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SAMMANFATTNING 

För att resultaten från en behandlingsstudie ska kunna användas och 

tolkas är det viktigt att veta om de studerade terapierna i studien har 

bedrivits i enlighet med terapimanualen. Huruvida terapeuten använder 

sig av de interventioner som terapiformen föreskriver är en fråga om 

följsamhet. Syftet med denna studie var att undersöka terapeuternas 

följsamhet till två terapimetoder, relationell korttidsterapi och 

interpersonell terapi, i en behandlingsstudie av depression. För att detta 

skulle kunna göras utvecklades, delvis utifrån befintliga instrument, en 

följsamhetsskattningsskala. Följsamhetsskattningarna gjordes genom att 

utomstående bedömare utifrån skalan skattade videoinspelade 

terapisessioner. Resultaten visar att följsamhetsinstrumentet som 

utvecklades i studien har godtagbara psykometriska egenskaper. 

Instrumentet visade sig kunna diskriminera mellan de olika 

terapiformerna vilket tyder på att terapeuterna, som i studien parallellt 

utför båda terapiformerna, kan hålla isär dem. Följsamhet är ett 

komplext begrepp och det diskuteras vidare huruvida terapeuterna kan 

anses följsamma utifrån olika definitioner av följsamhet och metoder för 

följsamhetsmätningar.    
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GÖR TERAPEUTEN DET HON SKA? 

- Terapeuternas följsamhet till IPT och BRT i en 

behandlingsstudie för depression 

Frågan om huruvida vissa psykoterapiformer är mer verksamma än 

andra, och vilka dessa i så fall är, har debatterats flitigt och mycket 

forskning har gjorts på området. Olika terapimetoder har genom åren 

jämförts i otaliga behandlingsstudier och kraven för att en 

behandlingsstudie ska anses väl utformad och dess resultat ska få 

vetenskaplig tyngd har blivit allt högre. En svårighet som har 

uppmärksammats i behandlingsstudier av psykoterapi är att fastställa 

vad klientens behandling egentligen innehåller. I farmakologiska studier 

får patienten ett piller där ingredienserna är kända och det är lätt att 

manipulera olika substanser. Att veta vad som händer bakom de stängda 

dörrarna under en terapisession är svårare och de olika komponenterna i 

en psykoterapi är krångligare att identifiera och kontrollera.  

Att veta vad de behandlingar som ges i en behandlingsstudie i praktiken 

består av är grundläggande för att slutsatser ska kunna dras utifrån 

resultaten. Om psykodynamisk terapi visar sig vara effektiv i en studie 

är det väsentligt att säkerställa att det faktiskt är psykodynamisk terapi 

som terapeuterna har utfört. I psykoterapiforskning kallas detta för 

integritet. Integritet innebär att en terapeuts beteenden i terapirummet 

speglar det som är föreskrivet utifrån den metod som är tänkt att 

användas. Integritet kan i sin tur sägas bestå av två delar: följsamhet och 

kompetens. Med följsamhet menas att rätt interventioner, utifrån den 

terapiform som bedrivs, används under terapin och kompetens innebär 

att interventionerna utförs på ett kompetent sätt.  

Även om kontroll av integritet i behandlingsstudier är angeläget görs det 

sällan på ett tillfredsställande sätt och vissa forskare menar att detta gör 

att stora delar av behandlingsforskningen kan ifrågasättas. Kanske är en 

orsak till bristen på integritetskontroll just svårigheten att fånga terapiers 

egentliga innehåll. För hur ska en forskare få tillgång till de komplexa 

skeenden som utspelar sig bakom de stängda dörrarna till 

terapirummet? Video- och ljudupptagning har underlättat tillgången till 
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terapiprocessen, men frågan om hur det som sker i den på bästa sätt kan 

identifieras och begreppsliggöras kvarstår. Hur följsamhet och 

kompetens ska bedömas finns det inom psykoterapiforskningen ingen 

allmänt vedertagen metod för, men olika idéer och åsikter har förts fram.   

Även på Linköpings universitet söks med hjälp av behandlingsstudier 

svar på frågan om vilka terapier som är verksamma. En nyligen påbörjad 

studie är Linköping University Relational and Interpersonal Psychotherapy 

Project (LURIPP), en randomiserad behandlingsstudie av egentlig 

depression där Interpersonell Psykoterapi (IPT) jämförs med Relationell 

korttidsterapi (Brief Relational Therapy, BRT). Något som är utmärkande 

för LURIPP är att terapeuterna som medverkar utför båda 

terapiformerna, vilket gör frågan om följsamhet extra intressant. Kan en 

terapeut som är utbildad i två olika metoder växla mellan dessa och 

renodlat använda sig av interventioner som föreskrivs inom den ena 

respektive den andra metoden? Kan hon vara följsam till båda?  

Följsamhetsmätning är inte tillräckligt för att uttala sig om en terapis 

integritet, men det utgör ett första nödvändigt steg i processen och ger 

en fingervisning om integritetsnivån. Dessutom är följsamhetsmätning 

ett sätt att säkerställa att de terapier som studeras i en behandlingsstudie 

faktiskt tillhör olika metoder som går att särskilja. Fokus för denna 

uppsats är just följsamhet och i föreliggande studie kommer 

terapeuternas följsamhet i det inledande skedet av LURIPP att 

undersökas. Då det inte finns en vedertagen metod för att utvärdera 

följsamhet i allmänhet, och i synnerhet inte finns några instrument för att 

mäta följsamhet i en studie av BRT och IPT, blir utvecklandet av en 

metod för att göra detta en första utmaning.  

TEORIBAKGRUND 

Följsamhet 
Vad är följsamhet?  

Det har hänt mycket inom psykoterapiforskningen de senaste 

decennierna och en önskan att beskriva, renodla och forska om olika 

terapiformer har bidragit till utvecklingen av behandlingsmanualer 

(Waltz, Addis, Koerner & Jacobson, 1993). Viljan att genom 
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behandlingsstudier avgöra vilken terapimetod som är mest effektiv har 

vidare väckt behovet av att kontrollera att behandlingarna utförs så som 

behandlingsmanualerna föreskriver, att de har integritet. En behandlings 

integritet kan som nämnts delas upp i två komponenter, följsamhet och 

kompetens. Följsamhet i terapi innebär att terapeuten utför de 

interventioner och beteenden som är föreskrivna för den aktuella 

terapiformen och undviker interventioner som inte hör hemma i 

metoden. Kompetens handlar om hur skicklig terapeuten är på att utföra 

terapiformen, om interventionerna ges vid rätt tillfälle och anpassas på 

rätt sätt till den unika klienten. Att vara följsam till en terapiform innebär 

således inte automatiskt att terapin utförs på ett kompetent sätt och att 

terapin har integritet. Följsamhetskontroll ger en viktig men begränsad 

försäkran om att klienten får den behandling som avses (Markowitz, 

Spielman, Scarvalone & Perry, 2000). 

Då terapeuters följsamhet studeras kan deras beteenden delas upp i tre 

olika typer av interventioner; föreskrivna, förbjudna och generella (Barber, 

Triffleman & Marmar, 2007). Föreskrivna interventioner är 

interventioner som är essentiella och specifika för en viss 

behandlingsmetod, medan de förbjudna är sådana interventioner som 

inte är i linje med behandlingsmetodens manual. De generella 

interventionerna är beteenden som varken är specifikt föreskrivna eller 

förbjudna, och som är gemensamma för många terapiformer, exempelvis 

terapeutens inlevelse och värme. En följsam terapeut undviker förbjudna 

interventioner och bygger inte terapin endast på generella terapeutiska 

principer utan använder sig också av de föreskrivna interventioner som 

är specifika för den avsedda behandlingsmetoden. 

Varför mäts följsamhet?  

I behandlingsstudier är det övergripande målet i regel att undersöka 

olika behandlingsmetoders effekt, om de studerade behandlingarna gör 

att klienterna förbättras. För att kunna dra slutsatser utifrån en 

behandlingsstudies resultat krävs kontroll av att de behandlingar som 

studeras i praktiken innehåller de interventioner som de ska utifrån 

terapimanualerna (Perpletchikova, Treat & Kazdin, 2007). Utan att 
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kontrollera behandlingarnas följsamhet kan de resultat som framkommit 

inte med säkerhet tillskrivas de specifika behandlingsmetoderna.  

Kontroll av terapiers integritet, varav följsamhet är en central del, är 

viktigt för forskning om och utveckling av terapimetoder på flera olika 

sätt. För att kunna säkerställa en studies resultat är det viktigt att den 

kan replikeras, något som endast kan ske om det är klarlagt vad som har 

gjorts bakom de stängda terapidörrarna (Perpletchikova et al. 2007). 

Integritetskontroll är också viktigt för studiens externa validitet. För att 

kunna generalisera resultaten och kunna använda dem i den kliniska 

verkligheten är det angeläget att säkerställa vad det är som forskningen 

har visat fungerar. Vidare är målet i psykoterapiforskning inte alltid bara 

att avgöra vilka terapiformer som är effektiva, utan även vilka 

interventioner som utgör de verksamma mekanismerna. Genom 

följsamhetsmätning, då de interventioner som förekommer under en 

terapi registreras, kan också denna aspekt undersökas (Dobson & Singer, 

2005).  

Följsamhetsmätningar kan också användas till att kontrollera att 

behandlingsformer som studeras faktiskt utgör olika behandlingar, att 

de är differentierade från varandra (Barber et al., 2007). Om inga skillnader 

i effekt av de olika terapiformerna hittas kan det bero på att 

terapiformerna i studien har utförts på ett alltför snarlikt sätt och till stor 

del överlappar varandra (Bahr & Beck, 2009). Perpletchikova (2009) 

menar att brister i kontroll av differentiering mellan terapimetoder i 

behandlingsstudier kan vara en bidragande förklaring till ”the dodo bird 

verdict”, teorin om att alla terapiformer har lika god effekt. ”The dodo 

bird verdict” skulle kunna bero på att terapeuter i studier främst 

använder sig av generella faktorer och inte i tillräcklig utsträckning 

använder föreskrivna interventioner specifika för terapiformerna, och att 

detta inte har kontrollerats och upptäckts.   

Även om följsamhetskontroll på många sätt är viktigt i forskningen är 

det därmed inte sagt att hög följsamhet till terapimanualer gynnar 

terapins utfall. Hög följsamhet har föreslagits vara en viktig faktor för 

framgång i terapi men forskningen har inte visat något tydligt samband 

mellan följsamhet och utfall (Webb, DeRubeis & Barber, 2010). En viktig 
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fråga att adressera i sammanhanget blir i vilket syfte följsamhet mäts. I 

den kliniska verkligheten skulle ett eklektiskt arbetssätt som utgår från 

klinisk erfarenhet och klientens unika behov kunna vara att föredra 

framför en strikt följsamhet till en manual. I behandlingsstudier 

förefaller dock följsamhetskontroll vara centralt för att kunna säkerställa 

validiteten. 

Hur mäts följsamhet?  

Även om följsamhetsmätning har många implikationer för forskningen 

och behovet av det länge har varit känt, så säkerställs följsamheten sällan 

på ett tillfredsställande sätt i dagens behandlingsstudier (Perpletchikova 

et al., 2007). Perpletchikova, Hilt, Chereji och Kazdin (2009) undersökte 

möjliga orsaker till detta och fann att det största hindret handlar om brist 

på resurser, följsamhetsskattning är en tids- och personalkrävande 

procedur. Dessutom saknas kunskap om följsamhetsskattningar samt 

enhetliga, vedertagna metoder för hur följsamhet bör kontrolleras. 

Många instrument har utvecklats specifikt för en viss behandlingsstudie, 

för att skatta följsamhet till just de terapiformer som studeras, och få av 

dem har använts igen och utvärderats vidare (Markowitz et al., 2000).  

