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KLIENTSKATTAD TIDIG RESPONS I STUDENTLEDDA PSYKOTERAPIER 

RELATERAT TILL BEHANDLINGSRESULTAT 

Sandra Björn och Linda Ternedal 
 
 

Patientfokuserad forskning undersöker hur olika faktorer, förutom diagnos, kan predicera 
behandlingsutfall för enskilda patienter. En sådan faktor är tidig respons i terapiprocessen. Syftet 
med denna studie var att undersöka hur klientskattad tidig respons i studentledda psykoterapier är 
relaterad till behandlingsresultat vid avslut och vid uppföljning efter sex månader. Deltagarna var 
88 klienter (79,5 % kvinnor, 20,5 % män) som genomgått två terminers psykoterapi på 
Psykologmottagningen vid Umeå universitet. Klienterna fick vid sex tillfällen under terapin fylla i 
självskattningsformuläret Outcome Questionnaire-45. Klienterna delades in i tre grupper; 
förbättrade, försämrade eller oförändrade, utifrån tidig respons. Klientskattad tidig respons visade 
sig inte vara relaterad till behandlingsresultat vid avslut och uppföljning. Detta diskuteras i relation 
till terapeut- och klientspecifika variabler samt den aktuella kontextens möjliga betydelse för 
resultatet. 
 
Patient-focused research explores how different factors, besides diagnosis, can predict treatment 
outcome for individual patients. One such factor is early response in the therapy process. The 
purpose of this study was to examine whether client-rated early response in trainee-led 
psychotherapies is related to treatment outcome at termination and at a six month follow-up. This 
study’s participants were 88 clients (79,5 % women, 20,5 % men) who completed two semesters of 
psychotherapy at Psykologmottagningen at Umeå University. Clients completed the self-assessment 
form Outcome Questionnaire-45 on six occasions during their therapy.  Clients were divided into 
three groups: improved, deteriorated or unchanged, based on early response. Client-rated early 
response was not related to treatment outcome at termination and follow-up. The results are 
discussed in relation to therapist- and client variables and how the context of the current study may 
have influenced the findings. 

 
 
Inom psykoterapiforskning har fokus länge legat på att kategorisera patienter 
utifrån diagnos och hitta en specifikbehandlingsmetod att effektivt behandla dessa 
patienter. Det finns en pågående debatt i forskarvärlden om huruvida det är klokt 
att i kliniska sammanhang förlita sig på en rekommenderad metod för att behandla 
en patientgrupp vars enda gemensamma nämnare är att de har samma diagnos 
(Lambert, 2007). Detta har lett till att en ny gren inom psykoterapiforskning växt 
fram; patientfokuserad forskning (patient-focused psychotherapy research). Den 
patientfokuserade forskningen har försökt att lyfta in andra faktorer som kan vara 
betydelsefulla, förutom diagnos; faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till när 
det kommer till att predicera behandlingsutfall för enskilda patienter och som kan 
fungera vägledande under pågående terapier (Lambert, 2001). 
 

Ett exempel på en sådan faktor inom patientfokuserad forskning är tidig 
förändring i terapiprocessen. Inom samtalsbehandling kan förbättring bli synlig 
redan i ett tidigt stadium av behandlingen. När förändring tidigt i terapier 
undersöks inom forskning brukarbegreppet tidig respons vanligtvis användas. En 
tidig respons i behandlingsprocessen har i flertalet studier påvisats vara en stark 
prediktor för behandlingsresultat (Bradford et al., 2011; Crits-Christoph et al., 
2001; Haas, Hill, Lambert & Morrell, 2002; Lewis, Simons & Kim, 2012; Lutz, Stulz 
& Köck, 2009; Renaud et al., 1998). Vidare har studier påvisat att kopplingen 
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mellan tidig respons och positivt utfall inte behöver vara beroende av varken typ 
av behandling eller behandlare (Haas et al., 2002; Crits-Christoph et al., 2001). Det 
finns dock inte ett enhetligt sätt att mäta och definiera begreppet tidig respons; när 
i terapiprocessen den tidiga responsen bör ske och hur stor förändringen behöver 
vara för att räknas som en tidig respons. 
 
I den begränsade mängd forskning gjord kring tidig respons i terapi finns en 
diskussion om vad forskning i detta ämne kan bidra till ur ett kliniskt perspektiv 
(Lutz et al., 2009; Crits-Christoph et al., 2001). Dessa författare pekar på att en 
fördjupad kunskap kan ge behandlare verktyg att kunna förutse vilka patienter 
som löper risk att inte svara på den fortsatta behandlingen. Att tidigt kunna 
identifiera klienter i risk att inte lyckas uppnå effekter av behandling kan anses 
vara viktigt. Detta då det kan göra det möjligt för behandlare att i ett tidigt skede 
kunna förändra behandlingsupplägg och interventioner i ett försök att uppnå ett 
bättre slutgiltigt behandlingsresultat. 
 

