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Sammanfattning 

Emotioner är en central del av varje människas liv och relationen till 

dem utgör ett vanligt inslag i många psykiatriska problem. Intensive 

Short-Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP) avser hjälpa människor 

att uppleva och bli medvetna om sina affekter. Syftet med denna studie 

var att undersöka vilken effekt och genomförbarhet en kort 

affektfokuserad terapi baserad på principer från ISTDP har för unga 

vuxna inom psykiatrin. En single case experimental design med 

upprepade mätningar användes (n=8). Alla deltagare fullföljde 

behandlingen och studiens resultat visar att flertalet deltagare 

förbättras avseende depressiva symtom, ångest, psykologisk 

inflexibilitet och allmänna symtom. Några deltagare förbättras även i 

interpersonella svårigheter. Vidare forskning av behandlingen är 

således motiverad. 
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Living is worth feeling 

- a pilot study of affect focused therapy for young adults
[1]

 

Anna Berg & Magdalena Enlöf 

Örebro University 

Abstract 

Emotions are a central aspect of human living and also commonly 

seen in relation to mental disorders. The goal of Intensive Short-term 

Dynamic Psychotherapy (ISTDP) is to help the client experience and 

become aware of her emotions. The aim of this study was to examine 

the effect and feasibility of a time-limited affect focused therapy based 

on principles from ISTDP. A single case experimental design with 

repeated measures was conducted with young adults in a Swedish 

psychiatric context (n=8). All participants completed the therapy and 

the results reveal improvements for the majority in depressive 

symptoms, anxiety, psychological inflexibility and symptoms. A 

number of the participants also improved in interpersonal functioning. 

Further studies that examine the treatment are motivated.  

Keywords: Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, ISTDP, 

young adults, emotions, affect focus, single case experimental design  
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Att leva är att känna – en pilotstudie i affektfokuserad terapi för unga vuxna 

Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) har beskrivits som en terapimetod med 

tydligt affektfokus där klienterna upplever intensiva möten med sin terapeut och där starka 

porträtteringar och upplevelser av känslor som ilska, sorg och glädje kan leda till mirakulösa 

förbättringar, ibland redan efter en session (Frederickson, 2013). Denna studie fokuserar på 

effekten och genomförbarheten av ISTDP, utförd på en psykiatrisk mottagning i Sverige. 

Dynamiska korttidsterapier   

Dynamiska korttidsterapier (Short-term Dynamic Psychotherapy, STDP) utvecklades under 

andra hälften av 1900-talet av personer som Malan, Mann, Sifneos, Balint, Wolberg, 

Davanloo & Straker (Malan, 1976).  Syftet med dessa terapiformer var att erbjuda effektiva 

och kortare terapier för patienter som annars stod inför långa väntetider inom den offentliga 

vården (Abbass, 2002a). Systematisk forskning och positiva resultat bidrog till 

terapimetodernas vetenskapliga värde och de vann stor popularitet under 1970-talet 

(Davanloo, 1980).  

Komponenter som flera av de dynamiska korttidsterapierna har gemensamt är att 

terapeuten är aktiv, det finns ett terapeutiskt fokus, terapierna är tidsbegränsade, specifika 

selektionskriterium för vilka patienter som deltar i terapin används (Driessen et al., 2010) och 

att flera av terapiformerna utgår från Malans konflikt- och persontriangel (Malan, 1979). 

Habib Davanloo utarbetade ur denna tradition en terapimetod med fokus på affekter för att 

accelerera den psykodynamiska terapin, vilken han senare kom att benämna Intensive Short-

Term Dynamic Psychoterapy (Davanloo, 1990).     