Följsamhet kan mätas med metoder som är indirekta, där klienter och 

terapeuter själva rapporterar vad som gjorts under terapisessionen eller 

direkta, där utomstående personer observerar och bedömer det som sker i 

terapisessionen (Perpletchikova & Kazdin, 2005). Perpletchikova och 

Kazdin (2005) menar att båda dessa sätt att mäta följsamhet har sina för- 

och nackdelar och kan komplettera varandra, men att en direkt metod är 

att föredra om en metod ska väljas eftersom direkta metoder är mer 

objektiva.  

Då en direkt metod används skattas följsamhet i regel med ett 

instrument där skattaren, utifrån en lista med föreskrivna och förbjudna 

interventioner, identifierar och registrerar de beteenden som en terapeut 

utför under en terapisession (Waltz et al., 1993). Eftersom differentiering 

mellan terapiformer i regel är ett mål vid följsamhetsskattning i 

behandlingsstudier är det vanligt att de interventioner som är 

föreskrivna i den ena terapimetoden utgör de som är förbjudna i den 

andra och vice versa. När exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
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IPT jämförs utgör KBT-interventionerna de förbjudna interventionerna i 

IPT-terapierna för att säkerställa att två olika terapiformer utförs. Vidare 

innehåller många skattningsinstrument också beskrivningar av generella 

terapeutiska beteenden, för att möjliggöra kontroll av i vilken grad 

sådana används i de olika terapiformerna. Detta kan vara intressant både 

för att undersöka om terapiformerna skiljer sig åt i detta avseende och 

för att fastslå i vilken grad generella respektive specifika interventioner 

står för skillnaderna i effekt mellan två terapiformer.  

Ett sätt att utforma instrumenten för att skatta följsamhet på kan vara 

som en checklista där skattaren helt enkelt ska avgöra om de olika 

beteendena på listan har förekommit under terapisessionen eller ej 

(Waltz et al., 1993). Om en mer detaljerad följsamhetskontroll önskas kan 

istället beteendenas frekvens och tydlighet skattas på en skala från 

exempelvis ett till fem. Waltz et al. (1993) påtalar att ett problem med att 

bedöma följsamhet utifrån frekvens av ett beteende, är att de flesta 

behandlingsmanualer inte föreskriver att interventionerna ska användas 

så ofta som möjligt. I en KBT-terapi ska exempelvis läxor ges men inte så 

många gånger som möjligt under en session. Ändå skulle ett stort antal 

läxor i en session ge en hög följsamhetspoäng utifrån frekvensskattning. 

Precis som det inte finns några allmängiltiga metoder för att mäta 

följsamhet, finns det heller inga tydliga och absoluta gränser för när en 

terapi kan sägas vara följsam (Markowitz et al., 2000). Hill, O’Grady och 

Elkin (1992) valde i sin ofta citerade följsamhetsstudie att definiera en 

terapi som följsam om terapeuten får högre skattningar på de 

interventioner som är specifika för den metod som utförs, än på de 

interventioner som tillhör de andra terapimetoderna i studien. Detta 

relativa sätt att definiera följsamhet tycks utifrån litteraturen vara det 

mest använda och då följsamhetskontroll ofta används för att kunna 

differentiera mellan olika terapiformer i en behandlingsstudie kan detta 

anses rimligt. Det är dock fortfarande oklart exempelvis hur mycket mer 

IPT- interventioner än KBT-interventioner en IPT-terapi måste ha för att 

kunna kallas följsam och hur stort överlapp som kan tillåtas mellan 

terapiformerna.   
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Då terapiformer skiljer sig åt på flera sätt, bör metoder för att mäta 

följsamhet enligt Perpletchikova och Kazdin (2005) utvecklas för varje 

specifik terapiform. Metoden bör överensstämma med terapiformens 

karaktäristika och dess föreskrivna interventioner. Hilsenroth, Blagys, 

Ackerman, Bonge och Blais (2005) lyfter dock fram möjliga nackdelar 

med att instrumenten för att mäta följsamhet i studier knyts för hårt till 

specifika behandlingsmanualer. De menar att då nya instrument görs för 

varje studie är risken stor att dessa inte utprövas ordentligt och de 

påpekar att många instrument inte uppnår tillräckligt bra 

interbedömarreliabilitet. Dessutom blir det svårare att använda 

instrumenten i mer kliniknära forskning då terapier i den kliniska 

verkligheten sällan är hårt knutna till en behandlingsmanual. Hilsenroth 

et al. (2005) har själva utvecklat ett instrument som är tänkt att kunna 

utvärdera följsamhet hos flera olika sorters KBT- och psykodynamiska 

terapier och som mäter övergripande faktorer snarare än specifika 

interventioner. 

Perpletchikova (2009) menar att en faktor som är viktig att ta hänsyn till 

vid utformning av metoder för följsamhetsskattning är huruvida en 

terapiform är processinriktad eller ej. I processinriktade terapiformer, så 

som humanistiska och psykodynamiska, kan följsamheten vara svår att 

fånga med ett instrument där specifika interventioner ska identifieras. 

Dessa terapiformer har sällan strikta manualer med tydliga 

interventioner och instruktioner om vad terapeuten ska göra. Fokus 

ligger snarare på en övergripande filosofi och grundläggande principer 

som terapeuterna ska arbeta utifrån. Wampold (2001) problematiserar, i 

relation till ovanstående, att psykoterapiforskningen oftast utgår från en 

medicinsk modell där specifika interventioner är i fokus och andra 

viktiga faktorer inte får utrymme. Enligt honom är frågan om följsamhet 

mer komplex än om en terapeut utför en viss intervention, och han 

betonar vikten av att väga in betydelsen av kontexten och samspelet 

mellan terapeut och klient i följsamhetsbedömningen.  

Följsamhetsmätning i IPT och BRT  

Det kanske mest utprövade instrumentet för följsamhetsskattning är 

Collaborative Study Psychotherapy Rating Scale, CSPRS, vilket är 
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utformat för att kontrollera följsamhet av bland annat just IPT 

(Markowitz et al., 2000). Detta skattningsinstrument togs fram för att 

kontrollera terapeuternas följsamhet i en stor behandlingsstudie av 

depression som gjordes vid National Institute of Mental Health (NIMH) 

under 1980-talet, där KBT, IPT och antidepressiv medicinering jämfördes 

(Hill et al., 1992). CSPRS, som sedan dess reviderats flera gånger, har 

visats ha bra psykometriska egenskaper och i flera studier kunnat 

differentiera mellan de olika behandlingsformerna (Hill et al., 1992; 

Markowitz et al., 2000; McIntosh et al., 2005). Instrumentet, som i den 

senaste versionen kallas CSPRS-6, består av 96 frågor som beskriver 

interventioner från de olika behandlingarna samt en delskala som 

beskriver generella faktorer. CSPRS-6 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 av likerttyp från ett till sju. Detta 

instrument tycks utifrån litteraturen vara det klart mest använda vid 

följsamhetsskattning av IPT. 

Då BRT är en relativt ny och ännu inte så beforskad terapiform finns 

mycket lite skrivet om följsamhetsmätning vid BRT. Då Jeremy Safran, 

en av grundarna till BRT, inför föreliggande studie tillfrågades angående 

instrument för att följsamhetsskatta BRT, skickade han The Beth Israel 

Adherence Scale, BIAS. Denna skala utvecklades av Safran och hans 

kollegor vid Beth Israel Medical Center för att skatta följsamhet till BRT 

och för att kunna differentiera mellan BRT, KBT och Brief Adaptive 

Therapy (Spektor, 2007). Instrumentet har enligt Spektor (2007) uppvisat 

goda psykometriska egenskaper både vad gäller intern konsistens, 

interbedömarreliabilitet och diskriminerande validitet. BIAS består av 

totalt 44 frågor uppdelade i fyra delskalor, där tre av delskalorna 

beskriver interventioner från de olika terapiformerna och en mäter 

generella faktorer. Även denna skala är avsedd att användas som en 

direkt metod där skattaren utifrån inspelat material bedömer frekvens 

och tydlighet av interventioner på en sexgradig likertskala.  
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Behandlingsmetoderna i LURIPP 

Relationell korttidsterapi, BRT 

Relationell korttidsterapi är en relativt ny version av psykodynamisk 

terapi, som baseras på relationell psykoanalytisk teori i kombination 

med forskning om processer vid brott i den terapeutiska alliansen och 

hur dessa kan hanteras (Safran, Muran, Samstag & Winston, 2005). 

Många klienter som får terapeutisk behandling blir inte hjälpta, och 

Safran och Muran (2000) som grundat BRT menar att detta ofta beror på 

problem i att skapa och upprätthålla en terapeutisk allians mellan 

terapeut och klient. BRT utvecklades ursprungligen för att kunna hjälpa 

de klienter som av olika anledningar har svårt för att skapa en 

terapeutisk allians. Relationell terapi är integrativ till sin natur och BRT 

har även influerats av så vitt skilda områden som den humanistiska 

traditionen, interpersonell teori, objektrelationsteori, självpsykologi, 

feministiskt och postmodernt tänkande, forskning om emotioner samt av 

mindfulness som utvecklats inom den Buddhistiska traditionen (Safran 

et al., 2005; Safran & Muran, 2000).   

Det finns forskningsresultat som tyder på att BRT är effektivt för 

behandling av personer med personlighetsstörningar av kluster C, 

metoden uppvisade i en studie av Muran, Safran, Samstag och Winstons 

(2005) lika goda resultat som mer traditionell dynamisk korttidsterapi 

och KBT för denna klientgrupp, och dessutom en lägre frekvens av 

avhopp. Forskargruppen har även gjort en studie som ger preliminära 

bevis för att BRT är en effektiv metod för klienter som har stor risk för 

negativt utfall i terapi, vilket prediceras bland annat av svårigheter med 

att skapa en terapeutisk allians (Safran et al., 2005). Det finns ännu inte 

några avslutade studier där BRT’s effektivitet vid behandling av 

depression studerats, men detta pågår för närvarande i LURIPP. 

BRT är en terapiform med låg grad av struktur, den har inga specifika 

faser utan utgår från klienten och dennes relation med terapeuten i 

stunden (Spektor, 2007). Terapeutens roll är att utforska interpersonellt 

samspel och att fokusera på klientens omedelbara emotionella 

upplevelse. En central teknik som används är metakommunikation, att 

tala om vad som sker mellan terapeut och klient i terapirummet (Safran 
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& Muran, 2000). Detta görs för att försöka ”kliva ur” och få syn på det 

relationella mönster som terapeuten och klienten tillsammans skapar. 

För att detta ska kunna ske krävs att terapeuten själv är medveten om 

och kan kommunicera sina egna känslor och upplevelser till klienten, så 

kallad self-disclosure. Att utforska och tillsammans jobba sig igenom brott 

som uppstår i relationen mellan terapeut och klient är en viktig del av 

behandlingen och problem i den terapeutiska alliansen betraktas som 

möjligheter till ökad medvetenhet och terapeutisk förändring (Safran et 

al., 2005).  

En av de förmodade förändringsmekanismerna inom BRT är 

utvecklandet av mindfulness, medvetenhet om inre processer och 

handlingar i stunden, vilket underlättar upptäckten av negativa mönster 

(Safran et al., 2005). En annan förändringsmekanism handlar om 

framväxten av nya relationella erfarenheter som uppstår då terapeuten 

utmanar existerande relationella scheman, till exempel genom att 

metakommunicera och tillsammans med klienten utforska vad som sker 

i relationen.  

BRT skiljer sig från många andra psykoterapiformer genom att process 

snarare än innehåll betonas i metoden (Safran et al., 2005). Det handlar 

inte om att uppnå insikt som i mer traditionell psykodynamisk terapi, 

utan snarare om att utveckla en förmåga att vara mindful, eller 

medveten, i förhållande till sig själv och andra. Att definiera och 

kategorisera klientens problem är inte centralt i BRT, det är sekundärt i 

förhållande till den process som sker i mötet mellan terapeut och klient.  