I en av de tidiga studierna som berörde begreppet tidig respons undersökte 
Renaud et al. (1998) om tidig respons i behandling av depression, uppmätt med 
resultat från Beck’s Depression Inventory (BDI), predicerade behandlingsutfall. 
Tidig positiv respons definierades i denna studie som en minskning med 50 
procenteller mer i BDI-poäng från inledning till den andra samtalssessionen. De 
fann att tidig positiv respons var kopplat till ett bättre behandlingsresultat. 82,1 
procent av de som uppvisade en tidig positiv respons uppnådde en klinisk 
förbättring vid avslut. I en studie av Lutz et al. (2009) använder sig författarna, likt 
Renaud et al., av BDI för att mäta respons i terapi. Medan Renaud et al. delade upp 
grupper utifrån tidig respons baserat på procentuell förändring av BDI-poäng, 
delar Lutz et al. istället upp deltagarna i olika grupper baserat på deras mönster av 
tidig respons kopplat till den initiala symptombilden. Tidig respons mättes genom 
uppsatta mått för Reliable Change Index (RCI) för BDI fram till vecka åtta. I den 
grupp som uppvisade den snabbaste tidiga responsen hade 100 procent av 
deltagarna nått en reliabel förbättring vid avslut. Även Lewis et al., (2012) 
påvisade i sin studie att tidig respons över de första fem sessionerna, mätt med 
BDI, signifikant predicerade resultat på BDI vid avslutad terapi.  
 

Haas et al. (2002) undersökte tidig respons som prediktor förbehandlingsresultat 
men mätte och definierade tidig respons på ett annat sätt än tidigare studier. För 
att mäta tidig respons delades självskattningsinstrumentet Outcome 
Questionnaire-45 (OQ-45) ut till klienterna efter varje genomförd session. Tidig 
respons definierades utifrån statistiskt framtagna kurvor av förväntad förändring; 
till vilken grad en patient förändrats i relation till andra patienter med samma 
initiala poäng på OQ-45. De patienter som låg över kurvan av förväntad förändring 
klassificerades som patienter med tidig respons. Resultatet visade att de klienter 
som hade en tidig positiv respons (inom 1-3 sessioner) hade lägre skattningar på 
OQ-45 vid terapiavslut samt vid uppföljning (6-24 mån efter avslut). På samma sätt 
som Haas et al. använde sig Crits-Cristoph et al. (2001) av förväntad förändring i 
relation till patienternas faktiska förändring för att undersöka om tidig respons i 
behandling kunde predicera resultat efter 16 veckors behandling. Patienterna som 
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inkluderades i studien uppmätte minst måttliga nivåer av ångest och depression, 
baserat på poäng från BDI och Beck’s Anxiety Inventory (BAI).  Författarna fann 
atttidig positiv respons i terapi, vid vecka två, tre och fyra, var en stark prediktor 
för utfall efter 16 veckors samtalsbehandling.  
 

Bradford et al. (2011) syftade att undersöka sambandet mellan tidig och långsiktig 
ångestreduktion hos patienter som fått diagnosen Generaliserat Ångestsyndrom. 
För att mäta grad av ångest användes Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), 
och författarna definierade respons som en symptomreduktion på större än 8,5 
poäng på PSWQ. Resultaten visade att tidig respons, en månad in i terapin, 
predicerade slutgiltigt behandlingsresultat. Det visade sig också vara 
symptomreduktionen tidigt i terapin, och inte initiala poäng på PSWQ som 
predicerade hur förändringen från avslut till uppföljning såg ut. 
 

Trots att det i dagsläget finns studier gjorda kring tidig respons som en viktig 
prediktor för slutgiltigt utfall av terapi finns svagheter som påverkar 
generaliserbarheten och möjligheten att jämföra olika studier. Det finns i den ovan 
nämnda forskningen en variation i hur författarna närmar sig begreppet tidig 
respons. Det tycks inte finnas en samstämmig bild av hur man väljer att definiera 
tidig respons och begreppet har i studier mätts på olika sätt. Vidare råder 
osäkerhet kring den terapeutiska nivån på de terapeuter som ingått i studierna. 
Detta medför svårigheter att generalisera resultaten till andra kontexter där 
psykoterapeutisk behandling utförs. I flertalet studier (Crits-Christoph et al., 2001; 
Haas et al., 2002; Lewis et al., 2012) ingår både studentterapeuter under 
utbildning och terapeuter med flera års yrkeserfarenhet. De studentterapeuter 
som ingått i studierna har haft olika utbildningsnivå samt befunnit sig i olika 
stadier av den aktuella utbildningen. Enligt författarnas vetskap finns dock ingen 
studie gjord inom detta område som använt sig av enbart studentterapeuter. 
 

