. Inget av resultaten visade således på 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan första och tredje terapin för följsamhet.  

 

Samband mellan självrapporterad och observatörskattad följsamhet 

För att undersöka sambandet mellan observatörsskattad och självskattad följsamhet gjordes en 

analys av skillnaderna på observatörsskattningarna mellan de samtal då terapeuten sade sig ha 

utfört interventionen och de samtal då terapeuten enligt egen skattning inte hade utfört 

interventionen. De självskattade interventionerna gällde generella förhållningssätt i 

mellanfasen av terapin. Analysen visade att det inte fanns några statistiskt signifikanta 

skillnader för någon av de observatörsskattade följsamhetsfaktorerna vid olika typer av 

självskattad intervention. För att ge en uppfattning om storleken på (de icke-signifikanta) 

skillnaderna anges de nedan.  

För den första faktorn (frågor om rollförväntningar och relationsmönster) var skillnaden störst 

för den självskattade variabeln ”Används direkta tekniker?”. Här visade det sig att de som 

hade använt direkta tekniker hade sämre följsamhetsvärde på den observatörsskattade faktor 1 

än de som inte hade gjort det (-.44 vs .43, t(1,13) = 3.1, p = .10.  
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För den andra faktorn (att ge en rational för behandlingen) fanns det en trend mot skillnad i 

”rätt” riktning för samma självskattade variabel (direkta tekniker), där de som hade använt 

sådana fick högre värden på denna faktor än de som inte hade använt dem (.31 vs -.52, t(1,13) 

= 3.7, p = .08).  

För den tredje faktorn (förändringar och förändringsarbete i relationer) fanns det en skillnad 

när det gällde den självskattade följsamheten på variabeln ”Görs en kommunikationsanalys?” 

(.79 vs -.35, t(1,13) = 3.5, p = .08). De som uppgav att de hade utfört denna intervention fick 

alltså högre värde på denna faktor.   

Det fanns inte något samband mellan observatörsskattad och självskattad följsamhet om man 

använde summan av skattningarna på variablerna 25 till 36 som ett index, alltså det som vi 

benämnt som följsamhetsindex. Det största skillnaden fann vi för variabeln ” Görs en 

kommunikationsanalys (fråga 8)?”, där de som rapporterade att de hade utfört en sådan fick 

medelvärdet 33.8 (SD = 6.6) på följsamhetsindexet, med de som inte hade gjort denna 

intervention fick 27.3 (8.1) på detta index. T-värdet för skillnaden var 1.74 och p-värdet var 

.22 (ns). 

Samband mellan följsamhet och terapiutfall 

Sambandet mellan följsamhet och utfall testades på olika sätt. I en analys studerades 

korrelationen mellan följsamheten vid ett enskilt samtal och förbättringen som skedde från 

detta samtal till nästa. Det visade sig att det fanns en negativ korrelation mellan följsamhet 

och den första faktorn (r = -.50, p = .04). För de andra faktorerna var korrelationerna inte 

signifikanta ( r = -.30 respektive r = .34).  

Även en regressionanalys gjordes för att undersöka sambandet mellan följsamhet vid ett 

samtal och patientens registrerade symtom vid början av nästa samtal. Medan endast en svag 

linjär effekt kunde skönjas så blev den kvadratiska effekten större, vilket innebar att bäst utfall 

blev det i de terapier där terapeuten var måttlig följsam och något sämre i de terapier där han 

eller hon var mycket eller lite följsamma. 

I den andra analysen undersöktes sambandet mellan följsamheten vid de två tillfällena som 

skattades för varje terapi och utfallet för terapin från första till sista mättillfället. Denna analys 

visade inga signifikanta korrelationer, Närmast var korrelationen mellan faktor 2 och utfallet 

på PHQ, där korrelationen var r = .63 (p = .07). Korrelationen med utfallet på MADRS var för 

denna faktor r = .46 (ns). 
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Värt att nämna inom ramen för resultatdelen är också att patienterna registrerade en 

genomsnittlig symtomreducering på MADRS med 11.3 poäng och på PHQ-9 med 7.7 poäng.  