Terapi med fokus på affekter 

Förutom Davanloos ISTDP, som fokuserar på upplevandet av affekter i terapirummet 

(Davanloo, 1990), finns det även andra samtida psykodynamiska författare som har utarbetat 
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teoretiska modeller utifrån känslofokusering och känsloupplevande. Bland dessa kan nämnas 

Diana Fosha som utvecklat Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, AEDP (Fosha, 

2000), och Leigh McCulloughs Short-term Dynamic Psychotherapy (McCullough et al., 

2003). Psykodynamiska terapier idag använder sig av känslofokusering i stor utsträckning 

(Ablon & Jones, 1998; Blagys & Hilsenroth, 2000; Jones & Pulos, 1993). Vilken effekt ett 

uttalat känslofokus har för utfallet i terapin studerades i en meta-analys (Diener, Hilsenroth & 

Weinberger, 2007), som fann ett samband mellan interventioner där terapeuten främjar 

upplevandet och uttryckandet av affekter i terapin och utfallet av terapin. Resultaten visade att 

uppmuntrande av affektupplevande i terapin var positivt associerat med förbättringar, och 

högst troligt var detta samband oberoende av influenser från andra faktorer. Författarna till 

meta-analysen drar slutsatsen att ju mer terapeuterna i psykodynamisk terapi fokuserar på 

upplevandet av affekter, desto mer positiva förändringar för patienten.  

Terapier med fokus på upplevelser av bland annat affekter, eller emotioner som det 

också benämns, är idag även vanliga inom Kognitivt Beteendeinriktade terapier (KBT) och 

brukar benämnas tredje vågens KBT (Hayes, 2004; Öst, 2008). Dessa terapier innefattar bland 

annat Dialektisk Beteendeterapi (Linehan, 1993), Compassionfocused Therapy (Gilbert, 

2009) och Acceptance and Comittement Therapy (ACT) (Hayes, Luoma, Bond, Masuda & 

Lillis, 2006). I ACT är ett av målen i terapin att öka personens psykologiska flexibilitet, vilket 

antas minska psykopatologi och definieras som att ”fullt ut, medvetet och utan försvar komma 

i kontakt med nuet och att bete sig utifrån sina värden” (Egen översättning; Hayes, Strosahl & 

Wilson, 2012). Faktorer som antas ligga bakom psykologisk inflexibilitet är kognitiv fusion 

och upplevelsemässigt undvikande (Greco, Lambert & Baer, 2008). Kognitiv fusion beskriver 

hur en persons beteende styrs av tankar istället för signaler från omgivningen (Hayes et al., 

2012) och ligger nära de olika försvarsbegreppen inom ISTDP. Upplevelsemässigt 

undvikande är delvis känslomässigt undvikande vilket också är av centralt fokus inom ISTDP.  
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Teoribakgrunden till affektfokuserad terapi 

          Konflikttriangeln och persontriangeln är flitigt använda verktyg vid konceptualisering 

av psykopatologin hos patienten i psykodynamiska affektfokuserade terapier. 

Konflikttriangeln är en modell som organiserar inre psykiska konflikter, ursprungligen 

utvecklad av Menninger (1958) där känslor/impulser, ångest och försvar placeras in i ett 

varsitt hörn. Triangeln beskriver hur en känsla blivit så smärtsam och undantryckt att den 

väcker ångest, vilket i sin tur väcker försvar och därmed etablerar den inre konflikten. Malan 

(1979) byggde vidare på denna modell genom att relatera inre psykiska konflikter till 

relationer i en persons liv med dåvarande, ofta vårdnadshavare, i nedre delen av triangeln, 

nuvarande, ofta partnerrelation i övre högra hörnet, och överföringsrelationen, den som blir 

synlig i relation till terapeuten i övre vänstra hörnet (figur 1).  

Figur 1 

Överst illustreras konflikt- och persontriangeln. Nedan visas en kombination av de båda 

trianglarna som illustrerar hur konflikten tar sig uttryck i dåvarande, nuvarande och terapeut-

klient-relationerna (Malan, 1979).  