Inom psykoterapeutiskt arbete utfört av studentterapeuter under handledning kan 
insikter om tidig respons inverkan på utfall vara till nytta på samma sätt som för 
etablerade terapeuter. I utbildningskontexten ingår både handledare och 
studentterapeuter och handledarna har ett övergripande behandlingsansvar för 
klienter som de inte träffar i person. Dettamedför att stor vikt läggs på att 
handledarna kan följa klienters utveckling; positiv som negativ. Om det finns 
implikationer som tyder på att klienter utvecklas positivt i terapi kan detta fungera 
som en bekräftelse på att de interventioner som utförs har en önskad 
behandlingseffekt på den enskilda klienten. Om det på liknande sätt skulle finnas 
implikationer att enskilda klienter har en ökad risk att inte svara på terapi skulle 
handledare tidigt kunna vägleda studenter i val av andra behandlingsupplägg och 
interventioner. Det kan vara värdefullt att som studentterapeut under utbildning 
få stöd i utvecklingen av sin roll som terapeut och få vägledning i att identifiera 
klienter som av olika anledningar antingen förbättras eller löper risk att inte svara 
på den befintliga terapin. Att kunna följa klienters utveckling och genom detta 
förutse eventuella terapimotgångar är även till gagn för klienterna själva då det 
minskar risken att de genomgår en hel terapi utan ett positivt behandlingsresultat. 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur klientskattad tidig respons i 
studentledda psykoterapier är relaterad till behandlingsresultat vid avslut samt 
vid uppföljning efter sex månader. Utifrån tidigare forskning är studiens hypotes 
att detta samband även ska återfinnas i psykoterapier som utförs av 
studentterapeuter under handledning. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 

Deltagarna i denna studie består av 88 klienter, 79,5 procent kvinnor och 20,5 
procent män, som genomgått två terminers psykoterapi (PDT = 51,1%, KBT = 
48,9%) på Psykologmottagningen vid Umeå universitet. Åldern på deltagarna 
sträcker sig mellan 20 och 63, med en medelålder på 28,9 år (SD= 8,3 år).  Av de 88 
deltagarna arbetade 21 procent, 62 procent var studenter och 17 procentannat (ex 
arbetssökande, pensionär etc).  
 
Det ursprungliga samplet bestod av 170 klienter som genomgått två terminers 
psykoterapi på Psykologmottagningen vid Umeå universitet. För att besvara denna 
studies syfte erfordrades mätningar från samtal ett, åtta samt avslut. Klienter som 
ej besvarat en eller flera av dessa skattningar exkluderades från studien. Av dessa 
170 klienter exkluderades av denna anledning 82 personer (48%). Sex procent 
respektive 70 procent av de exkluderade klienterna hade inte genomfört 
skattningen vid samtal ett respektive samtal åtta. Skattningar från det avslutande 
mättillfället fanns ej tillgängliga för 61 procent av de 82 klienterna.  
 

Klienterna har sökt hjälp via ett kontaktformulär på Psykologmottagningens 
hemsida. De har inledningsvis träffat en legitimerad psykolog under ett intake-
samtal där de bedömts utifrån uppsatta exklusionskriterier. Klienter med svår 
problematik: ätstörningar, svår depressionsproblematik, suicidtankar, kroniska 
problem, dubbeldiagnoser eller låg funktionsnivå exkluderades och hänvisades till 
andra instanser. Deltagarna fick under intake-samtalet även skatta sig själva 
utifrån instrumentet Global Assessment of Functioning (GAF). Klienterna skattade 
sitt mående utifrån både GAF Funktion (M=78,05, SD=10,19) och GAF Symptom 
(M=69,36, SD=9,69) på en skala från 0 till 100. De erhållna medelvärdena innebär 
obetydliga funktionsnedsättningar och lindriga symptom. Deltagarna som 
genomgick behandling på Psykologmottagningen uppvisade därför lätt till måttlig 
problematik, exempelvis relationsproblem eller lindrigare ångest- och 
depressionsproblem. 
 

Behandlingskontext 
På Psykologmottagningen vid Umeå universitet utför studenter, som en del i ett 
femårigt Psykologprogram, träningsterapier under de fyra sista terminerna. 
Studentterapeuterna bedriver under dessa fyra terminer både Kognitiv 
beteendeterapi (två terminer) och Psykodynamisk terapi (två terminer). Inom de 
båda terapiinriktningarna ägnas de första tre till fyra samtalen åt bedömning innan 
psykoterapeutisk behandling påbörjas. Studenterna träffar klienter en 



5 

 

terapitimme (45 min) i veckan, handleds veckovis i grupper om tre studenter och 
mottar 60 timmar handledning per läsår.  Handledaren är en legitimerad 
Psykoterapeut med handledarutbildning och har specialistkompetens att handleda 
inom antingen KBT eller PDT.   
 