 

DISKUSSION 

Som en del i ett forskningsprojekt vid Linköpings Universitet har den föreliggande studien 

syftat till att mäta följsamhet till terapimetoden Interpersonell psykoterapi, undersöka 

sambanden mellan självrapporterad och observatörsskattad följsamhet samt utforska huruvida 

terapeutens följsamhet påverkar behandlingsresultatet.  

Sammanfattningsvis kunde inte några signifikanta samband mellan den självrapporterade och 

observatörsskattade följsamheten hos terapeuterna konstateras. På de observatörsskattade 

variablerna fanns det en signifikant skillnad mellan terapeuterna, där en terapeut var mer 

följsam än de övriga två. Detta visade sig dock inte ha någon signifikant betydelse för utfallet. 

Patienterna uppnådde dock en betydande symtomreduktion utifrån skattningarna på MADRS 

och PHQ-9, men att detta skulle ha några samband med terapeuternas nivå av följsamhet 

kunde alltså inte statistiskt beläggas.   

Det finns anledning att fundera över om skattningarna av terapeuternas följsamhet var 

pålitliga. I vilken utsträckning har skattningarna påverkats av skattarnas terapeutiska 

erfarenhet, teoretiska kunskap och föreställning om vad IPT bör innehålla? Vad menas med 

mycket eller lite intervention, hög eller låg intensitet? Vad betydde det när patienten tog upp 

ett ämne trots att inte terapeuten initierat det? Genom omfattande jämförelser och 

diskussioner mellan skattarna uppnåddes efter hand en samsyn som låg inom ramen för de av 

manualen avsedda värdena. För att öka säkerheten ytterligare konsulterades Thomas Ström, 

som är expert inom området. Interbedömarreliabiliteten blev god och påverkades inte 

statistiskt av terapeutens följsamhet eller brist på följsamhet. 

Även om samstämmigheten i skattningarna nådde en godtagbar nivå med avseende på 

interbedömarreliabilitet kvarstod frågan om validitet: Mätte bedömarskattningarna det som 

avsågs? Betydde låga följsamhetsvärden på skattningarna att de terapistuderande inte följde 

manualen för IPT? En annan fråga är om det är möjligt att sammanfatta IPT med hjälp av 12 

allmänna frågor? Skattningsformuläret utgörs av 28 frågor, men endast 12 allmänna frågor 

användes för de statistiska beräkningarna. Anledningen till detta är som tidigare angetts att 

undersökningsmaterialet blev för litet för de enskilda problemområdena. Men detta 

förfaringssätt skulle kunna hota skattningarnas validitet. Frågorna inom respektive 

problemområde är viktiga inte bara för att de markerar ut IPT från andra metoder utan också 
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för att de kompletterar de allmänna frågorna och bidrar till att definiera metoden i dess helhet. 

Ett större undersökningsmaterial hade inneburit att samtliga frågor kunnat användas och 

därmed gett studien bättre validitet.   

Den observatörsskattade följsamhetsmätningen samvarierade inte med den självrapporterade 

följsamhetsmätningen. Det kan vara ett metodologiskt problem att de båda 

skattningsformulären skiljer sig åt. Observatörsskattarna och självrapportörerna svarar på 

olika frågor om än med viss överensstämmande innebörd. Anledningen till att frågorna inte 

överensstämmer är att de självrapporterande frågorna kom till i ett pedagogiskt syfte före 

forskningsprojektets start. Frågorna skulle bidra till terapeuternas inlärning och utveckling i 

terapimetoden. När sen forskningsprojektet startade valde man att ha kvar samma formulär för 

självrapporteringen men använda CSPRS för observatörsskattningen. Det finns inga hinder att 

använda CSPRS även för självrapportering. Snarare så är detta att rekommendera vid 

eventuella fortsatta studier kring samband mellan den subjektiva och objektiva bedömningen 

av följsamhet. 