Ångest 

Känsla/

impuls 

Försvar 

Konflikttriangeln Persontriangeln 

Nuvarande Terapeut 

Dåvarande 

Konflikttrianglar i varje hörn av persontriangeln 

Känsla Ångest Försvar 

i nuvarande relationer 

(partner, vänner) 

Känsla Ångest Försvar 

i klient-terapeut-

relationen 

Känsla Ångest Försvar 

i dåvarande relationer 

(föräldrar)  
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Det är i alla dessa relationer som den inre psykiska konflikten antas ta sitt uttryck i personens 

liv (figur 1). Konflikter går ofta att härleda till personens tidiga relationer och hypotesen är att 

det är de känslor som vårdnadshavaren inte kunnat stå ut med, eller som barnet självt 

uppfattat att vårdnadshavaren inte stått ut med, som tryckts undan (Della Selva, 2006). Denna 

nästan instinktiva strategi från barnets sida, att pressa undan otillåtna känslor, förklaras utifrån 

anknytningen. 

           Anknytningen är barnets outtröttliga längtan och strävan efter att vara nära sina 

vårdnadshavare. Då ett hot om separation från vårdnadshavaren är förestående, verkliga hot 

såväl som hot i barnets fantasi, motiveras barnet att göra allt för att bevara bandet och trycker 

därför undan de känslor och känslouttryck som barnet uppfattar att vårdnadshavaren inte kan 

stå ut med (Bowlby, 1980). Detta blir ett problem när vi som barn lär oss att ignorera delar av 

våra känslor eller emotioner, och därmed verkligheten som förser oss med information som är 

viktig för att vi ska agera adaptivt i olika situationer (Frederickson, 2013).  

          Emotioner organiserar kroppen så att vi kan agera adaptivt i olika situationer 

(Frederickson, 2013). När människan använder försvar för att ignorera sina känslor förlorar 

hon informationen som känslorna förser henne med och agerar inte längre baserat på sina 

känslor och sin längtan, utan utifrån den oro/ångest eller de försvar hon använder för att 

undvika känslorna (Schore, 2009). Emotionsforskare, fokuserande på diskreta känslor (Ekman 

& Cordaro, 2011), har enats kring sex basala emotioner (basic feelings): ilska, rädsla, äckel, 

sorg, förvåning och glädje (Ekman 2003: Izard 1994: Tomkins 1962). Dessa emotioner har 

identifierats med gemensamma ansiktsuttryck världen över (Ekman, 1992; 2003; Keltner, 

Ekman, Gonzaga & Beer, 2003), och har förklarats genom sin specifika aktivering av 

autonoma nervsystemet (Davidson, 2004; Ekman & Davidson, 1994; Levenson, 2003) samt 

sina specifika handlingstendenser (Frijda, 1986). Frederickson menar att andra känslor, som 

han kallar sociala emotioner, involverar mer kognitiva funktioner och har inte samma 
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biologiska markörer, varför man i ISTDP fokuserar på de sex basala emotionerna plus skuld 

och skam som är med och genererar den primära konflikten (Frederickson, 2013). I denna 

uppsats ligger fokus på dessa åtta emotioner, vilka benämns som affekter eller känslor. 

         Människan känner känslor större delen av en dag. Ibland triggar känslorna oro eller 

ångest baserat på våra tidigare upplevelser. Om personen tidigare blivit bestraffad då hon eller 

han delat med sig av sitt känsloupplevande i tidigare relationer, exempelvis i 

anknytningsrelationerna, reagerar kroppen som om det fortfarande vore farligt. En klient som 

har lärt sig att förneka sina känslor tidigare i livet kan vara kvar i samma mönster idag. Även 

om det var adaptivt tidigare så kan det nu vara anledningen till hans eller hennes problem 

eftersom det genererar oro eller ångest och försvar (Frederickson, 2013). Oro eller ångest och 

försvar är alltså centrala begrepp som terapeuten arbetar aktivt med inom ISTDP. 