Instrument 
OQ-45 (Lambert et al., 1996) är ett självskattningsformulär som fylls i av klienter 
och består av 45 påståenden. Påståendena avser mäta upplevt psykiskt mående 
hos en klient vid påbörjad terapi, under förloppet av behandlingen, vid avslut samt 
uppföljning. OQ-45 är uppdelat i tre kluster: Symptom distress (symptomtyngd), 
Interpersonal relations (interpersonellt fungerande) och Social role (socialt 
fungerande). Formuläret har påvisats kunnat användas oavsett typ av behandling 
(Lambert, 2012). För att utvärdera klienternas allmänna psykiska mående, 
används i denna studie totalskalemåttet för OQ-45.  Den maximala totalpoängen 
som kan uppnås på OQ-45 är 180, där höga poäng motsvarar en större 
symptomtyngd (Lambert, Kahler, Harmon, Burlingame & Shimokawa, 2011). 
 

Intern konsistens för OQ-45 är uppmätt till .93 (Cronbach’s Alpha) och test-retest 
reliabilitet till .84. OQ-45 är validitetstestad mot de väl beprövade instrumenten 
BDI, SCL-90, Zung Depression Scale, Inventory of Interpersonal Problems, Taylor 
Manifest Anxiety Scale och Social Adjustment Scale med koefficienter som sträcker 
sig mellan .55 till .85 vid signifikansnivå p < .01. (Lambert et al., 1996). 
 

Procedur 

Datamaterialet i denna studie har inhämtats från projektet Effekter av 
utbildningsterapier (EUT). EUT är en pågående utfallsstudie (Ybrandt, 2007), som 
startade 2008, där både klienter, studentterapeuter och handledare deltar. 
Samtliga klienter som var uppsatta på väntelista inför psykoterapi fick en förfrågan 
att delta i EUT via brev. De klienter som gav sitt medgivande att delta i EUT-
projektet fick ett batteri av självskattningsformulär, däribland Outcome 
Questionnaire-45 (OQ-45), hemskickade per brev med medföljande svarskuvert. 
Denna studie kommer enbart att behandla resultat från OQ-45. 
 

Datamaterialet är insamlat regelbundet under loppet av terapierna, vid samtal ett, 
åtta, 16, 24 samt vid terapiavslut. Uppföljning genomfördes sex månader efter 
avslutad psykoterapi genom att klienter fyllde i OQ-45:s uppföljningsformulär. Då 
vi i denna studie är intresserade av klientskattad tidig respons och dess inverkan 
på behandlingsresultat valde vi att enbart inkludera mätningar från samtal ett, 
åtta, terapiavslut samt uppföljning. Mätningarna från samtal 16 och 24 
exkluderades ur studiens datamaterial. Resultat fram till samtal åtta användes som 
ett mått på tidig respons i terapiprocessen. Tidigare studier använder sig av något 
färre samtal (1-4) för att mäta tidig respons, med undantag för Lutz et al (2009) 
som använde sig av åtta samtal. Då de första tre till fyra samtalen vid 
Psykologmottagningen fungerar som bedömningssamtal och terapin inte påbörjas 

förrän vid samtal fyra till fem, kan slutsats dras att denna studies mått på tidig 
respons motsvarar tidigare forsknings (Crits-Christoph et al., 2001; Haas et al., 
2002; Lewis et al., 2012; Renaud et al., 1998) definition av tidig respons. 
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Statistiska beräkningar 

Alla statistiska beräkningar i denna studie utfördes i SPSS Statistics 21. I det 
aktuella datamaterialet fanns 91 missing values, av totalt 14 535 svarsvärden. Ett 
missing value representerade i denna studie ett svar på ett specifikt påstående i 
OQ-45. Då andelen missing values endast uppmättes till 0,6 procent av det totala 
datamaterialet ersattes därför alla missing values med hela gruppens medelvärden 
för det aktuella påståendet i OQ-45.  
 
Etiska överväganden 

Samtliga deltagare i studien har gett informerat samtycke till att deras resultat på 
själskattningstest/formulär samt bakgrundsinformation får användas i 
forskningssyfte inom Psykologiska institutionen vid Umeå universitet. 
Testpersonerna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Anonymiteten hos 
deltagarna i denna studie skyddas genom att allt material är avkodat, statistiken är 
på gruppnivå och att data lagras på interna servrar. Projektet EUT, som deltagarna 
ingår i, är etikprövat och godkänt av Centrala Etikprövningsnämnden (Dnr 08 - 
099M). 
 