Tidigare studier har visat att erfarna terapeuter ofta snabbt blir följsamma när man lär sig en 

ny terapimetod. Men kanske är det samtidigt rimligt att fundera kring hur behovet av kognitiv 

resonans kan påverka den självrapporterade skattningen. Kanske är det så att en terapeut 

under utbildning är mer angelägen att göra rätt och därför också mer benägen att skatta som 

hon tror att hon bör skatta, det vill säga högt. Det kan också vara så att terapeutens egna 

uppfattning om vad hon som terapeut gör inte nödvändigtvis är lika framträdande för 

utomstående som för henne själv. Dessa faktorer sammantaget kan naturligtvis ha bidragit till 

att den självrapporterade och observatörsskattade följsamheten inte korrelerade.   

Forskning lägger inte sällan fokus på skillnader mellan metoder snarare än skillnader mellan 

terapeuter. Följsamhetens betydelse för utfallet har varit föremål för många studier men utan 

att några starka samband har kunnat konstateras (Webb, DeRubeis & Barber 2010). Trots 

detta så är det lätt att se flera anledningar för terapeuter att vara följsamma till en metod. En 

metod ger terapeuten något att hålla sig i - andras erfarenhet före mig – en vägledning om hur 

man kan göra i mötet med patienten som kommer med sina bekymmer. Det ger också en 

transparens, en slags varudeklaration, till patienten om vad det är man gör och hur det ska gå 

till.  

Även om denna studie replikerade resultaten från tidigare studier om brist på samband mellan 

följsamhet och behandlingsresultat så är det värt att problematisera kring detta. Framförallt 

innebär det låga undersökningsmaterialet brist på statistisk kraft och ger anledning att inte 

övertolka resultaten. Med så få observationer krävs det relativt starka korrelationer för att de 
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ska bli statistiskt signifikanta. Kanske mest intressant, om än inte signifikant, var den 

kvadratiska effekten som tydde på att en lagom intervention av följsamhet ledde till att 

patienten mådde bättre följande session. Lagom följsamhet kanske bara kan definieras i det 

unika sammanhang som utgörs av terapeut och patient. Lagom ska inte betraktas som en 

konstant utan beror på växelspelet mellan terapeut och patient, precis som terapin själv: En 

dans där terapeuten och patienten turas om att vara förare och följare.  

Längs spåren av ömsesidighet är det också intressant att lyfta fram patientens påverkan på 

terapeutens agerande. Den negativa korrelationen mellan faktor 1 (frågor om rollförväntningar 

och relationsmönster) och frågan om användningen av direkta tekniker skulle kunna indikera 

att ju mer tyst och återhållsam patienten är desto mer aktiv och tekniskt inriktad blir 

terapeuten. Återigen framträder ett mönster av turtagning. Denna förmåga att växla form 

(position) hos terapeuten är värd att betona då den bör betraktas som minst lika viktig som 

hennes förmåga till intervention (rörelse). Men inte desto mindre finns det en svårighet att 

mäta dessa båda områden samtidigt. Inom kvantfysiken betecknar man denna mätosäkerhet 

med hjälp av Heisenbergs osäkerhetsprincip. Kanske bör även den psykoterapeutiska 

forskningen i någon form ansluta sig till denna idé som anger att vi inte kan mäta position och 

rörelse samtidigt utan att det sker på bekostnad av precision. Kanske bör vi betrakta det som 

sker i terapirummet mer som en vågfunktion snarare än ett punktliknande objekt. Kanske har 

vi då en chans att få syn på det vi söker.  
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MADRS-S 
(MADRS självskattning) 
 

Terapeutkod: _____________    Patientkod:______________ 

 
Datum___________________    Före terapi                  Efter terapi    
     

 
 
Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av Ditt nuvarande 
sinnestillstånd. Vi vill alltså att Du skall försöka gradera hur Du mått under de 
senaste tre dygnen. 
Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika 
avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av 
obehag till maximalt uttalat obehag. 
Ringa in eller ange den siffra som Du tycker bäst stämmer med hur Du mått de 
senaste tre dagarna. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt. 
 
1. Sinnesstämning 
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint 
eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om 
du har skiftat i humöret eller om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och 
försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt 
något positivt. 
 
0 Jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna. 
1 
2 Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas 
   lättare. 
3 
4 Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja 
   mig åt sådant som vanligen skulle göra mig glad. 
5 
6 Jag är totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 
 
 
2. Oroskänslor 
Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, 
olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk 
särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits 
nästan hela tiden. 
 