          Oro eller ångest. Om vi blir rädda eller känner oro eller ångest upplever vi det i vår 

kropp genom att aktivering av det somatiska och autonoma nervsystemet skapar symtom som 

bultande hjärta och svettiga handflator. När vi uppfattar dessa kroppsliga symtom medvetet 

kallar vi det för rädsla eller oro/ångest (Damasio, 1999). Skillnaden mellan oro/ångest och 

rädsla är att rädsla triggas av objektiva hot medan det vi kallar för oro/ångest triggas av mer 

subtila signaler, som våra känslor (Barlow, 2004). Oro/ångest har som funktion att signalera 

och förbereda kroppen att agera på fara, vilket sker genom att ett ofta omedvetet stimuli 

triggar amygdala och hypothalamus, vilka i sin tur aktiverar autonoma nervsystemet som 

genererar symptomen av oro/ångest i kroppen (LeDoux, 1998). Den sympatiska delen av det 

autonoma nervsystemet bidrar till ökad puls, förhöjt blodtryck, snabbare/ytligare andning och 

minskar tillförseln av blod till extremiteterna till förmån för stora muskelgrupper som 

möjliggör för oss att fly eller slåss. Våra händer och fötter blir kalla, munnen och ögonen blir 

torra, vi får förstoppning och vidgade pupiller (Goldstein, 2006: Hamill & Shapiro, 2004). 

Den parasympatiska delen av vårt autonoma nervsystem bidrar istället till att vår puls, 
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andning, och blodtryck minskar, vilket även resulterar i minskat blodflöde till hjärnan. Detta 

leder till symtom som dimmig syn, ringande i öronen, problem att tänka, yrsel, illamående 

och migrän, likväl som kroppslig bortdomning, kraftlöshet, varma händer, minskade pupiller 

och ökad salivering (Goldstein, 2006; Hamill & Shapiro, 2004).  

         Försvar antas användas automatiskt och omedvetet av klienten för att värja sig från 

delar av verkligheten som triggar oro eller ångest. Eftersom försvar hindrar individen från att 

ta in verkligheten som den är och agera adaptivt, bidrar aktiva försvar bland annat till att 

klienten inte når sina mål och upplever mer negativa känslor (Frederickson, 2013). Klienten 

kan använda sig av olika typer av försvar som taktiska försvar, karaktärsförsvar, regressiva 

och repressiva försvar (Davanloo, 2000). (Tabell 1).  

Repressiva försvar håller våra känslor borta från vårt medvetande (Frederickson, 2013). 

Taktiska försvar (Davanloo, 1990; 2000) trycker också bort känslor men har som främsta 

funktion att hålla terapeuten på avstånd. Regressiva försvar gör oron eller ångesten hos 

klienten mer svårreglerad. Hellre än att uppleva sina känslor på insidan, kan klienten använda 

sig av regressiva försvar för att “bli av” med känslorna genom utåtageranden, verbala 

urladdningar, splitting och projektioner (Frederickson, 2013). Karaktärsförsvar kan anta tre 

olika typer av uttryck, att klienten dömer sig själv, andra eller projicerar sitt eget dömande på 

andra. Det betyder att klienten kan ha en dömande och anklagande inre röst, identifiera sig 

med personer som varit dömande mot klienten tidigare samt ignorera eller negligera sig själv 

(Frederickson, 2013). Eftersom de olika försvaren har olika funktion och struktur fodrar de 

olika interventioner, vilka alla är viktiga inslag i ISTDP (Frederickson, 2013). 
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Tabell 1 

En beskrivning av fyra olika typer av försvar och exempel på vad de kan innebära i terapin. 

 

ISTDP 

ISTDP innebär som namnet anger en intensiv psykodynamisk behandling, med mindre än fem 

sessioner för klienter med lindrigare psykologiska besvär, såsom djup sorg, och upp till 150 

sessioner för de svårast sjuka patienterna med dissociativa störningar eller borderline 

personlighetsstörningar (Abbass, Town & Driessen, 2013).  