Interpersonell psykoterapi, IPT  

Den interpersonella terapin utvecklades i USA under 1970-talet och kan 

sägas ha skapats av en slump (Stuart & Robertson, 2003). Grunden till 

IPT togs från början fram av Gerald Klerman och Myrna Weissman för 

att utgöra en av behandlingsformerna i en medicinsk behandlingsstudie 

för depression, och var tänkt att fungera som en manualiserad 

placebobehandling. Behandlingsmetoden var menad att främst innehålla 

stödinterventioner och icke-metodspecifika terapeutiska faktorer, och 

togs med för att man misstänkte att bara kontakten med en terapeut i sig 

kunde vara verksam. Det visade det sig dock att denna 
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placebobehandling hade mycket god effekt och Klerman och hans 

kollegor började utifrån detta att utveckla metoden vidare och försökte 

finna teorier som förklarade dess effektivitet. Detta resulterade i boken 

Interpersonal Psychotherapy of Depression (Klerman, Weissman, 

Rounsaville & Chevron, 1984) som sedan dess legat till grund för 

utvecklingen av och forskning om IPT.   

Det har i flera studier visats att IPT har god effekt vid 

depressionsbehandling, bland annat var den tillsammans med KBT en av 

de två terapibehandlingar som studerades i den omtalade National 

Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research 

Projekt (NIMH-TDCRP) (Elkin et al., 1989). Där visade både IPT och KBT 

god effekt vid mild och egentlig depression, och IPT visade något bättre 

resultat än KBT vid svår depression. I Cuijpers, van Straten, Andersson 

och van Oppens metaanalys av depressionbehandlingsstudier (2008) 

fann man att IPT var något bättre än andra etablerade 

behandlingsformer för depression. IPT har förutom för depression också 

utvecklats för andra diagnoser, bland annat bulimi, PTSD och bipolär 

sjukdom (Stuart & Robertson, 2003). 

Grundtanken i IPT är att psykisk hälsa och interpersonella svårigheter 

beror på en kombination av biologiska och interpersonella faktorer och 

metoden bygger på anknytningsteori, kommunikationsteori och teorier 

om betydelsen av människans sociala nätverk (Stuart & Robertson, 2003). 

Psykisk hälsa anses vara beroende av nuvarande interpersonella 

relationer och fokus på och förbättring av nära relationer antas bidra till 

en positiv förändring i det psykiska måendet. Ett mål i IPT är också att 

öka klientens sociala stöd och förmåga att kommunicera sina 

känslomässiga behov till andra. 

IPT är en strukturerad, manualbaserad och tidsbegränsad terapi 

bestående av cirka 16 sessioner (Stuart & Robertson, 2003). Efter de 

inledande sessionerna, där en kartläggning görs av klientens problem 

utifrån ett interpersonellt synsätt, väljs ett av fyra fokusområden som 

klientens problem antas ha samband med ut. De fyra fokusområdena är 

interpersonella dispyter, rollförändring, komplicerad sorg samt interpersonell 

känslighet. Sedan arbetar terapeuten och klienten med det valda 
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fokusområdet under resten av terapin och terapeuten väljer 

interventioner utifrån vilket område som fokuseras på. Exempel på 

interventioner är att göra kommunikationsanalyser, öva på att 

uppmärksamma affekter och uttrycka känslor till andra och att genom 

rollspel träna på interpersonella situationer. Uppgiften i IPT är att aktivt 

försöka lösa klientens interpersonella problem och detta innebär också 

att klienten i IPT måste vara aktiv och själv ta ansvar för förändring. 

Likheter och skillnader mellan IPT och BRT  

I både IPT och BRT ligger fokus på att utforska relationer och båda 

terapiformerna utgår från att vårt sätt att relatera till människor i vår 

omgivning är nära kopplat till vår psykiska hälsa (Stuart & Robertson, 

2003; Safran & Muran, 2000). Detta kan förstås utifrån att båda 

metoderna grundar sig bland annat på interpersonell teori och 

anknytningsteori. Fokus på emotioner är något annat som förenar 

terapimetoderna och att medvetandegöra, normalisera och öka förmågan 

att uttrycka känslor till andra människor är en viktig del i båda.  

Bortsett från att IPT och BRT har relations- och affektfokus gemensamt, 

är terapierna ganska olika. Till att börja med är metodernas manualer 

uppbyggda på olika sätt och har olika fokus. IPT är en strukturerad 

terapiform och i manualerna för terapiformen finns det tydligt beskrivet 

vad som ingår i olika faser av terapin och vilka specifika interventioner 

som bör användas beroende på vilket interpersonellt problem klienten 

har (Stuart & Robertson, 2003). Den huvudsakliga manualen som 

används för BRT är Safran och Murans bok ”Negotiating the therapeutic 

alliance – A relational treatment guide” (2000). Den är inte strukturerad 

utifrån faser i terapin eller klientens problem, utan innehåller snarare 

grundläggande principer för ett relationellt förhållningssätt och 

terapeutiska tekniker. Hur manualerna ser ut speglar terapimetodernas 

fokus. BRT är mer inriktat på process, det viktiga är hur terapeuten 

samspelar med klienten medan IPT är mer inriktat på innehåll, vad som 

görs och sägs i terapin (Stuart & Robertson, 2003; Safran & Muran, 2000).   

En annan skillnad beträffande terapimetodernas fokus är vad terapeuten 

och klienten talar om i terapin. I BRT rör en stor del av samtalet det som 

händer för klienten i stunden och upplevelser kopplade till relationen 
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mellan terapeut och klient (Safran & Muran, 2000). I IPT ska fokus ligga 

utanför terapirummet och relationen mellan terapeut och klient 

adresseras inte mer än nödvändigt (Stuart & Robertson, 2003). 

Terapimetoderna skiljer sig också åt vad gäller målen för 

terapiprocessen. Medan målet med IPT är snabb symptomreducering 

och att aktivt lösa interpersonella problem, betonas i BRT snarare 

acceptans och medvetenhet för att uppnå psykiskt välmående (Stuart & 

Robertson, 2003; Safran & Muran, 2000).    

Avslutningsvis är en grundläggande olikhet mellan terapiformerna 

inställningen till psykisk sjukdom och terapeutens expertis. IPT utgår 

från en medicinsk modell där depressionen ses som en väldefinierad 

sjukdom som klienten drabbats av (Stuart & Robertson, 2003). 

Terapeuten tar en expertroll och presenterar en rational som förklarar 

patientens tillstånd och hur patienten kan minska sina symptom. Utifrån 

BRT ses depressionen i första hand som en unik, subjektiv upplevelse 

(Safran & Muran, 2000). En av de viktigaste principerna i BRT är att 

ingen objektiv sanning existerar när det gäller förståelsen av klientens 

problem. Terapeuten ses inte som en expert som har tolkningsföreträde 

och kan avgöra vad som är bäst för klienten, förståelse skapas genom att 

terapeut och klient tillsammans utforskar och skapar sin förståelse av 

verkligheten. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Föreliggande studie hade ett tudelat syfte. Det övergripande syftet var 

att kontrollera om terapeuterna i LURIPP (Linköping University 

Relational and Interpersonal Psychotherapy Project) utför IPT respektive 

BRT på ett differentierbart sätt och är följsamma till de båda 

terapiformerna. Då ingen självklar metod fanns för att göra detta blev 

studiens andra syfte att utveckla ett instrument för att på ett reliabelt sätt 

kunna mäta följsamheten i projektet och differentiera mellan IPT och 

BRT. Då LURIPP var i sitt inledande skede vid studiens genomförande 

var dataunderlaget för studien begränsat. Detta i kombination med att 

ett till stora delar outprövat instrument användes innebar att studien fick 
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pilotkaraktär. Utifrån studiens syfte formulerades följande 

frågeställningar:  

 Har det skattningsformulär som utformats i studien tillräckligt 

god reliabilitet och validitet för att det utifrån det ska vara möjligt 

att bedöma följsamheten i LURIPP och differentiera mellan IPT 

och BRT? 

 Utför terapeuterna i det inledande skedet av LURIPP två skilda 

terapiformer och är de följsamma till IPT respektive BRT? 

METOD 

I föreliggande studie användes en komparativ design, där de två 

terapimetoderna jämfördes med avseende på förekomst av olika 

terapeutiska interventioner. För att skatta terapeuternas följsamhet 

användes en direkt metod, där skattare studerade de videofilmade 

sessionerna och skattade dem med hjälp av en för studien utformad 

skattningsskala där en mängd olika interventioner var beskrivna. 

Skattningsformulärets validitet och reliabilitet utvärderades och för att 

undersöka skillnader mellan de olika terapimetodernas resultat på 

skattningsskalan gjordes beräkningar med hjälp av dubbelsidiga t-test.  

Undersökningsmaterial 
Terapeuter 

Terapeuterna i LURIPP har en grundläggande psykoterapiutbildning 

och har efter den gått en korttidsterapiutbildning i BRT/IPT vid 

Linköpings Universitet. I korttidterapiutbildningen ingår, utöver 

teoretisk undervisning, att genomföra två godkända handledda terapier 

inom varje terapiform. Efter avslutad utbildning får terapeuterna 

erbjudande om att delta i LURIPP och de som väljer att medverka får 

under behandlingsstudien kontinuerlig handledning i terapimetoderna 

av experter inom BRT respektive IPT. Vid föreliggande studies 

genomförande hade tre terapeuter genomfört terapier inom ramen för 

LURIPP och det är deras terapier som utgör materialet i denna 

följsamhetsstudie.  
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Klienter  

Klienterna i LURIPP rekryteras på de medverkande terapeuternas 

arbetsplatser. Inklusionskriterierna för LURIPP är att patienterna ska 

vara mellan 17 och 65 år och uppfylla kriterierna för egentlig depression 

utifrån DSM-IV och Hamilton Depression Rating Scale (versionen med 

17 frågor) (Hamilton, 1960). Personer med psykossjukdom, pågående 

missbruk eller organisk hjärnskada exkluderas. De patienter som 

uppfyller inklusionskriterierna och som tackar ja till att delta i LURIPP 

informeras om de båda terapimetoderna som ingår i projektet och att de 

kommer att lottas till att få behandling utifrån den ena eller den andra 

metoden.  

Terapier 

Terapierna i LURIPP består av 16 sessioner som alla videofilmas. För att 

kunna fånga terapiernas övergripande följsamhet valdes fyra sessioner 

från varje terapi ut för att följsamhetsskattas. För att få med sessioner 

från olika faser av terapin beslutades att session nummer 3, 7, 11 och 15 

från varje terapi skulle skattas.  

Då föreliggande studie genomfördes hade sammanlagt nio klienter 

genomgått behandling inom LURIPP varav fem stycken hade lottats till 

BRT och fyra stycken till IPT. Behandlingsmetoderna fördelade sig 

mellan terapeuterna enligt följande: en terapeut hade en IPT- och en 

BRT-terapi, en hade tre IPT- och två BRT-terapier och den sista hade två 

BRT-terapier och ingen IPT-terapi. En klient som lottats till IPT valde att 

avbryta sin behandling efter fem sessioner. Sammanlagt skattades alltså 

33 sessioner, fyra från var och en av de åtta terapier som fullföljdes och 

en från den som avbröts. Datan innefattade således 20 BRT-sessioner och 

13 IPT-sessioner. Då videobandet för session 3 i en av terapierna inte 

fungerade skattades istället session 4 från denna terapi och i en terapi 

som vid tiden för datainsamling ännu inte avslutats skattades session 14 

istället för session 15.  

Etiska överväganden 

Både terapeuter och klienter i studien hade gett sitt medgivande till att 

vara med i LURIPP, att terapisessionerna filmades och att materialet 

användes inom ramen för projektet. Då materialet i denna studie 
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utgjordes av terapier från endast tre terapeuter och nio klienter fanns det 

en risk för att enskilda terapeuter och terapier skulle kunna identifieras. 

Därför anges i uppsatsen så lite information som möjligt om 

terapeuterna och klienterna, och resultaten presenteras så att ingen 

enskild person eller terapi ska kunna urskiljas.  