0 Jag känner mig mestadels lugn. 
1 
2 Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 
3 
4 Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och 
   som jag måste anstränga mig för att bemästra. 
5 
6 Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 
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3. Sömn 
Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur 
god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du 
faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än 
vanligt, sätt din markering vid 0. 
 
0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga 
   särskilda svårigheter att somna. 
1 
2 Jag har vissa sömn svårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover 
   ytligare eller oroligare än vanligt. 
3 
4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta 
   under natten, även om jag inte blir störd. 
5 
6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt. 
 
 
4. Matlust 
Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sättskilt sig 
från 
vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0. 
 
0 Min aptit är som den brukar vara. 
1 
2 Min aptit är sämre än vanligt. 
3 
4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste 
   tvinga mig att äta. 
5 
6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig, måste jag 
   övertalas att äta. 
 
 
5. Koncentrationsförmåga 
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och 
koncentrera dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika 
sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av 
komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande. 
 
0 Jag har inga koncentrationssvårigheter. 
1 
2 Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt 
   skulle fånga min uppmärksamhet (t ex läsning eller TV-tittande). 
3 
4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte 
   kräver någon ansträngning från min sida (t ex läsning eller samtal med 
   andra människor). 
5 
6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
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6. Initiativförmåga 
Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt 
eller svårt för att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken 
utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något. 
 
0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 
1 
2 När jag skall ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt 
   för mig. 
3 
4 Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla 
   uppgifter som jag vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt. 
5 
6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor 
 
 
7. Känslomässigt engagemang 
Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för 
andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och 
glädje. 
 
0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder 
   mig både nöje och glädje. 
1 
2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har 
   svårare än vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 
3 
4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och 
   bekanta. 
5 
6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig 
   även för mina närmaste. 
 
 
 
8. Pessimism 
Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. 
Tänk efter i vilken utsträckning du ger dig självförebråelser, om du plågas av 
skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din 
hälsa. 
0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd 
   med mig själv. 
1 
2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker jag är mindre värd än andra. 
3 
4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig 
   eller dålig, även om andra tycker annorlunda. 
5 
6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om 
   jag var en alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna 
  få någon förlåtelse för det hemska jag gjort. 
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9. Livslust 
Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, 
och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 
 
0 Jag har normal aptit på livet 
1 
2 Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar ändå inte att jag vore 
  död. 
3 
4 Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte 
   önskar det, kan självmord ibland kännas som en möjlig utväg. 
5 
6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag 
   tänker mycket på hur jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv. 
 
 
 

KOM IHÅG, att bedömningen endast gäller de tre senaste dagarna 
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D. Depressionsenkät (PHQ-9) 

1. Under senaste veckan, hur ofta har du besvärats av något av följande problem: 

 

  Inte 

alls 

Flera 

dagar 

Mer än 

hälften 

av 

dagarna 

Nästan 

varje 

dag 

a. Lite intresse eller glädje i att göra saker. 0 1 2 3 

b. Känt dig nedstämd, deprimerad eller känt att 

framtiden ser hopplös ut. 
0 1 2 3 

c. Problem att somna eller att du vaknat i förtid, eller 

sovit för mycket. 
0 1 2 3 

d. Känt dig trött eller energilös. 0 1 2 3 

e. Dålig aptit eller att du ätit för mycket. 0 1 2 3 

f. Dålig självkänsla – eller att du känt dig 

misslyckad eller att du svikit dig själv eller din 

familj. 

0 1 2 3 

g. Svårigheter att koncentrera dig, till exempel när 

du läst tidningen eller sett på TV. 
0 1 2 3 

h. Att du rört dig eller talat så långsamt att andra 

noterat det? Eller motsatsen – att du varit så 

nervös eller rastlös att du rört dig mer än vanligt. 

0 1 2 3 

i. Tankar att det skulle vara bättre om du var död 

eller att du skulle skada dig på något sätt. 
0 1 2 3 

 

2. Om du kryssat för att du haft något av dessa problem, hur stora svårigheter har dessa 

problem förorsakat dig på arbetet, eller för att ta hand om sysslor hemma, eller i kontakten 

med andra människor? 