Taktiska försvar Repressiva försvar Karaktärsförsvar Regressiva försvar

dölja ord undvikande ignorering av sig själv hjälplöshet

distansiering förnekelse negligering passivitet

byta ämne förskjutning glömska gråtighet

undvika ögonkontakt identifikation med avfärdande av sig själv medgörlighet

skratt, parodi      agressor eller      som man blivit somatisering

avvisande suck      objekt för ilskan      avfärdad av andra vändning mot självet

     och kroppshållning omedelbar repression depression

generalisering intellektualisering projektion

indirekt eller isolering av affekt splitting

     hypotetiskt tal minimering externalisering

tillbakatagande rationalisering dissociation

ruminering reaktionsformande hallucinering

vaghet bortträngning vanföreställningar

Exempel från sessioner

Klienten kan undvika att specificera problemet och generalisera genom att svara 

på frågan om hon eller han kan ge ett konkret exempel med:

"problemet finns i alla delar av mitt liv"

På frågan vad klienten känner gentemot sin partner som varit otrogen kan klienten svara

med intellektualisering istället för känsla:

"jag förstår inte att hur hon kan göra detta mot mig, jag som alltid ställer upp och gör det hon vill"

På samma fråga kan klienten ignorera sina egna känslor och klandra sig själv:

"jag förstår att hon varit otrogen mot mig, jag är ju egentligen ingenting att ha"

Klienten kan projicera sin egen icke-tillit på terapeuten och säga:

"jag tror inte att du kan hjälpa mig för ingen förstår mig, jag är så annorlunda"
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Utvecklingen av ISTDP. Under de senaste 40 åren har Habib Davanloo, genom 

noggranna studier av terapeutiska samtal på videofilmer, utvecklat en metod ur 

psykodynamisk terapi som kallas för Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, eller som 

den vanligen benämns ISTDP (Abbass & Town, 2013). Metoden har förändrats och 

modifierats genom åren efter att ha prövats och utvärderats. Till en början kallades den för 

STDP, Short-term dynamic psychoterapy, och var anpassad till klienter som kallades “low 

eller moderate resistent”, vilket innebär att de var relativt medvetna om sina problem och hade 

färre taktiska försvar eller karaktärsförsvar. Metoden utvecklades sedan till att innehålla 

“graded format” som innebär att terapeuten är med och bygger tolerans för oro eller ångest 

hos klienten innan känslor utforskas (Davanloo, 1990). Efter att metoden utvecklats blev den 

mer användbar för en bredare klientgrupp, vilket innefattar de man i ISTDP kallar för “highly 

resistent”, som varit med om svårare trauman och utvecklat försvar som repression, även 

benämnt bortträngning, med exempelvis depression och somatisering som följd (Abbass et al., 

2013). Vid samma tidpunkt som metoden kom att benämnas ISTDP började också personer 

med vad behandlarna benämnde ha en ”fragile character structure” inkluderas i terapin. Denna 

grupp innefattade de personer som i stor utsträckning använde sig av regressiva försvar som 

dissociation och projektion, samt de med olika personlighetsstörningar (Abbass et al., 2013). 

Metoden utvecklades så att terapeuten, förutom att arbeta med tolerans för oro, även arbetade 

med klientens självobserverande kapacitet genom självobservation, uppmärksamhet av ångest 

och försvar samt förmåga att urskilja de tre sidorna i konfliktriangeln (Frederickson, 2013).  