Instrument 
Ett skattningsformulär som avsåg mäta förekomst av terapeuternas 

beteenden och interventioner under terapisessionerna utvecklades för att 

användas i studien och döptes till FABIL (Formulär för 

följsamhetsskattning av BRT och IPT i LURIPP) (se Bilaga). FABIL kom 

att bestå av 59 frågor som bedöms på en skala av likerttyp, och skattas 

från 1 till 7 där 1 motsvarar total frånvaro av den i frågan avsedda 

interventionen och 7 att beteendet eller interventionen förekommer i 

väldigt hög grad. Hur högt en fråga skattades bedömdes inte bara 

utifrån frekvens utan även med hänsyn till vilken intensitet eller 

tydlighet interventionen gjordes. I vilken utsträckning frekvens 

respektive intensitet vägdes in i bedömningen varierade mellan frågorna 

utifrån interventionernas karaktär och var upp till skattarna att bedöma. 

Exempelvis tog skattarna hänsyn till om en intervention var en sådan 

som naturligt bara skulle förekomma en gång under terapisessionen, så 

som att ge en rational, och då bedömdes även hur tydligt interventionen 

genomfördes.  

FABIL utformades huvudsakligen utifrån befintliga skalor för 

följsamhetsskattning. De skattningsformulär som låg till grund för 

FABIL var CSPRS-6 som utvecklats för att skatta följsamhet av bland 

annat IPT, samt BIAS, som utvecklats för följsamhetsskattning av bland 

annat BRT (se teoribakgrund för utförligare beskrivning). Från CSPRS-6 

användes de 28 frågor i skalan som handlar om IPT samt sex frågor från 

KBT-delen. KBT-frågorna togs med för att kunna kontrollera för 

förekomst av KBT-interventioner och kunna diskriminera mot denna 

terapimetod. Detta ansågs angeläget då KBT är en utbredd metod som 

visat god evidens vid depressionsbehandling (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2004). De sex KBT-frågor som användes valdes 

ut för att de av författarna ansågs mest typiska för och allmänt kända 

som KBT-interventioner och därmed antogs kunna förekomma i 
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terapierna. Från BIAS användes de tolv frågor som rör BRT samt de sju 

frågor som handlar om generella faktorer. De frågor som valts ut från 

CSPRS-6 och BIAS översattes till svenska av studiens författare samt en 

tredje psykologstudent som också deltog i utveckligen av FABIL. De 

svenska översättningarna kontrollerades sedan av Rolf Holmqvist och 

Thomas Ström som är två av experterna inom BRT respektive IPT i 

Sverige.  

Utöver de frågor som användes från tidigare skattningsskalor lades två 

frågor till i BRT-delen av FABIL. Dessa utformades av Rolf Holmqvist 

och avsåg fånga aspekter av BRT som är specifika för 

depressionsbehandling (i FABIL fråga nr. 41 och 42). Författarna 

utformade också en delskala med fyra globala frågor som avsåg att fånga 

skillnaderna mellan terapiformerna på ett annat sätt än genom att 

bedöma förekomst av specifika interventioner. Dessa utformades utifrån 

övergripande aspekter där de studerade terapimetoderna förväntades 

skilja sig markant åt: sessionens fokus, terapeutens förhållningssätt, 

förändringsfokus eller ej samt förhållningssätt till depressionen. Tanken med 

dessa frågor var att få ytterligare ett sätt att bedöma följsamhet på som 

kunde jämföras med de delarna av FABIL som utformats utifrån 

befintliga skattningsskalor. I den globala delskalan utformades 

svarsskalan så att värdet 1 representerade det förhållningssätt som 

förväntades användas i IPT och 7 det förhållningssätt som förväntades 

intas i BRT. Sist i formuläret lades slutligen en fråga till där skattaren 

utifrån sitt sammanlagda intryck av terapisessionen skulle ange vilken 

terapiform hon eller han trodde terapeuten hade utfört, IPT eller BRT. 

Sammanfattningsvis kom FABIL alltså att bestå av en IPT-delskala med 

28 frågor, en BRT-delskala med 14 frågor, en KBT-delskala med 6 frågor, 

en delskala med generella faktorer med 7 frågor (GF-skalan), en global 

delskala med 4 frågor samt en gissningsfråga.  

Då FABIL är utvecklat utifrån flera olika skattningsskalor är delskalornas 

frågor till sin karaktär olika. Därför kan det bli problematiskt att 

utvärdera terapiernas följsamhet bara genom att inom varje terapiform 

jämföra resultatet på de olika delskalorna vilket ofta gjorts i tidigare 

följsamhetsstudier. Många av beteendena som beskrivs i BRT-skalan är 
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sådana som till en viss grad kan förekomma i flera terapiformer, men 

som förväntas utgöra grunden för terapiprocessen i BRT och där 

förekomma i mycket högre grad. Exempelvis kan terapeuten även i IPT i 

viss mån ha en ”utforskande och subjektiv” attityd, vilket är ett beteende 

som beskrivs i fråga nummer 30 på BRT-skalan. BRT-frågorna, som är 

mer inriktade på process förväntas dessutom förekomma under större 

delen av en terapi, medan de interventioner som beskrivs i IPT-frågorna 

inte i lika hög grad förväntas förekomma under varje session. En stor del 

av frågorna i IPT-skalan bygger dessutom på de fyra fokusområdena av 

vilka man i en IPT-terapi förväntas arbeta med bara ett. Detta gör att en 

IPT-terapi bör få en 1:a i skattningarna av de frågor som rör de 

fokusområden som inte valts i den specifika terapin. Utifrån dessa 

skillnader mellan skalorna förväntas BRT-skalan ha en högre lägstanivå 

och högre medelpoäng än IPT-skalan oavsett vilken terapi som skattas. 

Det går alltså troligtvis inte att utifrån FABIL avgöra om en terapi är 

följsam genom att se om den har ett högre resultat på ”sin egen” delskala 

än de andra metodspecifika delskalorna. För att med hjälp av FABIL 

avgöra om terapeuterna är följsamma till de båda terapiformerna och om 

terapierna går att differentiera, bör resultaten för de olika metoderna 

jämföras på vardera delskala. BRT-terapierna bör ha högre förekomst av 

BRT-interventioner än vad IPT-terapierna har och vice versa för att 

terapierna ska kunna sägas vara följsamma. På KBT-skalan förväntas 

vidare resultatet för båda terapimetoderna vara lågt och på delskalan 

med generella faktorer förväntas resultaten inte skilja sig åt mellan 

terapimetoderna. Slutligen bör resultaten från den globala skalan, som 

skapats för att titta på processen snarare än innehållet i de båda 

terapimetoderna, vara högre för BRT-terapierna än för IPT-terapierna.  

Skattningsprocedur 
Skattare 

Följsamhetsskattningarna genomfördes av författarna till föreliggande 

studie samt den tredje psykologstudent som ingick i projektet. Alla tre 

skattarna gick sista terminen på psykologprogrammet och hade därmed 

en grundläggande psykoterapiutbildning. Skattarna läste före 

skattningens början in sig på de båda terapimetodernas teoretiska och 

praktiska grunder för att bli väl förtrogna med metoderna. CSPRS-6-
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manualen studerades för att förstå de delar av skattningsskalan som 

hämtats därifrån och den användes även under skattningarna då frågor 

uppstod. För de delar av FABIL som utgått från BIAS fanns ingen 

manual att tillgå. För att skattarna skulle lära sig skattningsskalan och 

uppnå en gemensam förståelse för skattningsskalans frågor 

övningsskattades och diskuterades fjorton terapisessioner som inte 

ingick i LURIPP innan datainsamlingen påbörjades.  

Utförande 

Terapisessionerna som utgjorde studiens data randomiserades till de 

olika skattarna som var blinda för vilken metod och från vilken fas i 

terapin sessionen var hämtad. Varje terapisession skattades var för sig av 

två skattare för att interbedömarreliabiliteten skulle kunna kontrolleras. 

Skattningen genomfördes på så sätt att skattarna först tittade på hela den 

inspelade terapisessionen och förde anteckningar över terapeutens 

beteenden. Sedan fylldes skattningsformuläret i utifrån detta.  

Databearbetning 
Efter datainsamlingen kontrollerades interbedömarreliabiliteten och 

resultaten beräknades sedan utifrån medelvärdet av de två skattningar 

som gjorts på varje session.  Statistiska beräkningar gjordes i SPSS 18.0.  

För att kunna analysera resultaten med hjälp av t-test kontrollerades att 

variansen inom de två terapiformerna inte skiljde sig signifikant åt. 

Vidare kontrollerades om resultaten var normalfördelade så att 

parametriska test skulle kunna användas. Det visade sig att IPT-skalan 

och KBT-skalan inte var helt acceptabla i detta avseende, varför icke-

parametriska analysmetoder testades i beräkningar på dessa delskalor. 

Då resultatet skiljde sig minimalt åt jämfört med parametriska 

analysmetoder räknades de slutliga resultaten ändå med parametriska 

test.  

Då dataunderlaget utgjordes av 33 sessioner som var hämtade från 9 

olika terapier fanns det ett beroende mellan sessionerna och det kan 

därmed ifrågasättas om oberoende t-test bör användas vid analysen. 

Utifrån detta analyserades resultaten också med mixed models som tar 

hänsyn till att det finns ett visst beroende i datan. Då dessa analyser i 
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princip gav samma resultat som oberoende t-test rapporteras för 

enkelhetens skull resultaten utifrån det senare.  

RESULTAT 

FABILs reliabilitet och validitet 
Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten (ICC) beräknades för varje par av skattare. Då 

tanken är att resultaten ska kunna replikeras och skalan kunna användas 

av andra skattare gjordes beräkningar utifrån en two-way random effects 

model, ICC (2,2) (Shrout & Fleiss, 1979). Detta värde estimerar 

reliabiliteten av medelvärdet från två skattare och dess generaliserbarhet 

till ett annat urval av skattare. Medelvärdet av ICC mellan skattarparen 

på hela FABIL-skalan var .91 beräknat på medelvärden (average measures) 

och .84 beräknat på skattningar av enskilda frågor (single measures), 

skillnaderna mellan paren var mycket små. ICC-värdena för 

skattarparen på de enskilda delskalorna kan ses i Tabell 1.  

Tabell 1  

ICC för de tre olika skattarparen samt intern konsistens för de olika delskalorna 

beräknat med Cronbach´s alpha 

                    ICC average measures (single measures)     Cronbach´s 

Delskala par 1 par 2 par 3   α 

IPT .88 (.79) .86 (.75) .91 (.83) .73 

BRT .88 (.79) .88 (.79) .87 (.76) .89 

KBT .48 (.32) .46 (.30) .76 (.61) .21 

GF .74 (.59) .69 (.53) .68 (.51) .72 

Global .85 (.74) .86 (.76) .84 (.72) .89 

 

Intern konsistens 

Delskalornas interna konsistens beräknades med Cronbach´s alpha och 

resultatet visas i Tabell 1. För att få ett ytterligare mått på delskalornas 

interna konsistens undersöktes också fråga-totalkorrelationer (corrected 

item-total correlation) för de olika delskalorna. Det visades att en mängd 

frågor inom IPT-skalan, framför allt de i den senare delen av delskalan, 

hade låg eller negativ korrelation med resten av delskalan, 
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korrelationerna varierade mellan r = -.30 och .81. På BRT-skalan var 

fråga-totalkorrelation för en fråga (nr. 36) r = .06 och de övriga varierade 

mellan r = .40 och .83. På KBT-skalan hade alla frågor låg korrelation 

med hela delskalan, korrelationerna varierade mellan r = -.10 och .22. På 

GF-skalan visade en fråga (nr. 55) negativ korrelation med hela delskalan 

(r = -.10), i övrigt varierade fråga-totalkorrelation mellan r = .36  och .75. 