 

Inga svårigheter Vissa svårigheter Stora svårigheter Extrema svårigheter 

     

 
3. Har du någon gång tidigare i ditt liv mått på samma eller liknande sätt (minst två veckor i 

sträck)? 

 0. Nej, det är första gången jag mår så här 

 1. Ja, en gång  2. Ja, två gånger 

 3. Ja, tre gånger  4. Ja, mer än tre gånger 
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CSPRS-6 - IPT-items 
 

 

1.  Interpersonell rational för depression: Relaterade terapeuten klientens depression eller 

specifika depressiva symptom till svårigheter i klientens relationer (eller rollförväntningar i 

relationer)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls relaterade lite relaterade    relaterade 

 ganska mycket väldigt mycket

  

 

2.  Rational för interpersonell terapi: Gav terapeuten en rational som betonade att klientens 

depression kommer att minska av att arbeta med att förstå och förändra klientens relationer 

och/eller sociala roller? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls gav lite rational gav ganska    gav väldigt 

 mycket rational mycket rational 

 

 

3.  Koppla interpersonella förändringar till terapin: Kopplade terapeuten förändringar i 

klientens relationer (eller rollförväntningar i relationer) till terapins betoning på att förstå och 

förändra klientens interpersonella fungerande (eller rollförväntningar i relationer)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

4.  Interpersonellt focus: Fokuserade terapeuten på klientens relationer (eller 

rollförväntningar i relationer)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls under en liten  under större  enda fokus 

 del av tiden delen av tiden under sessionen 

 

 

5.  Relationsmönster: Drog terapeuten paralleller mellan eller pekade på liknande mönster i  

två eller fler av klientens relationer för att hjälpa klienten att förstå hur hon/han fungerar i 

interpersonella relationer? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

6.  Kommunikationsmönster: Utforskade terapeuten tillsammans med klienten hur klientens 

sätt att kommunicera påverkar hennes/hans interpersonella relationer? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 
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7.  Interpersonella förväntningar: Hjälpte terapeuten klienten att utforska hennes/hans 

förväntningar OCH den andres förväntningar gällande deras relation? 

 

 1 2 3           4         //  5 6 7 

inte alls lite utforskande ganska mycket  väldigt mycket 

  av klientens utforskande av BÅDE utforskande av 

BÅDE 

 förväntningar klientens OCH den klientens OCH den 

   andres förväntningar andres förväntningar 

   

 

8.  Tillfredsställelse med relationer: Undersökte terapeuten tillsammans med klienten 

tillfredsställande OCH icke tillfredsställande aspekter av klientens tidigare eller nuvarande 

viktiga relationer?  

 

 1 2 3 4 // 5 6 7 

inte alls lite undersökande ganska mycket  väldigt mycket 

  av tillfredsställande undersökande undersökande  

  ELLER icke av BÅDE av BÅDE 

 tillfredsställande tillfredsställande OCH tillfredsställande 

OCH 

 aspekter icke tillfredsställande icke tillfredsställande 

  aspekter aspekter 

 

9.  Önskvärda förändringar i relationer: Utforskade terapeuten tillsammans med klienten 

vilka förändringar klienten önskar se i en viktig relation (eller gällande rollförväntningar i 

relationen)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

10.  Överväg alternativ: Uppmuntrade terapeuten klienten till att fundera över olika 

alternativ för att hantera ett relationsproblem (eller rollförväntningar i en relation)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

11.  Olika sätt att förändra relationer: Hjälpte terapeuten klienten att överväga olika sätt 

klienten kan få till stånd en önskad förändring i en viktig relation (eller gällande 

rollförväntningar i relationen)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

12.  Utveckla nya relationer: Hjälpte terapeuten klienten att överväga olika sätt att utveckla 

nya relationer? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
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inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

Fokusfrågor    Rolldispyt 

 

37.  Fokus på interpersonella dispyter: Fokuserade terapeuten på en nuvarande öppen eller 

dold konflikt med en, för klienten, viktig person?  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls under en liten  under större  enda fokus 

 del av tiden delen av tiden under sessionen 

 