“The central dynamic sequence of unlocking the unconscious.” Genom noggranna 

studier av videofilmerna utforskade Davanloo vilka huvudsakliga terapeutiska processer som 

ägde rum när patienterna upplevde genomgripande och ihållande förbättringar i uppföljningar 

av terapin. Han använde samma interventioner på nya patienter och följde upp dem för att se 

om processerna bidrog till en ihållande effekt (Abbass & Town, 2013). Detta arbete 
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utmynnade i en sekvens av processer vilken han beskrev som “the central dynamic sequence 

of unlocking the unconsious”, illustrerad i figur 2 (Davanloo, 1990; 2000; 2005; Abbass & 

Town, 2013). 

 

Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

I “the central dynamic sequence of unlocking the unconscious” är de första två faserna 

problem (inquiry) och press (pressure), inkluderande psykodiagnos, där terapeuten frågar 

vilka inre känslomässiga problem klienten vill ha terapeutens hjälp med samt pressar klienten 

till att identifiera och uppleva sina underliggande känslor. Beroende på om klienten svarar 

med känsla, oro, ångest eller försvar kan terapeuten bedöma hur denna ska arbeta vidare med 

klienten, vilken psykodiagnos en klient ska få. Fas tre i sekvensen är klarifikation 

(clarification), där terapeuten hjälper klienten att se de negativa konsekvenser som försvaren 

bidrar till i klienten liv. Varefter terapeuten och klienten kan samarbeta i utmaningen 

(challenge) av försvaren i fas fyra. För att sedan i fas fem, “unlocking of the unconscious”, 

kroppsligen uppleva känslorna kopplade till klientens problem. Efter att klienten klarat att låsa 

upp sina knutar och uppleva känslorna fritt sker i fas sex en kognitiv rekapitulering 

(recapitulation) av hela processen där de omedvetna känslorna, oron eller ångesten och 

försvaren kopplas samman i det patienten upplevt både i terapin och tidigare i livet (Abbass & 

Town, 2013). 
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Det Davanloo såg upprepade gånger var att när klienten somatiskt upplevt sina 

komplexa, ofta motstridiga, känslor så minskade den omedvetna oron/ångesten över dessa 

dramatiskt. När ångesten minskade, så minskade därefter försvaren märkbart eller försvann 

helt. Det var i detta avslappnade och öppna tillstånd som klienten kunde uppleva bilder och 

minnen från traumatiska händelser (Abbass & Town, 2013).  

Till en början var Davanloos tekniker svåra att lära sig och obekväma för flera 

terapeuter att använda, då de byggde på en mycket konfronterande terapeutisk stil. Endast ett 

fåtal terapeuter utöver Davanloo själv kunde använda dem effektivt (Malan, 2006). Idag är Dr 

John Frederickson, en av de sittande ordförandena för ISTDP Training Program vid 

Washington School of Psychiatry och en av de främsta förgrundsgestalterna i ISTDP (ISTDP 

Institute, 2014a). Det är utifrån Fredericksons bok (2013) Co-Creating Change som mycket av 

inspirationen till denna uppsats och behandlingsprotokollet, beskrivet i metoddelen, hämtats.  

Hur terapeuten i ISTDP arbetar 

Det som inom ISTDP antas stå i vägen för klientens känsloupplevande är för hög ångest eller 

hennes försvar. För att klienten ska kunna nå sina känslor hjälper terapeuten honom eller 

henne att se och lägga ner sina försvar, vilket benämns restrukturering av försvar. För de 

klienter som uppnår en allt för hög ångest hjälper terapeuten denne att reglera sin ångest 

genom att observera och uppmärksamma den. Då varken ångest eller försvar står i vägen för 

känslan främjar terapeuten ett fördjupat känsloupplevande genom att uppmuntra klienten till 

att utforska, uppleva och stanna i den primära känslan som väcks kopplat till en specifik 

situation.  