Fråga-totalkorrelationerna på den globala skalan varierade mellan r = .75 

och .80. 

Korrelationer mellan delskalor 

I resultatet kunde tre signifikanta korrelationer mellan delskalorna 

konstateras. Den globala delskalan uppvisade som förväntat negativ 

korrelation med IPT-skalan, r = -.42 (p < .05), och positiv korrelation med 

BRT-skalan, r = .80 (p < .001). Utöver detta upptäcktes en positiv 

korrelation mellan GF-skalan och BRT-skalan, r = .36 (p < .05) medan 

ingen korrelation hittades mellan GF-skalan och IPT-skalan, r = .13 (p = 

.48).  

Resultaten av skattningarna med FABIL  
Differentiering och följsamhet 

På två av de tre delskalorna som förväntades kunna differentiera mellan 

terapimetoderna uppvisades signifikanta skillnader mellan 

terapiformernas medelvärden, på BRT-skalan och på den globala skalan 

(Tabell 2). På IPT-skalan visades en tendens till skillnad. Resultatet på 

KBT-skalan lågt och inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan 

metoderna varken på KBT-skalan eller på GF-skalan. 

 

Eventuella skillnader i följsamhet över tid undersöktes också men inga 

signifikanta skillnader hittades för någon av metoderna i någon av 

delskalorna. Följsamheten varierade alltså inte beroende på fas i terapin.   
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Tabell 2 

De två terapimetodernas medelvärden på de olika delskalorna och skillnaden 

mellan dem 

              Metod  Skillnad mellan metoderna 

 

Delskala 

BRT 

M (SD) 

IPT 

M (SD) 

 

T 

 

P 

IPT 1.88 (0.34) 2.07 (0.29) -1.71 .097 

BRT 2.91 (0.37) 2.09 (0.33) 6.36 .000 

KBT 1.22 (0.20) 1.17 (0.14) 0.77 .445 

GF 4.62 (0.52) 4.40 (0.55) 1.15 .259 

Global 4.30 (1.08) 2.21 (0.45) 6.61 .000 
Notering. Observera att medelvärdet inte kan vara mindre än 1 då skattningarna 

varierar mellan 1 och 7. 

 

Eftersom IPT-skalan inte visade signifikanta skillnader mellan 

metoderna och heller inte uppvisade hög intern konsistens utifrån fråga-

totalkorrelationer analyserades även resultaten av en kort version av 

delskalan (IPT-kort). Då interventioner från endast ett av fyra 

fokusområden förväntas förekomma i en IPT-terapi, skulle de frågor som 

rör fokusområdena kunna sänka det totala resultatet i delskalan och 

förklara delskalans låga interna konsistens. Därför plockades de delar av 

skalan som rör fokusområdena bort (fråga nr. 13-26). Även två frågor 

som rör affektfokus plockades bort (fråga nr. 27 och 28) då fokus på 

affekt är något som förväntas förekomma i både IPT och BRT och därför 

troligen inte differentierar mellan dem. Statistiska beräkningar bekräftar 

detta, resultatet på fråga 27 skilde sig inte signifikant åt mellan 

metoderna och resultatet på fråga 28 var rent av högre i BRT-terapierna 

än i IPT-terapierna. Delskalan IPT-kort kom således att bestå av fråga 1-

12. Medelvärdet för de olika skattarparens ICC var för denna nya 

delskala .87 (average measures) och .76 (single measures). Den interna 

konsistensen beräknat med Cronbach’s alpha var för IPT-kort .80 och 

fråga-totalkorrelationerna var högre än i den långa versionen, de 

varierade mellan r = .08 och .79. Medelvärdena för BRT- och IPT-

terapierna var på IPT-kort 2.05 (SD = 0.56) respektive 2.50 (SD = 0.53) och 

skillnaden mellan dem var signifikant (t(31) = -2.31, p = .03).  
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För att åskådliggöra skillnaderna mellan metoderna på de olika 

delskalorna visas nedan resultatet i form av ett stapeldiagram (Figur 1). 

Här redovisas även resultatet för IPT-kort.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

Figur 1. De två terapimetodernas medelvärden på de olika delskalorna. 

 

Kriteriet för att avgöra om terapierna i LURIPP var följsamma och kunde 

differentieras från varandra var tänkt att i FABIL definieras som att en 

terapimetod ska ha högre resultat på sin egen metodspecifika delskala än 

den andra terapimetodens resultat på samma delskala. Diagrammet 

visar att det finns tydliga skillnader i resultatet mellan metoderna på 

BRT-skalan och den globala skalan, och att IPT-kort differentierar bättre 

mellan metoderna än den långa versionen av IPT-skalan. Ett annat, 

vanligare sätt att definiera följsamhet på är som nämnts att en metod ska 

ha högre resultat på sin egen metodspecifika delskala än på andra 

metoddelskalor. Beräkningar utifrån denna definition gjordes också och 

då IPT-kortskalan användes uppfylldes även kriterierna för denna 

definition av följsamhet. IPT-terapierna hade högre resultat på IPT-kort-

skalan än på både BRT-skalan (t(12) = 3.63, p < .01) och KBT-skalan (t(12) 

= 11.96, p < .01) och BRT-terapierna hade högre resultat på BRT-skalan än 

på både IPT-kort-skalan (t(19) = 4.82, p < .01) och KBT-skalan (t(19) = 

16.09, p < .01).  
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Den globala skalan 

Den globala skalan skapades inom föreliggande studie för att fånga 

övergripande skillnader mellan terapimetoderna. För att åskådliggöra 

resultaten från denna visas nedan ett diagram över hur sessionerna från 

de olika metoderna skattats på delskalan (Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Figur 2. Sessionernas resultat på den globala skalan.  

 

I diagrammet blir det tydligt att den globala delskalan differentierar 

mellan de olika terapiformerna. Något som också blir påtagligt är att 

BRT-sessionerna har en större spridning på skalan än IPT-sessionerna. 

 

Gissningsfrågan 

På FABILs sista fråga skulle skattaren gissa vilken terapimetod 

terapeuten hade utfört, och då varje session skattades av två skattare 

gjordes alltså två gissningar på varje terapisession. På 24 av de 33 

sessionerna (73 %) gissade båda skattarna på rätt terapimetod, på 5 

sessioner (15 %) gissade en av skattarna rätt och en fel och på 4 (12 %) 

gissade båda fel. Anmärkningsvärt är att alla felgissningar gjordes åt 

”samma håll”. Skattarna trodde vid felgissningarna att sessioner där BRT 
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utövades var IPT-terapier, medan IPT-sessioner aldrig misstogs för att 

vara BRT-terapier.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att utveckla ett instrument för att 

kunna följsamhetsskatta terapierna i LURIPP och att med hjälp av detta 

instrument kontrollera om terapeuterna i det inledande skedet av 

behandlingsstudien är följsamma mot IPT och BRT. Resultaten visar att 

FABIL i stort har tillfredsställande psykometriska egenskaper och på 

fyra av fem delskalor, BRT-, KBT-, GF- och Globala skalan, visades 

resultat som styrker terapiernas följsamhet. På IPT-skalan fanns en 

tendens till skillnad mellan terapiformerna och då beräkningar gjordes 

utifrån en förkortad version av delskalan visades signifikanta skillnader.  

FABILs reliabilitet och validitet  

För att kunna svara på frågan om huruvida terapeuterna i LURIPP är 

följsamma behövdes ett instrument med god reliabilitet och validitet. 

Utifrån resultaten kan FABIL till stora delar sägas ha goda 

psykometriska egenskaper. Vid skattningarna med formuläret 

uppnåddes i stort god interbedömarreliabilitet som tyder på att 

resultaten kan replikeras av andra skattare. Dessutom har alla delar 

utom en i FABIL en intern konsistens som är högre än .70 beräknat med 

Cronbach´s alpha, vilket är en acceptabel nivå (Brace, Kemp & Snelgar, 

2006). Den delskala som utmärkte sig genom att ha låga värden för såväl 

ICC som intern validitet var KBT-skalan. Detta kan förklaras utifrån den 

låga variansen i resultatet på delskalan, skattningarna på delskalan 

avvek sällan från ett. De goda psykometriska egenskaperna i 

kombination med att FABIL tycks kunna skilja mellan terapimetoderna 

talar för att formuläret fångar de två terapimetodernas karaktäristika. 

Att BRT-skalan i FABIL utformats av grundarna av BRT och att IPT-

delen använts av exempelvis John Markowitz (Markowitz et al., 2000) 

som är en välkänd företrädare för IPT styrker delskalornas face validity 

och talar för att instrumentet mäter det som det är tänkt att mäta.  



26 

 

Den interna konsistensen bedömd utifrån frågornas korrelation med den 

totala delskalan är dock relativt låg, särskilt på IPT-skalan där många 

frågor hade en negativ eller mycket låg korrelation med delskalan i sin 

helhet. Med tanke på hur denna delskala är utformad kan det dock 

ifrågasättas om hög korrelation mellan frågorna i delskalan är önskvärt. 

Ungefär halva skalan består av frågor som rör något av de fyra 

fokusområdena, och utifrån IPT-manualen ska terapin endast fokusera 

på ett av dessa. Den interna konsistensen på IPT-skalan blev också bättre 

då dessa frågor togs bort, både beräknat med Cronbach’s alpha och 

fråga-totalkorrelation. På BRT-skalan var det bara en fråga (nr. 36, 

”Fördjupar klientens medvetenhet/upplevelse genom medvetande-

övningar under och utanför sessionerna”) som fick låg fråga-

totalkorrelation. Denna skattades i princip alltid med en etta. Detta kan 

tänkas bero på att terapimetoder lärs ut på olika sätt på olika 

utbildningar och att just denna intervention inte fått så stort utrymme i 

utbildningen av terapeuter inför LURIPP. Samma förklaring kan även 

gälla för vissa IPT-frågor som visade låg fråga-totalkorrelation, att just 

terapeuterna i LURIPP använder interventionerna som beskrivs i dessa 

frågor i liten utsträckning. Alla frågor med låg fråga-totalkorrelation i 

denna undersökning bör kanske därmed inte plockas bort, då de skulle 

kunna förekomma hos andra terapeuter och ha relevans ur ett teoretiskt 

perspektiv.  

Frågan om hur hög korrelation mellan frågorna inom delskalorna som är 

önskvärd kan vara aktuell för följsamhetsskattningsskalor i allmänhet. 

Få terapiformer föreskriver att alla interventioner bör användas i samma 

utsträckning i varje terapisession och i varje terapi. Waltz et al. (1993) 

problematiserar i linje med detta att följsamhetsmätningar utgår från att 

varje intervention ska utföras i så stor utsträckning som möjligt trots att 

terapimanualer sällan föreskriver det. Denna krock mellan önskan att på 

ett reliabelt kvantitativt sätt mäta terapibeteenden och terapiprocessens 

komplexa natur synliggör svårigheten med följsamhetsmätningar. Jämna 

och höga resultat som eftersträvas vid en följsamhetsmätning kanske inte 

speglar hur terapin är tänkt att utföras.  
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Något som vidare styrker FABILs validitet är att den globala skalan 

korrelerade negativt med IPT-skalan och positivt med BRT-skalan. Det 

tyder på att den globala skalan och de metodspecifika delskalorna på 

olika sätt fångar samma sak, vilket var tanken. I övrigt korrelerade 

delskalorna i stort inte med varandra, vilket också stämmer överens med 

hur FABIL är tänkt att fungera. Ett undantag var dock att GF-skalan 

korrelerade positivt med BRT-skalan. Detta kan bero på att de generella 

faktorerna är hämtade från The Beth Israel Adherence Scale, som har 

skapats av grundarna av BRT, och därmed kan vara mer i linje med de 

principer som gäller för BRT än för IPT. Det kan också vara så att de 

beteenden som föreskrivs i BRT, mer än de som föreskrivs i IPT, liknar 

faktorer som generellt anses verksamma i olika terapiformer. 