 

Resultat 
 
I denna studie används förändringen mellan samtal ett och samtal åtta som ett 
mått på klientskattad tidig respons. Totalpoäng för respektive mätning beräknades 
för varje enskild person i urvalet. För att uppskatta förändring fram till samtal åtta 
beräknades differensen mellan totalpoäng på den initiala mätningen och 
mätningen vid samtal 8. Tre grupper skapades utifrån medelvärdet av denna 
förändring (M= 2,5, SD= 9,6), där +/- 1 standardavvikelse översattes till tidig 
positiv respektive tidig negativ respons och övriga som oförändrade.  De klienter 
som därmed uppnådde en förbättring större än 12,1 poäng på OQ-45 bedömdes 
uppvisa en tidig positiv respons medan de som försämrats mer än 7,1 poäng 
ansågs uppvisa en tidig negativ respons. Övriga klassificerades som oförändrade. I 
tabell 1 redovisas medelvärden och standardavvikelser för de tre grupperna: 
Försämrade, Förbättrade och Oförändrande. 
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för totalpoäng på OQ-45 hos de tre 
grupperna Försämrade, Förbättrade och Oförändrade för respektive mätning under 
terapiprocessen. 

Grupper:  
Tidig respons 

Intake Samtal 8 Avslut  Uppföljning 6 mån 

Försämrade 
n =11 

65,66  
(16,68) 

78,21  
(17,74) 

64,38 
(13,18) 

  64,00 
(13,70) 

Förbättrade 
n =8 

73,76  
(11,23) 

52,00  
(14,74) 

60,17 
(15,65) 

  61,33  
(20,50) 

Oförändrade 
n =69 

74,58  
(12,33) 

71,92  
(12,53) 

68,52 
(15,06) 

  64,78 
(11,99) 
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Notering: Uppföljningsdata vid sex månader fanns för 59 av de totalt 88 deltagarna i studien. Av 
grupperna baserat på tidig respons (försämrade, förbättrade och oförändrade), fanns 
uppföljningsdata från nio, sex respektive 44 deltagare.  

 
En envägs ANOVA, med de initiala OQ-45-värdena som beroende variabel, och de 
tre grupperna baserat på tidig respons som faktor, utfördes för att kontrollera för 
att de initiala värdena på OQ-45 inte skulle fungera som en prediktor för 
behandlingsresultat. Resultatet visade på att det inte fanns några signifikanta 
skillnader, F(2,85) = 2,3, p > ,05, mellan grupperna vad gällde deras initiala 
symptomtyngd. Vidare beräknades huruvida det fanns signifikanta skillnader i 
gruppernas skattningar vid samtal 8. En ANOVA-beräkning visade på signifikanta 
skillnader mellan grupper, F(2,85) = 9,75, p < ,001. Post hoc test visade på att en 
signifikant skillnad återfanns mellan gruppen Försämrade och gruppen 
Förbättrade (p < ,001).  Se medelvärden och standardavvikelser i Tabell 1.  
 

En envägs ANOVA utfördes för att undersöka huruvida de tre grupperna av 
klientskattad tidig respons uppnådde signifikanta skillnader i OQ-45 poäng vid 
avslutad terapi. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad, 
F(2,85) = 1,36, p > .05 mellan gruppernas skattningar på OQ-45 vid avslut. Samma 
beräkning utfördes även med skattningen vid uppföljning som faktor. Inte heller i 
denna uträkning hittades signifikanta skillnader mellan grupperna, F(2.56) = ,18, p 
> ,05. Klientskattad tidig respons verkar därmed inte ha någon betydelse för 
utfallet. Resultaten visade på att skillnaderna mellan de tre grupperna utjämnades 
desto längre terapin fortskred. Se medelvärden och standardavvikelser i Tabell 1.  
 

För att undersöka var deltagarna i grupperna av tidig respons befann sig vid 
behandlingsavslut, beräknades utfallsgrupper för psykoterapierna i denna studie 
utifrån cutoff-värden som satts upp för OQ-45 (Lambert et al., 2011). För att dela 
upp klienter i grupper av de som förbättrats, försämrats och de som är 
oförändrade, använder sig Lambert et al. av ett indexmått för reliabel förändring 
(RCI) som satts till 14 poäng av den totala poängen på OQ-45 vid avslut. Till den 
förbättrade gruppen räknas patienter som förbättrats med 14 poäng. Då patienters 
värden inte förändras mer än 14 poäng i någon riktning räknas de som 
oförändrade. Till de som har försämrats räknas de patienter som har en negativ 
förändring på minst 14 poäng. 
 