Psykodiagnostik. För att terapeuten ska kunna avgöra vilka interventioner som behövs 

genomförs i inledningen av terapin en psykodiagnostik som bedömer vilka försvar klienten 

använder och vilken grad av ångest en klient har. Genom sina studier av videofilmer 

uppmärksammade Davanloo tre huvudsakliga vägar som den omedvetna oron/ångesten kunde 
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ta. Den första var att tvärstrimmig muskulatur aktiverades, vilket kunde observeras 

exempelvis genom att klienten knöt nävarna eller suckade. När klientens oro aktiverade 

tvärstrimmig eller frivillig, muskulatur såg Davanloo att klienten ofta använde sig av försvar 

som isolering av affekt med intellektuellt undvikande av sina känslor. Den andra vägen som 

den omedvetna oron kunde ta involverade glatt, ofrivillig, muskulatur som bland annat 

påverkade musklerna i magtrakten, blodådror och andningsvägar, vilket ledde till migrän, 

irritable bowel syndrome (IBS) och högt blodtryck. Det som medföljde denna orosyttring var 

ofta försvar som instant repression (omedelbar bortträngning) och egentlig depression, när 

känslorna direkt riktades in mot kroppen innan de nådde medveten nivå. Den tredje nivån av 

oro eller ångest var kognitiv och perceptuell distorsion, då personen upplevde dimmig syn, 

mental förvirring/oordning och/eller hallucinationer. Dessa klienter tenderade att använda 

projektioner och projektiva identifikationer som sina främsta försvar (Abbass, Lovas & Purdy, 

2008; Davanloo, 2005). 

Baserat på hur oron uttrycker sig i klientens kropp samt vilka försvar han eller hon 

använder kan terapeuten bestämma hur denne ska fortsätta intervenera. Om klientens oro går 

ut i den tvärstrimmiga muskulaturen och denne främst använder sig av isolering av affekter 

med hjälp av intellektuella försvar är en direkt mobilisering av den omedvetna känslan 

rättfärdigad. Om klienten istället blir överväldigad av ångest och svår att nå på grund av 

exempelvis repression, kognitiv distorsion eller projektiva försvar behöver terapeuten hjälpa 

klienten att bygga kapacitet att kunna tolerera omedveten ångest innan klienten kan nå fram 

till sina omedvetna känslor (Davanloo, 1990).  

Så snart klienten svarar med antingen ångest eller försvar, hjälper terapeuten honom 

eller henne att se skillnaden mellan 1) känsla och ett stimulus och bjuder in känslan, 2) 

känslan och ångest och bjuder in känslan eller 3) känslan och försvaret och bjuder in känslan. 
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När terapeuten och klienten gör det skapas en bättre relation, eftersom båda fokuserar på 

klientens inre liv (Frederickson, 2013).  

Restrukturering av försvar. En terapeut i ISTDP måste vara aktiv eftersom försvar kan 

uppträda upp till 150 gånger under en 50-minuters session (Frederickson, 2013). Med så 

många försvar kommer klienten inte nå sina känslor och inte heller skapas en terapeutisk 

allians. Försvaren skapar snarare en otrygg anknytning, klientens symtom och nuvarande 

problem. Terapeuten behöver i ett sådant läge visa medkänsla genom att blockera alla försvar 

som förstör möjligheterna till behandling och förbättring och samtidigt aldrig avbryta 

klientens känslor eller uttryck av hennes inre liv (Frederickson, 2013). Att adressera försvar är 

den största delen av terapeutens arbete, men även oro eller ångest kan stå i vägen för effektiv 

terapi.  

Oro eller ångest anses i ISTDP vara ett gott tecken som signalerar att omedvetna 

känslor ökar. Att en klient kan tolerera en optimal nivå av oro eller ångest tros också vara bra 

för all inlärning i terapi och för att vi ska växa (Frederickson, 2013). När oron är för låg 

menar man att klienten undviker sina känslor och kommer då inte lära sig förstå vad som 

triggar hans eller hennes oro. När oron istället är för hög kan hjärnan inte arbeta ordentligt, 

och därmed kan heller ingen ny inlärning äga rum. Terapeuten strävar efter att se när oron är 

på optimal nivå genom att titta efter tecken, som exempelvis suckar och spända muskler, 

vilket därmed ger terapeuten information om att klienten möter det hon eller han vanligen 

undviker (Frederickson, 2013). När oron är i tvärstrimmig muskulatur behandlar terapeuten 

oron som ett försvar och utforskar tillsammans med klienten känslan (Frederickson, 2013).  