Differentiering mellan IPT och BRT utifrån FABIL  

Tre av delskalorna i FABIL var tänkta att kunna differentiera mellan 

terapiformerna, IPT-, BRT- och den globala skalan. BRT-skalan visade sig 

kunna göra detta utifrån de båda definitionerna av följsamhet, dels fick 

BRT-terapierna högre resultat på denna delskala än vad IPT-terapierna 

fick och dels var BRT-terapiernas resultat högre på BRT-skalan än på 

IPT-skalan. På den globala skalan fick BRT-terapierna som väntat 

signifikant högre resultat än IPT-terapierna. På IPT-skalan däremot 

uppnåddes inte signifikanta skillnader mellan terapimetoderna, trots att 

CSPRS som IPT-skalan är hämtad från, är ett väl utprövat instrument. 

Dock kunde en tendens till en skillnad ses i resultatet.  

IPT-terapiernas resultat på IPT-skalan i föreliggande studie, 2.07, är 

jämförbara med värden från tidigare studier där CSPRS har använts. 

MacIntosh et al. (2004) fick exempelvis värdet 2.13, Markowitz et al. 

(2000) 2.40 och Hill et al. (1992) 2.02. Detta talar för att IPT-skalan 

använts som det är tänkt, och att det faktum att en skillnad mellan 

metoderna inte visades på delskalan snarast beror på att BRT–terapierna 

fick lika höga resultat som IPT-terapierna. CSPRS är inte utformat för att 

differentiera mellan IPT och BRT, och att en skillnad inte kunde visas 

kan bero på att BRT är mer likt IPT än vad KBT, som skalan är tänkt att 

diskriminera mot, är. Både IPT och BRT fokuserar på mänskliga 

relationer och affekter vilket gör att samtalen i båda terapiformerna ofta 
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rör dessa ämnen. De flesta frågorna i IPT-skalan mäter i vilken grad man 

i samtalet berör relationer, vilket är ett ämne som ofta behandlas även i 

BRT. Innehållsmässigt kan alltså BRT och IPT te sig ganska lika, men hur 

man talar om saker, hur processen ser ut, skiljer sig desto mer åt mellan 

metoderna. Exempelvis förväntas terapeuten inta mer av en expertroll i 

IPT än i BRT. Både BRT- och den globala skalan fångar mer just hur man 

talar om saker än vad man talar om vilket kan förklara att det blir en 

skillnad i resultatet mellan terapiformerna på dessa skalor, men inte på 

IPT-skalan.  

Att IPT-skalan inte visade någon skillnad mellan terapiformerna i vårt 

begränsade urval kan också bero på att den i stort genererar ganska låga 

medelvärden även för IPT-terapier. Detta kan förklaras av att stora delar 

av den består av frågor som rör de fyra fokusområdena. Barber, Foltz, 

Crits-Christoph och Chittams (2004) påpekar att låga resultat på en 

delskala inte nödvändigtvis indikerar låg följsamhet utan kan bero på 

skalans utformning, att många interventioner i skalan är sådana som 

enligt manualen inte ska förekomma i varje session. Den kortare 

versionen av IPT-skalan, där frågor som rörde fokusområden och 

affekter tagits bort, uppvisade i linje med denna tankegång högre 

medelvärden och signifikanta skillnader mellan terapimetoderna. Då 

IPT-kortskalan användes uppfylldes även den andra definitionen av 

följsamhet till fullo, IPT-terapierna fick då högre resultat på sin egen 

delskala än på de andra metodspecifika delskalorna. Detta talar för att 

IPT-skalan skulle vinna på att de fokusområdesspecifika frågorna 

plockades bort. Att arbeta med ett fokusområde är dock centralt i IPT 

och det vore därmed kanske fel att helt bortse från denna aspekt av 

terapiformen. Ett förslag skulle kunna vara att ersätta dessa frågor med 

en fråga som mäter till vilken grad terapeuten överhuvudtaget väljer ut 

och jobbar med ett av de fyra specifika fokusområdena. Utöver detta 

skulle några frågor som adresserar interventioner som används inom 

flera olika fokusområden i IPT, exempelvis rollspel, kunna läggas till.  

På de två delskalor som inte förväntades differentiera mellan metoderna, 

GF-skalan och KBT-skalan, visades inga signifikanta skillnader. 

Nivåerna på KBT-skalan var låga och misstanken om att terapeuterna 
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skulle använda sig av KBT-interventioner visade sig vara obefogad. Ett 

syfte i LURIPP är att undersöka om någon av terapiformerna har mer 

effekt än den andra och för denna frågeställning är resultaten från GF- 

och KBT-skalan intressanta. Om resultatet på GF- eller KBT-skalan skulle 

vara högre för den ena terapiformen än den andra skulle dessa faktorer, 

snarare än de studerade terapimetoderna, kunna vara orsaken till en 

eventuell skillnad i effekt.  

Den sista frågan i FABIL, där skattaren skulle ange vilken terapimetod 

som hon eller han tror har utövats i sessionen, utgjorde ytterligare ett 

sätt att försöka differentiera mellan terapiformerna. Av skattarnas totalt 

66 gissningar var 53 rätt. Detta kan anses godtagbart men det är 

intressant att skattarna inte alltid kunde avgöra vilken terapiform som 

bedrevs efter att ha sett en hel session. Ett fynd i resultaten på denna 

fråga är att alla felgissningar gjordes på BRT-sessioner. Skattarnas 

intryck var att dessa felgissningar gjordes på sessioner där terapeuten 

inte på ett tydligt sätt använde sig av varken IPT eller BRT. Skattarnas 

uppfattning var att då IPT utfördes så var det oftast lätt att identifiera 

terapiformen. BRT- sessionerna hade, i enlighet med manualen för denna 

metod, inte ett lika tydligt upplägg varför osäkerhet oftare uppstod vid 

gissning av terapimetod på dessa sessioner. Resultaten på den globala 

skalan visar också att BRT-sessionerna är mindre homogena, då 

spridningen på delskalan är större för BRT-terapierna än för IPT-

terapierna. Ytterligare en tanke om varför BRT-sessionerna i studien 

varierar mer och tycks vara svårare att känna igen är att IPT med sin 

tydliga och strukturerade manual är lättare att lära sig och att utföra på 

ett genomgripande och tydligt sätt.  

Följsamhet i LURIPP 

Då vedertagna kriterier för följsamhet saknas är det oklart till hur stor 

grad en terapeut måste använda sig av föreskrivna interventioner och 

undvika inslag av andra terapiformer för att hon ska anses följsam 

(Markowitz et al., 2000). I föreliggande studie bedömdes följsamheten 

relativt, resultaten på de olika delskalorna jämfördes med varandra dels 

inom samma metod och dels mellan metoderna. Den relativa 

bedömningen innebär att en IPT-terapeut exempelvis kan ha ett stort 
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inslag av KBT-interventioner och ändå sägas vara följsam, bara hon 

använder sig av ännu fler IPT-interventioner. Frågan är om det då 

faktiskt är IPT hon utför. Hur mycket överlapp som kan tillåtas mellan 

terapiformer är en svår fråga, särskilt då terapeutiska interventioner kan 

vara typiska men inte därmed nödvändigtvis är unika för en specifik 

metod (Webb et al., 2010). Exempelvis kan det sägas vara typiskt för IPT 

att tala om interpersonella dispyter, men det är inte unikt för IPT 

eftersom detta ämne kan beröras i många terapiformer. Även en BRT-

terapeut kan fokusera på interpersonella dispyter utan att bryta mot 

BRT-manualen. Markowitz et al. (2000) påpekar att ett visst överlapp 

mellan terapiformer är oundvikligt då de flesta terapiformer har 

gemensamma faktorer. I tidigare följsamhetsstudier där CSPRS har 

använts är överlappet mellan terapiformerna relativt stort. I exempelvis 

Hill et al.´s studie (1992) får KBT-sessionerna på IPT-skalan 1.53 medan 

IPT-sessionerna på samma delskala får 2.09. I föreliggande studie är 

överlappet mellan metoderna på IPT-delskalan ännu större (figur 1) 

vilket kan förklaras av att IPT och BRT har mer gemensamma drag än 

IPT och KBT. Detta visar på hur svårt det är att sätta absoluta gränser för 

följsamhet, olika mycket överlapp kan tolereras beroende på vilka 

terapiformer som jämförs och vilka skalor som används. Barber et al. 

(2007) påpekar att ju fler gemensamma element två terapier delar desto 

mer komplicerat blir det att fånga skillnader mellan dem. Det stora 

överlappet mellan terapierna i LURIPP kan alltså bero på att IPT och 

BRT liknar varandra. En viktig fråga som väcks utifrån LURIPPs design 

är dock om överlappet även beror på att terapeuterna, som förväntas 

växla mellan terapiformerna, inte helt lyckas hålla isär dem. Då de är 

utbildade i båda terapiformerna har de en stor arsenal av interventioner, 

både från IPT och BRT. Därför tenderar de kanske att ta in interventioner 

från den ena terapiformen i den andra, antingen omedvetet eller 

avsiktligt utifrån sin kliniska bedömning. Terapiformernas likheter kan 

ytterligare tänkas bidra till svårigheten att hålla isär dem.  

I begreppet följsamhet ingår att terapeuten både gör det hon ska göra 

och undviker det hon inte ska göra. Att avgöra vilka de förbjudna 

interventionerna är och kontrollera för dessa är dock problematiskt. I de 

flesta instrument för följsamhetsskattning utgörs de förbjudna 
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interventionerna av de interventioner som är föreskrivna i de övriga 

terapiformerna som ingår i behandlingsstudien (Waltz et al. 1993). Detta 

kan förstås utifrån att man vill differentiera mellan terapiformerna men 

frågan är om detta är ett bra sätt att kontrollera för förbjudna 

interventioner. För det första är det inte säkert att interventionerna från 

den ena terapiformen faktiskt inte får användas i den andra och för det 

andra kan det finnas andra interventioner som förbises. Problemet är 

kanske att det sällan finns några förbjudna interventioner tydligt 

beskrivna i behandlingsmanualer, så vilka beteenden som ska 

kontrolleras för är inte självklart. I föreliggande studie inkluderades 

KBT-interventioner för att kontrollera att det inte var KBT som främst 

utfördes, men det kan diskuteras om dessa interventioner egentligen är 

förbjudna enligt IPT- och BRT-manualen och om andra förbjudna 

interventioner har missats. 

FABIL är tänkt att mäta följsamhet, inte kompetens som utgör den andra 

delen av en terapis integritet. Bland andra Dobson och Singer (2005), 

Perpletchikova et al. (2007) och Waltz et al. (1993) har diskuterat 

huruvida det är meningsfullt att titta på enbart följsamhet för att avgöra 

om en terapi utförs som det är tänkt. Waltz et al. (1993) påpekar 

exempelvis att terapimanualer inte förespråkar att interventioner ska 

användas så ofta som möjligt, och även om en hög frekvens av ”rätt” 

interventioner skulle ge en hög följsamhetspoäng skulle det inte 

automatiskt innebära att terapin hade integritet. I både IPT- och BRT-

manualen uppmanas också terapeuterna att inte följa manualerna 

slaviskt utan att utifrån klinisk erfarenhet utforma terapin till den unika 

terapisituationen (Stuart & Robertson, 2003; Safran & Muran, 2000). 

Waltz et al. (1993) påpekar dock att följsamhetskontroll är tillräcklig för 

att differentiera mellan två terapimetoder. Något som vidare talar för att 

terapierna i LURIPP har integritet är att terapeuterna fått regelbunden 

handledning av experter inom respektive terapiform. Flannery-

Schroeder (2005) skriver att handledning är centralt för att säkerställa en 

terapis följsamhet och kompetens, och därmed integritet.  
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Metoddiskussion 
Föreliggande studie hade pilotkaraktär, ett till stora delar oprövat 

skattningsinstrument användes på ett litet urval från en population som 

inte tidigare bedömts med liknande mätningar. Följsamhetsmätning är 

en relativt ung vetenskap (Markowitz, 2000) och det saknas tydliga 

former för hur ett instrument för att bedöma följsamhet i en 

behandlingsstudie av just IPT och BRT ska se ut. Eftersom differentiering 

inte tidigare har gjorts mellan dessa terapiformer fanns heller inga 

resultat från tidigare instrument eller studier att utvärdera FABILs 

validitet utifrån. Studien hade en utforskande ansats och de resultat som 

framkommit bör därmed betraktas som preliminära.  