Grupperna av tidig respons matchades mot utfallsgrupperna baserade på RCI vid 
terapiavslut. Av de klienter som klassificerades som oförändrade (n=69) vid 
samtal åtta befann sig 69,6 procent i motsvarande grupp vid avslut. 24 procent 
hade nått förbättring, medan resterande 5,8 procent försämrats. Av de klienter 
som uppvisade en tidig negativ respons (n=11) återfanns 9,1 procent i gruppen 
som haft en reliabel försämring fram till avslut, medan 18,2 procent förflyttat sig 
till den grupp som uppvisade en reliabel förbättring. Resterande 72,7 procent låg 
vid avslut i den oförändrade gruppen. Av de klienter som, vid samtal åtta, uppvisat 
en tidig positiv respons (n=8) befann sig hälften i den förbättrade utfallsgruppen 
respektive den oförändrade. Ingen av de klienter som uppvisat en tidig positiv 
respons klassificerades vid avslut som försämrade.   
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Liksom ovan matchades även utfallsgrupper baserat på RCI vid uppföljning efter 
sex månader mot grupperna av tidig respons. Av de klienter som kategoriserades 
som oförändrade (n=44) vid samtal åtta uppvisade ingen av dessa en försämring 
vid uppföljning. Däremot befann sig 25 procent i den utfallsgrupp som förbättrats. 
Resterande 75 procent var fortsatt oförändrade vid uppföljning efter sex månader. 
Av de klienter som tidigt i terapin uppvisade en negativ respons (n=9) var 22,2 
procent och 44,4 procent försämrade respektive oförändrade, medan 33,3 procent 
av dessa nått en reliabel förbättring fram till uppföljning. Av de klienter som 
uppvisat en tidig positiv respons (n=6) befann sig hälften i den förbättrade 
respektive oförändrade utfallsgruppen vid uppföljning. Ingen av de klienter som 
uppvisat en tidig positiv respons klassificerades vid uppföljning som försämrade. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om klientskattad tidig respons i 
studentledda psykoterapier var relaterad till behandlingsresultat vid avslut samt 
vid uppföljning efter sex månader. Utifrån tidigare forskning var studiens hypotes 
att detta samband även skulle återfinnas i psykoterapier som utförts av 
studentterapeuter. Klientskattad tidig respons visade sig i denna studie ej vara 
relaterad till behandlingsresultat vid avslut och uppföljning. De skillnader som 
fanns mellan de tre grupperna, baserade på tidig respons, utjämnades istället i takt 
med att terapin fortskred. Vid behandlingsavslut och uppföljning fanns inga 
skillnader mellan den grupp som visat på en tidig positiv respons, den grupp som 
uppvisade en tidig negativ respons eller den oförändrade gruppen.  
 

Det faktum att klientskattad tidig respons i denna studie inte var relaterad till 
behandlingsresultat kan vara intressant att diskutera utifrån den aktuella 
kontexten. Terapeuterna i denna studie är under utbildning och relativt oerfarna. 
Psykoterapiforskning har visat på samband mellan erfarenhet av att bedriva terapi 
(Huppert et al., 2001), förmåga till alliansskapande (Castonguay, Constantino, 
Grosse & Holtforth, 2006) och terapiutfall/process. Desto mer erfarenhet och 
förmåga att skapa och upprätthålla en god allians, desto bättre 
behandlingsresultat. Även självförtroende i terapeutrollen har diskuterats som en 
faktor som inverkar på behandlingsutfall (Heinonen, Lindfors, Laaksonen & Knekt, 
2012; Ackerman & Hilsenroth, 2003). Terapeutspecifika egenskaper hos 
studenterna i denna studie kan ha påverkat det erhållna resultatet. Vi författare 
tänker att klienter som träffar en mer erfaren terapeut med större självförtroende, 
har en ökad möjlighet att utvecklas i snabb takt och uppvisa en tidig positiv 
respons, än de klienter som träffar terapeuter som i vissa fall möter en klient för 
första gången. 
 

Oavsett om klienterna i denna studie uppvisade en tidig respons eller ej visade de 
som grupp en långsam men stabil förbättring över tid. Detta kan spegla det faktum 
att även studentterapeutervisat på en stabil och linjär utveckling över tid 
(Dennhag & Ybrandt, 2013). Dennhag och Ybrandt undersökte hur 
studentterapeuternas relationella och tekniska färdigheter, copingstategier och 
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upplevda svårigheter i terapeutrollen utvecklades under två terminers 
klientarbete på Psykologmottagningen vid Umeå universitet. De fann att 
studentterapeuterna upplevde en ökad kunskap om terapeutiska verktyg och 
användandet av dessa. Vid slutet av terapierna skattade studentterapeuterna sig 
själva som mer effektiva samt att ha uppnått en ökad förmåga gällande 
alliansskapande.  Vidare tyckte de sig använda mer konstruktiva copingstrategier 
när de uppfattade svårigheter i terapin. Studentterapeuterna rapporterade även en 
ökning av självförtroende i terapeutrollen vilketvar en konsekvens av att de 
upplevde att deras arbete hade en gynnsam effekt på klienten. Denna studies 
resultat visade att skillnader mellan grupper av tidig respons (försämrade, 
förbättrade, oförändrade) utjämnades i takt med att terapin fortskred. Det skulle 
kunna tyda på att klienternas framsteg i viss mån speglar studentterapeuternas 
utveckling mer än vilken typ av tidig respons de uppvisat.   
 