 

38.  Konsekvenser av olika förväntningar: Hjälpte terapeuten klienten att relatera 

interpersonella konflikter till klientens och den andra partens olika förväntningar och 

värderingar?  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

39.  Relatera konfliktfyllda relationer till andra relationer: Försökte terapeuten hjälpa 

klienten att se likheter eller skillnader mellan en aktuell konfliktfylld relation och andra 

relationer (tidigare eller nuvarande) i klientens liv? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

40. Vidmakthållande av konflikten: Diskuterade terapeuten och klienten processer genom 

vilka klientens interpersonella konflikt vidmakthålls? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

  Interpersonell rollövergång 

 

41.  Fokus på rollövergång: Fokuserade terapeuten på klientens aktuella övergång från en 

social roll till en annan? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls under en liten  under större  enda fokus 

 del av tiden delen av tiden under sessionen 

 

 

42.  Utforskande av positive aspekter av en ny roll: Hjälpte terapeuten klienten att utforska 

de positiva aspekterna av (och möjligheterna med)  en ny roll? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 
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43.  Utvärdera förluster av rollförändringar: Hjälpte terapeuten klienten att utvärdera vad 

hon/han förlorat genom sin rollförändring (positiva och negativa aspekter)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

44.  Förberedelse för en ny roll: Hjälpte eller uppmuntrade terapeuten klienten att förbereda 

sig för en ny roll (genom att exempelvis utveckla sitt sociala nätverk och nödvändiga sociala 

färdigheter samt uppnå  en känsla av att klara av kraven i den nya rollen)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 Interpersonell brist 

 

45.  Fokus på interpersonella brister: (Definiera som: Social isolering på grund av en 

betydande brist på hälsosamma viktiga relationer ELLER  betydande social otillfredsställelse i 

sina relationer på grund av klientens oförmåga att  få sina behov uppfyllda i dem.) Fokuserade 

terapeuten på klientens interpersonella brister? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls under en liten  under större  enda fokus 

 del av tiden delen av tiden under sessionen 

 

 

  

 

46. Förståelse för tidigare svårigheter: Hjälpte terapeuten klienten att utforska tidigare 

svårigheter i klientens relationer OCH att förstå hur dessa svårigheter uppkom ELLER hur de 

kan undvikas i framtiden? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

 

 

47. Relatera problem till barndomen: Föreslog eller antydde terapeuten att klientens 

nuvarande problem är relaterade till en konflikt eller situation från hennes/hans barndom? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

48. Användande av den terapeutiska relationen som modell: Försökte terapeuten använda 

den terapeutiska relationen för att hjälpa klienten att förstå hur hon/han relaterar till andra 

ELLER som en modell för klienten att använda vid utvecklandet av tillfredsställande 

relationer utanför terapin? 

 

 1 2 3 // 4 5 6 7 
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inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

49. Bästa aspekterna av tidigare relationer: Hjälpte terapeuten klienten att utforska de 

bästa aspekterna av klientens tidigare relationer för att ge henne/honom en modell att använda 

vid utvecklandet av nya tillfredsställande relationer? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

 

Komplicerad sorg 

 

50. Känslor angående förlust/dödsfall: Hjälpte terapeuten klienten att identifiera OCH 

utforska känslor som klienten hade för en avliden person när hon/han var i livet, ELLER 

känslor som klienten har angående förlusten ELLER  den avlidna personen? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

  

 

51. Utforskande av känslor: Hjälpte terapeuten klienten att utforska sina känslor gällande en 

relation (eller rollförväntningar i en relation)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite utforskande ganska mycket  grundligt 

 av klientens känslor utforskande av utforskande av 

  klientens känslor klientens känslor 

 

 

52. Uppmärksammande av affekt: Försökte terapeuten hjälpa klienten att uppmärksamma 

affekter som hon/han inte uttryckte ELLER som hon/han var omedveten om? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls försökte lite försökte försökte 

 ganska mycket väldigt mycket

   

 

 

 

 

 
 

 

  

 