Undersökningsmaterial  

Dataunderlaget för studien var relativt litet då endast 9 terapier av de 

120 som planerats inom LURIPP hade avslutats när 

följsamhetsskattningarna gjordes. Att generalisera resultatet från detta 

begränsade och icke slumpmässiga urval till alla terapeuter och hela 

LURIPP-projektet är därmed problematiskt. Då underlaget för 

följsamhetsskattningarna utgjordes av terapier från endast tre terapeuter 

kan de enskilda terapeuterna ha fått oproportionerligt stor inverkan på 

resultatet. Risken för att terapeutfaktorn har påverkat skillnaderna 

mellan grupperna ökas också av att randomiseringen medförde att en av 

terapeuterna bara hade utfört den ena metoden. Det var dock svårt att i 

studien kontrollera för terapeutfaktorn dels utifrån det begränsade 

urvalet och dels utifrån en etisk aspekt då terapeuterna skulle kunna bli 

identifierbara.  

På grund av det begränsade dataunderlaget gjordes resultat-

beräkningarna utifrån resultaten från varje enskild session, varje samtal 

behandlades som ett enskilt fall. Eventuellt blir skillnaden mellan 

grupperna då överdriven eftersom fyra värden hämtas från samma 

terapi och urvalet därmed kan te sig större än det ”egentligen” är. Då 

man i framtiden kommer att jämföra utfallet av de två terapimetoderna i 

LURIPP kommer det intressanta att vara om varje terapi i sin helhet 

utförts på ett följsamt sätt. Ett mer önskvärt tillvägagångssätt skulle då 
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vara att behandla varje terapi som ett enskilt fall och göra beräkningar 

utifrån ett medelvärde av sessionerna från varje terapi.  

Skattningsprocessen  

Även då följsamhetsskattning görs med en direkt metod av för terapin 

utomstående bedömare, som i denna studie, kan reliabiliteten 

ifrågasättas. Terapiinterventioner är inga lättidentifierade objekt som på 

ett enkelt sätt kan beskrivas och kvantifieras och viss tolkning ingår 

alltid i processen. I studien blev det till stora delar upp till skattarna att 

skapa en förståelse för hur olika beteenden skulle skattas, och inför 

datainsamlingen diskuterades en gemensam standard fram. Till IPT- och 

KBT-delskalan fanns dock en manual till hjälp och resultatet på IPT-

skalan för IPT-terapierna visade sig likna resultaten från tidigare studier, 

vilket talar för att denna delskala används så som den är tänkt. Till BRT-

skalan, GF-skalan och den globala skalan fanns däremot ingen manual 

och heller inga tidigare resultat att jämföra skattningarna med. Även om 

interbedömarreliabilitet var god i denna studie kan nya skattare komma 

att använda BRT- och GF-skalorna på ett annat sätt. Fler studier bör 

därför göras för att få bättre kunskap om skalornas reliabilitet.  

Skattarna hade en grundläggande psykoterapiutbildning och var inlästa 

på BRT och IPT vid skattningarna. Detta underlättade förståelsen av de 

interventioner som beskrivs i FABIL och gjorde det lättare att identifiera 

de beteenden som skulle skattas. Det är dock möjligt att denna 

förkunskap inte enbart var av godo då skattarna tack vare denna ibland 

tidigt i en session kunde ana vilken terapiform den tillhörde. Dessutom 

kan det faktum att flera sessioner kom från samma terapi göra att 

skattaren kände igen klienten och utifrån en annan session hade en aning 

om vilken terapiform som utövades. Därigenom kan det ifrågasättas 

huruvida alla skattningarna i praktiken gjordes helt blint och kanske 

påverkades skattningarna av att skattaren hade en idé om vilken 

terapimetod som bedrevs. Att lyckas hålla följsamhetsskattningar helt 

blinda är dock svårt och måste i så fall ske på bekostnad av skattarnas 

kunskap. Det saknas i dagsläget forskning om hur skattares 

utbildningsnivå påverkar följsamhetsbedömningar (Barber et al., 2007), 

men mindre kunskap om metoderna skulle eventuellt kunna minska 
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kvaliteten på skattningarna. Problemet med att skattaren kan ana vilken 

metod som utförs utifrån tidigare skattningar på samma terapi skulle 

kunna lösas genom att fler skattare används så att varje skattare bara 

skattar en session från varje terapi. 

FABILs utformning  

De delar av FABIL som är hämtade från andra skattningsskalor 

översattes inom projektet från engelska till svenska av personer som inte 

var professionella översättare. Delskalorna har tidigare inte använts på 

svenska och är därför inte tidigare utprövade på detta språk. Det kan 

tänkas att frågornas innebörd till viss del har ändrats i och med denna 

process och att nyanser i frågorna har förbisetts. 

FABIL är sammansatt av delskalor från olika befintliga formulär samt en 

egenutvecklad global skala och frågornas fokus i de olika delskalorna 

skiljer sig åt. Då IPT- och KBT-skalan avser mäta innehållet i 

terapisessioner medan BRT- och GF-skalan är mer inriktade på 

terapiprocessen, kan det diskuteras om det är meningsfullt att jämföra 

resultatet från dem. Eftersom de mäter olika dimensioner utesluter höga 

resultat på delskalorna inte varandra och det vore kanske önskvärt att ha 

en skala som fångar samma dimension i båda terapierna. Perpletchikova 

och Kazdin (2005) menar dock att metoder för att mäta följsamhet bör 

anpassas utifrån den studerade terapiformens karaktäristika, och 

Perpletchikova (2009) påpekar vidare att formulär för att mäta följsamhet 

i processorienterade respektive innehållsorienterade terapier inte kan 

utformas på samma sätt. Utifrån detta och viljan att i största möjliga mån 

utgå ifrån utprövade instrument kan FABILs utformning ändå anses 

vara ett bra alternativ. Den globala skalan kompletterar också de andra 

delskalorna genom att fånga terapiernas övergripande olikheter i en 

gemensam delskala.  

KBT-skalan inkluderades i FABIL för att kontrollera att interventioner 

från denna terapiform inte används i någon stor utsträckning. Att just 

KBT kontrollerades för kan tyckas godtyckligt då det finns en stor 

mängd terapimetoder som kan tänkas användas av terapeuterna i 

LURIPP och inslag av andra terapimetoder kan ha förekommit. Det hade 

varit intressant att även kontrollera för exempelvis traditionella 
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psykodynamiska interventioner eftersom många terapeuter har en 

dynamisk grundutbildning. Att kontrollera för alla terapiformer är dock 

en praktisk omöjlighet och någon form av urval måste göras. 

Tidsaspekten och användarvänligheten tillåter inte hur långa formulär 

som helst varför ett urval även gjordes till KBT-skalan och endast sex 

frågor togs med. Detta urval kan anses godtyckligt och kanske borde en 

expert på KBT ha rådfrågats i urvalsprocessen. KBT-interventioner kan 

ha missats, men terapeuterna använde åtminstone i mycket liten 

utsträckning de KBT-interventionerna som av FABILs skapare ansågs 

som de mest typiska för terapiformen.  

Att signifikanta medelvärdesskillnader mellan terapiformerna visades 

då beräkningar gjordes på en förkortad version av IPT-skalan är 

intressant, men resultaten bör tolkas med försiktighet. Även om 

delskalan uppnådde hög interbedömarreliabilitet och intern konsistens i 

denna studie är den fortfarande outprövad och kan inte sägas ha lika 

robusta psykometriska egenskaper som den ursprungliga IPT-skalan (J. 

C. Markowitz, personlig e-postväxling, 26 april 2010). Det kan därför 

vara att föredra att använda den ursprungliga IPT-skalan, som också 

uppvisade en tendens till skillnad mellan terapiformerna. Om den 

ursprungliga IPT-skalan används blir det även fortsatt möjligt att 

jämföra resultaten med tidigare studier där CSPRS har använts.  

Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Sammanfattningsvis kan FABIL anses ha goda psykometriska 

egenskaper och kunna användas för att differentiera mellan IPT och 

BRT. Terapeuterna i LURIPP verkar kunna växla mellan terapiformerna 

och kan utföra metoderna på ett sätt så att de skiljer sig åt utifrån IPT´s 

respektive BRT’s metodspecifika karaktär. Följsamhet är dock en mer 

komplex fråga än den om differentiering. Dobson och Singer (2005) 

framhåller att differentiering inte garanterar följsamhet och huruvida 

terapeuterna i LURIPP är följsamma är svårt att svara ja eller nej på. Å 

ena sidan använder de sig i störst utsträckning av den terapimetod som 

de har lottats till att utföra, men å andra sidan förekommer 

interventioner från den andra terapiformen också. Det är svårt att avgöra 

om detta överlapp är en naturlig följd av terapiformernas teoretiska 



36 

 

likheter eller om terapeuterna, då de är väl förtrogna med båda 

metoderna, till viss del blandar ihop dem.  Kanske är det en kombination 

av dessa faktorer. När det gäller inslag från övriga terapiformer verkar 

inte KBT ha använts, men om andra terapimetoder smugit sig in är 

oklart.  

FABIL verkar fungera som det är tänkt och delskalorna tycks utifrån 

denna studies resultat i stort kunna användas i sin nuvarande form för 

att differentiera mellan IPT och BRT. Den långa IPT-skalan bör behållas, 

trots att den i detta urval inte uppnådde signifikanta resultat. Detta 

utesluter dock inte att beräkningar görs även utifrån IPT-kort-skalan. En 

skala som kontrollerar för interventioner från andra psykodynamiska 

metoder skulle vidare kunna läggas till.   

Det vore önskvärt att FABIL fortsättningsvis används för att bedöma 

följsamheten i LURIPP, både för att kontrollera följsamheten i 

fortsättningen av studien och för att vidare utvärdera FABIL utifrån ett 

större dataunderlag. Med ett större underlag kan skattningsformuläret 

också undersökas mer i detalj för att klargöra samband mellan olika 

frågor samt för att undersöka vilka frågor eller delar av formuläret som 

bäst differentierar mellan IPT och BRT. Fortsatt användning av FABIL i 

LURIPP möjliggör också utforskande av andra intressanta aspekter i 

behandlingsstudien. Resultaten från FABIL kan användas för att bringa 

klarhet i frågor som rör exempelvis förhållandet mellan följsamhet och 

utfall, vilka interventioner som är verksamma i terapierna och vilka 

faktorer som samverkar med graden av följsamhet. En intressant aspekt 

är hur följsamhet och terapeutisk allians hänger ihop, vilket just nu 

undersöks i LURIPP inom ramen för en examensuppsats vid Linköpings 

universitet (Dahlberg, 2010, in press). Slutligen vore det önskvärt att 

komplettera resultaten från följsamhetsskattningarna med FABIL med 

kontroll av kompetens i terapierna för att kunna utvärdera LURIPPs 

integritet mer fullständigt. 

Frågan om följsamhet är extra intressant i LURIPP eftersom alla 

terapeuter i behandlingsstudien utför båda terapimetoderna. Ytterligare 

behandlingsstudier med denna design skulle behövas för att kunna 

svara på frågan om en terapeut kan växla mellan olika metoder och vara 
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följsam till båda. Studier av detta slag ger vidare möjlighet att undersöka 

den spännande frågan om hur mycket en terapis utfall beror på 

terapeuten respektive metoden. Det finns forskning som tyder på att 

terapeuten har större påverkan på utfallet än metoden (i. e., Kim, 

Wampold & Bolt, 2006). En annan intressant fråga som kan undersökas 

då samma terapeut utför olika terapier är om terapiutfall påverkas av 

matchningen mellan terapeut och terapiform. 