Klientskattad tidig negativ respons, visade sig i denna studie inte vara kopplat till 
ett negativt behandlingsresultat. Merparten av deltagarna som under de första åtta 
samtalen visat på en försämring klassificerades som antingen oförändrade 
(72,7%) eller förbättrade (18,2%) vid terapiavslut. Vid uppföljning hade hela 33,3 
procent av de klienter som uppvisat en tidig negativ respons uppnått en reliabel 
förbättring. Detta kan ha att göra med studentterapeuternas utveckling; att 
klienternas mående förbättras ju tryggare studenterna blir i sina roller som 
terapeuter. Vidare har tidigare forskning diskuterat att tidig negativ respons kan 
ses som något naturligt förekommande i terapiprocessen, och inte nödvändigtvis 
behöver predicera ett negativt behandlingsresultat (Stulz, Lutz, Leach, Lucock & 
Barkham, 2007). Att inleda en psykoterapi kan i många fall vara ett stort steg att ta 
och kan vara till stor hjälp för klienterna. Men en konfrontation med den egna 
problematiken kan även leda till tillfälligt sämre mående. Det kan vara av denna 
anledning som en negativ tidig respons i denna studie inte var relaterad till ett 
negativt behandlingsresultat. 
 

En stor andel av deltagarna (78,4%) uppnådde ingen tidig respons och 
klassificerades därför som oförändrade utifrån skattningarna på OQ-45. Att så 
många av klienterna inte uppvisade en tidig positiv respons tänker vi författare 
kan ha många förklaringar. Det kan tänkas att klienters utveckling möjligtvis tar 
längre tid på grund av studentterapeuternas brist av yrkeserfarenhet. Vidare fann 
Brown, Burlingame, Lambert, Jones och Vaccaro (2001) att grad av initial 
problemtyngd var den starkaste prediktorn för behandlingsresultat; ju större 
initial problemtyngd en patient uppvisade desto brantare förbättringskurvor 
kunde förväntas. Klienterna i denna studie uppvisade initialt lätt till måttlig 
problematik, vilket skulle kunna innebära att förbättring i stor utsträckning inte 
går att förvänta. Klienterna som söker sig till Psykologmottagningen kan vidare ha 
terapimål som till exempel “lära känna sig själva” eller “uppnå ökad förståelse för 
relationella mönster”. Det finns en risk att denna typ av problembild inte fångas 
upp av instrumentet OQ-45.  Detta kan leda till att en eventuell 
förbättring/försämring inte är mätbar och att klienten därför inte uppvisar en tidig 
respons, och vid terapiavslut klassificeras som oförändrad utifrån RCI för OQ-45.    
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Som ovan nämnt kan den klientspecifika variabeln initial problembild påverkat 
resultaten i denna studie. Dock finns fler klientspecifika variabler som kan ha haft 
en liknande roll. Nyklíček, Majoor och Schalken (2010) undersökte hur 
psychological mindedness påverkar behandlingsutfall. Detta valde författarna att 
definiera som ”the interest and ability to be in touch with and reflect upon one’s 
psychological states and processes” (Nyklíček et al., 2010, sid. 492). De fann att 
ökad psychological mindednessvar sammankopplat med ett bättre 
behandlingsresultat.  Även motivation i behandling har påvisats vara en prediktor 
för en positiv utveckling i terapi (Ryan, Lynch, Vansteenkiste & Deci, 2011). Dessa 
variabler kan ha påverkat de erhållna resultaten i denna studie och kan ha varit 
mer relaterade till behandlingsutfallet än tidig respons. För att kunna uttala sig om 
detta krävs dock vidare forskning.  
 

En av studiens begränsningar var svårigheten att definiera tidig respons; när i 
terapin kan en respons antas vara tidig och hur mäter man denna? Det finns idag 
ingen samstämmig definition av tidig respons (Lambert, 2007), och begreppet har i 
tidigare studier mätts på olika sätt (Bradford et al., 2011; Crits-Christoph et al., 
2001; Haas et al., 2002; Lutz et al., 2009; Renaud et al., 1998). I den aktuella 
studien var det inte genomförbart att använda sig av andra studiers definition och 
mått på tidig respons då dessa använt sig av andra mätinstrument såsom BDI, 
PSWQ och BAI. Detta medför att deras definition och val av mått, inte går att 
överföra till denna studie där OQ-45 använts. Haas et al. (2002) använde sig av en 
unik metod för att definiera och mäta tidig respons. Författarna använde sig av 
kurvor av förväntade förändringsvärden på OQ-45 baserat på initial 
symptomtyngd. Trots att detta verkade vara ett lämpligt sätt att närma sig 
begreppet tidig respons i den aktuella studien, så kunde det ej användas på grund 
av copyrightskyddad äganderätt av algoritmerna. I denna studie användes istället 
+/- en standardavvikelse (SD) som mått på tidig respons då deltagarna var relativt 
homogena vad deras mående beträffade Att exempelvis använda sig av en halv SD 
eller två SD skulle resultera i att skillnader mellan grupperna av tidig respons 
försvann eller att ingen av deltagarna skulle klassificeras som förbättrad 
respektive försämrad. Det faktum att vi i denna studie inte använde oss av någon 
tidigare beprövad metod av att definiera och mäta tidig respons, tänker vi 
författare kan vara en begränsning. Det går inte att säkert veta om valet av 1 
standardavvikelse var ett bra val, eller om det finns andra sätt att definiera och 
mäta tidig respons, som i denna kontext skulle anses vara mer lämpliga. Ytterligare 
en begränsning var att RCI för OQ-45, som användes för att klassificera 
utfallsgrupper, är baserat på normdata framtaget i en amerikansk population. Det 
kan tänkas att RCI därför inte är överförbar till en svensk population.  
 