Som tidigare nämnts är följsamhets- och integritetsforskningen en 

relativt ung gren av psykoterapiforskningen och mycket finns att studera 

och utveckla. Fortsatt utveckling av metoder för att bedöma följsamhet i 

olika dimensioner på olika typer av terapier är önskvärt för att kunna 

tolka de resultat som behandlingsforskningen visar. Andra faktorer än 

terapeutens beteenden skulle kunna tas i beaktande vid 

följsamhetsbedömningar och ett större fokus läggas på samspelet mellan 

terapeut och klient. Det är inte fastställt om det finns ett samband mellan 

följsamhet och utfall i terapi (Webb et al., 2010), men kanske kan nya sätt 

att mäta vad som händer i terapirummet också hjälpa till att utforska vad 

det egentligen är som är verksamt i psykoterapi.  
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BILAGA 

 

Formulär för följsamhetsskattning av BRT och IPT i LURIPP 

(FABIL) 
 

IPT-frågor 

 
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 att man i terapin har jobbat med att försöka 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 fokus: 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? 
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 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

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 en relation)? 

 

 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 för 

klienten att 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 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 
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13.  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 

 

14.  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 

 

15.  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 

 

16. Vidmakthållande av konflikten: Diskuterade terapeuten och klienten processer som 

vidmakthåller klientens interpersonella konflikt? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

17.  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 

 

18.  Utforskande av positiva 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 

 

19.  Utvärdera förluster av rollförändringar: Hjälpte terapeuten klienten att utvärdera vad 

hon/han förlorat genom sin rollförändring? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

20.  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 att uppnå en känsla av att klara av kraven i den nya rollen)? 
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 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

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

brist på hälsosamma viktiga relationer ELLER betydande social otillfredsställelse i alla 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 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. 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 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

25. 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 

 

26. 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 angående den avlidna personen? 

 

 1 2 3 4 // 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

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

relation (eller rollförväntningar i en relation)? 
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 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 

 

28. 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 

  

BRT-frågor 
 

29. Följer klientens upplevelser minut-för-minut. Följde terapeuten klientens upplevelser, tankar 

och känslor när de upplevdes i stunden? Terapeuten kommenterade inte något som klienten inte 

upplevde i stunden.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

  

30. Intervenerar med skicklig försiktighet. Var terapeutens attityd utforskande och subjektiv; 

använde terapeuten fraser som ”kanske”, ”det verkar som”, ”möjligtvis”? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

31. Ställer utforskande frågor som undersöker vilken känsla/upplevelse som ligger bakom 

klientens uttalande, inklusive känslor angående känslan/upplevelsen eller uttalandet i sig – att 

känna sig skamsen för att man känner på ett visst sätt etc. Undersökte terapeuten vad klienten 

upplevde eller har upplevt? ”Hur känns det för dig?” ”Hur var det för dig när han åkte iväg?” ”Hur 

var det för dig?” ”Hur känns det för dig att vara så ångestfylld?”  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

32. Riktar eller återför fokus till här och nu gällande antingen klientens upplevelse eller 

relationen mellan klienten och terapeuten. Ställde terapeuten frågor av typen; ”Vad händer för 

dig just nu?”, ”Vad krävs för att du ska vara tillfreds med mig just nu?”, ”Vad handlar din rädsla för 

att undersöka de här känslorna med mig just nu om?”? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

33. Metakommunicerar genom att förmedla sina egna känslor för att hjälpa klienten att bli 

medveten om sin egen roll i interaktionen eller undersöka klientens inre upplevelse av den? 

(generell metakommunikationsfråga). Betonade terapeuten sin egen roll i interaktionen? ”Jag tror 

att jag har agerat på ett fientligt sätt mot dig” “Jag känner mig utestängd just nu” ”Jag känner mig 

förminskad just nu” ”Jag känner mig som om jag spelade schack. Känner du igen dig i det?”  
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 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

34. Respekterar klienten som expert på sin upplevelse. Bibehöll terapeuten ett ödmjukt, 

subjektivt, utforskande förhållningssätt? Terapeuten är inte expert på klientens känslor; hon/han 

underlättar för upplevandet och uttryckandet av dem. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

35. Fördjupar klientens medvetenhet/upplevelse genom associationsrika reflektioner.. 

Noterade terapeuten klientens implicit eller explicit uttryckta känslor och uttryckte empati för dessa 

för att förstärka/utveckla klientens upplevelse av dem? ”Så, du känner dig lite avstängd och arg” 

”Så du känner det som om ingen riktigt förstår hur jobbigt du har det.” 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

36. Fördjupar klientens medvetenhet/upplevelse genom medvetandeövningar under och 

utanför sessionerna. När klienten hade uttryckt en känsla, sa terapeuten exempelvis; ”Försök att 

säga det direkt till mig”, ”Försök att säga `jag är arg på dig`”, eller ”Under veckan, försök att vara 

uppmärksam på när du blir ledsen eller avstängd och drar dig tillbaka.”? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

37. Riktar på ett icke konfrontativt sätt klientens uppmärksamhet på hennes/hans specifika 

beteenden, subtila icke verbala kommunikation eller sätt att tala för att öka klientens 

medvetenhet. Observerade och kommenterade terapeuten klientens ansiktsuttryck, kroppsrörelser, 

hållning, tonfall etc? Gjordes detta på ett stödjande och icke dömande sätt? “Jag uppfattar att ett 

speciellt tonfall i din röst” “När du säger så tycker jag att du ser väldigt arg ut.”  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

38. Gör empatiska spekuleranden: ställer hypoteser rörande klientens upplevelse för att sedan 

stämma av med klientens uppfattning (ofta, men inte alltid, frågande). Rörde terapeutens 

spekulerande inre upplevelser, inte psykogenetiska orsaker, mönster i beteenden eller erfarenheter? 

Intog terapeuten en ”gissande” eller ”hypotetisk” inställning och kontrollerade med klienten om 

antagandet stämde med klientens uppfattning? ”jag förmodar att det är då som du börjar känna 

hopplöshet … stämmer det för dig?” ”Kraftfullt, eller hur? Det är som den enda styrkan du har, 

eller?” 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 
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39. Undersöker HUR klientens försvar fungerar, inte VARFÖR. Fokuserade terapeuten på 

känslorna som ligger till grund för försvaren och INTE orsakerna till försvaren? Målet är inte att 

etablera orsakssamband utan att identifiera och uppleva känslorna som aktiverar specifika försvar. 

”Är du medveten om att du försöker kontrollera dina känslor på något sätt?” ”Vad är det du 

undviker?” “Är du medveten att du inte tillåter dig känna vissa känslor just nu?” ”Hur gör du för att 

hindra dina känslor?”  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

40. Underlättar individuation och/eller självhävdande. Uppmuntrade terapeuten klienten att 

antingen be om det hon/han vill eller att uttrycka sina känslor direkt till terapeuten? ”Vet du vad du 

vill ha från mig just nu?” ”Jag undrar om du kan säga direkt till mig hur besviken du är på mig just 

nu?” 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

41. Terapeutens reaktion på klientens symtom. Förmedlade terapeuten sin egen reaktion på de 

uttryck för depression som patienten visade? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

42. Metakommunikation angående depressionens uttryck i relationen. Talade terapeuten om 

relationen mellan henne/honom och patienten med utgångspunkt i hur patientens depressiva 

symtom påverkade relationen?  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

KBT-frågor 
 

43. Sambandet mellan tankar och känslor: Uppmuntrade terapeuten klienten att koppla samman 

känslotillstånd som hon/han har upplevt (ELLER kommer att uppleva i framtiden) till sina då 

pågående tankar? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls  lite diskussion ganska mycket  väldigt mycket 

   diskussion diskussion 

 

44. Koppla förbättringar till kognitiv omstrukturering: Kopplade terapeuten ihop förbättringar 

som skett i klientens depressiva symtom eller depressionsrelaterade problem med förändringar i 

klientens föreställningar/antaganden? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls  lite ganska mycket  väldigt mycket 
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45. Utforskande av grundantaganden: Utforskade terapeuten tillsammans med klienten ett 

generellt antagande som ligger till grund för flera av klientens specifika negativa tankar och 

övertygelser? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls  benämnde  ganska mycket  väldigt utförlig 

  grundantaganden diskussion om diskussion om  

  i viss mån klientens klientens  

   grundantaganden grundantaganden 

 

46. Undersöka tillgängliga bevis: Hjälpte terapeuten klienten att testa giltigheten av hennes/hans 

föreställningar genom att använda tillgängliga bevis eller information (inklusive klientens tidigare 

erfarenheter)? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls  lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

47. Öva på “rationella responser”: Övade terapeut och klient på möjliga rationella responser på 

klientens negativa tankar och föreställningar? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls  lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

48. Beteendeförändring via signaler eller konsekvenser: Hjälpte terapeuten klienten att kartlägga 

signaler för (stimulikontroll) ELLER konsekvenser (förstärkningar eller försvagningar) av klientens 

specifika tankar eller beteenden för att kunna manipulera förekomsten av dessa beteenden? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inte alls  lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

Generella faktorer 

 
49. Terapeutens konversationsstil: Hur intressant var terapeutens sätt att konversera? Överväg 

uttrycksfullheten, originaliteten i hans/hennes idéer, livfullheten i talet.  

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

50. Terapeuten förmedlar kompetens: Förmedlade terapeuten att hon/han har förstått klientens 

problem och är förmögen att hjälpa klienten med detta? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

51. Terapeutens inlevelse: Hur engagerad var terapeuten? Överväg graden från likgiltig till 

engagerad. 
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 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket  väldigt mycket 

 

52. Terapeutens värme: Förmedlade terapeuten värme? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

53. Samförstånd: Till vilken grad fanns samförstånd mellan terapeut och klient? Hur väl kom de 

överens? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

54. Mottagande tystnad: Verkade terapeuten tillåta tystnad att fortsätta genom att använda 

minimalt med uppmuntran ex: “uh-huh,” “mm-hmm” och “okej” för att uppmuntra klienten att 

fortsätta prata? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

 

55. Stödjande uppmuntran: Stödde terapeuten klienten genom att bekräfta framstegen under 

terapin eller genom att försäkra klienten om kommande framsteg? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

inte alls lite ganska mycket väldigt mycket 

   

Globala frågor 
 

56. Sessionens fokus: Riktade terapeuten fokus på händelser och relationer utanför terapirummet 

eller på det som hände i terapirummet och i relationen mellan terapeut och klient? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

väldigt mycket fokus    väldigt mycket fokus 

utanför terapirummet   i terapirummet 

 

57. Terapeutens förhållningssätt: Intog terapeuten en expertroll där hon/han hade en tydlig 

förklaring till klientens tillstånd eller förmedlade terapeuten att klienten är expert på sitt eget 

tillstånd och sina problem? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

terapeuten   klienten som 

som expert   expert 

 

58. Förändringsfokus eller ej: Fokuserade terapeuten på att förmå klienten att aktivt lösa 

interpersonella problem i sitt dagliga liv eller fokuserade terapeuten på att öka klientens 

medvetenhet och på processen i terapirummet? 
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 1 2 3 4  5 6 7 

fokus på   fokus på 

aktiv problemlösning   medvetenhet 

 

59. Förhållningssätt till depressionen: Talade terapeuten om klientens tillstånd som en välkänd 

och definierbar sjukdom som klienten drabbats av (ger klienten en sjukroll) eller förhöll sig 

terapeuten till klientens tillstånd som en unik subjektiv upplevelse? 

 

 1 2 3 4  5 6 7 

depressionen   klientens tillstånd som   

som sjukdom   ett unikt subjektiv  

    upplevelse 

 

 

 

 

Vilken terapimetod använder terapeuten? 
 

IPT BRT 

 

 

 