En annan svaghet i denna studie var stickprovets storlek och variation. Det kan 
diskuteras huruvida ett större urval och därmed större grupper skulle kunna visa 
på en annan statistisk styrka i hur tidig respons påverkar behandlingsresultat. 
Deltagarna som grupp var även homogena gällande symptomtyngd och hade lätt 
till måttlig problematik. Stora förändringar i symptom kan därför tänkas vara 
orimliga att förvänta i denna kontext. En mer heterogen grupp med större initial 
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problematik skulle möjligtvis ha genererat ett resultat som låg i linje med den 
tidigare forskningen inom tidig respons.  
 
Urvalets inverkan på de erhållna resultaten kan även diskuteras i relation till den 
aktuella studiens bortfall. Då 82 klienter exkluderades på grund av ogenomförda 
självskattningar på OQ-45 vid olika mättillfällen under terapin kan detta ha haft 
implikationer för resultaten. Vi författare tänker att bortfallet av genomförda 
skattningar dels kan bero på en utmattningseffekt och motivationsminskning som 
en följd av att fylla i samma självskattningsinstrument vid upprepade tillfällen 
under en lång period. Det kan även tänkas att de klienter som inte fyllt i alla 
skattningar kan ha varit missnöjda med terapin alternativt mått sämre. Om detta 
skulle vara fallet och dessa klienter besvarat samtliga skattningar hade 
skillnaderna mellan gruppen tidig positiv respons och tidig negativ respons 
möjligtvis blivit större. Detta skulle vidare ha kunnat resultera i att även grupperna 
vid behandlingsavslut hade skiljt sig åt mer vad gäller skattningar på OQ-45. 
Hypotetiskt kan därför tänkas att bortfallet av dessa 82 klienter kan ha förändrat 
bilden av hur tidig respons är relaterad till behandlingsresultat i 
utbildningsterapier. 
   
Det finns i dagsläget en brist på forskning kring tidig respons i psykoterapier.  De 
som i framtiden är intresserade av att undersöka tidig respons i relation till 
behandlingsresultat, bör noga tänka igenom hur de väljer att definiera och mäta 
begreppet. Inom detta forskningsområde finns stora metodologiska variationer, 
vilket innebär att de patienter som uppvisat en tidig respons i en studie, inte 
nödvändigtvis gör det i en annan.  Med bakgrund i detta skulle ett universellt och 
enhetligt mått för tidig respons vara av nytta för framtida forskning. Studier inom 
området skulle då på ett bättre sätt kunna jämföras med varandra och skapa en 
integrerad bild av hur tidig respons påverkar terapiutfall. 
 

Trots att tidigare forskning visat på ett samband mellan tidig respons och 
behandlingsresultat kunde detta samband inte återfinnas i den aktuella studien. 
Det skulle kunna tyda på att begreppet tidig respons inte är applicerbart i en 
kontext av utbildningsterapier. Huruvida detta stämmer krävs dock fler studier för 
att fastställa. Vi tänker att framtida forskning inom tidig respons i en kontext där 
studentterapeuter är under utveckling, dock inte kan undersöka tidig respons som 
en isolerad faktor relaterad till behandlingsresultat.  
 
Sammanfattningsvis kan det tänkas vara av intresse att, i en utbildningskontext, 
lyfta in andra faktorer än tidig respons relaterade till behandlingsresultat. Det kan 
exempelvis röra sig om klient- och terapeutspecifika variabler som kan samverka 
med förändring tidigt i terapiprocessen. Det kan handla om att undersöka hur 
studentterapeuternas utveckling kan påverka klienternas behandlingsresultat eller 
hur klienternas motivation och reflektionsförmåga kan påverka deras 
utvecklingskurva.  Att utifrån den aktuella kontexten hitta faktorer som visar sig 
vara betydelsefulla för både klienternas och terapeuternas utveckling kan även 
tänkas vara av vikt i en handledningssituation. Därskulle denna kunskap kunna 
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fungera som ett underlag i utvecklingen av studenternas terapeutroller samt för 
att stötta studentterapeuterna i arbetet med sina klienter.  
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