Ett fördjupat känsloupplevande innebär att patienten benämner känslan, 

uppmärksammar dess fysiologiska förnimmelser i kroppen samt berättar om de impulser som 

känslan ger upphov till (Frederickson, 2013). Ett exempel på hur detta går till är att terapeuten 

ber klienten att berätta för vilka problem denne söker hjälp. Med klientens tillåtelse utforskar 
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terapeuten och klienten tillsammans ett specifikt exempel för att förstå vilka känslor som är 

kopplade till det exemplet. Klienten observeras hela tiden för att terapeuten ska kunna se om 

ångesten är på en optimal nivå eller om några försvar står i vägen. Om ingetdera är 

närvarande utforskar terapeuten och klienten känslan genom att terapeuten exempelvis frågar, 

“Vad är känslan gentemot din partner för att han/hon varit otrogen?” Terapeuten är med och 

guidar processen så att klienten kan identifiera känslorna som situationen väcker, exempelvis 

ilskan över otroheten och skulden över att känna ilska gentemot någon man också älskar. 

Vidare frågar terapeuten klienten om han eller hon kan berätta hur känslan förnimms i 

kroppen. Ilska rapporteras ofta av klienterna som en våg av värme eller energi som rör sig 

uppåt i kroppen, upp till bröstet och nacken innan den går ut i armarna med en impuls att ta 

tag i något eller göra någonting våldsamt. Skuld över ilskan upplevs mer som 

sammandragningar i överkroppen och samvetskval när exempelvis en mental bild av en död 

make eller maka finns i medvetandet. Sorg rapporteras som en mjukare upplevelse, utan 

fysisk smärta, där klienten är mer bedrövad än den känner samvetskval (Abbass & Town, 

2013). Slutligen utforskar klient och terapeut vilka handlingsimpulser känslan leder till, 

exempelvis att klienten vill slå sönder sin partners saker, slå och sparka honom eller henne 

och så vidare (Frederickson, 2013). 

Evidens för ISTDP 

Verksamma processer i ISTDP. Genom att studera den terapeutiska processen i ISTDP och 

kartlägga patientens respons på interventioner, samt jämföra detta med utfallet av terapin har 

ett antal studier genomförts för att fastställa de nödvändiga ingredienserna i ISTDP som leder 

till förändring. Resultatet av tre studier ger ett visst stöd för att terapeutens fokus på att aktivt 

adressera patientens försvar, utforska dynamiska mönster då de uppstår i överföringen, 

upplevande av underliggande känslor och reducering av patientens försvar är de processer 

som är nödvändiga för förändring (Winston, Winson, Wallner-Samstag & Muran, 1994; 
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McCullough et al., 1991, och Taurke et al., 1990). Även mobiliseringen av emotioner 

(Salvadori, 2010), upplevandet av emotioner samt insikt i defensiva funktioner har visat sig ha 

ett samband med symtomförbättring (Paserpskyté, 2012).  Det finns även ett visst stöd för att 

det inte är känsloupplevandet i sig, men snarare patientens upplevande av ett faktisk 

“Unlocking of the unconcious”, som bidrar till förändringen av terapin (Town, Abbass & 

Bernier, 2013) 

Effekten av ISTDP. Abbass, Town & Driessen (2012) utförde den första meta-analysen 

som utvärderar effekten i studier som använt sig av ISTDP enligt Davanloo. De 13 studier 

som inkluderades i meta-analysen varierade beträffande antal deltagare, antal sessioner och 

urval av patienter. Den totala effektstorleken (d) för alla utfallsmått från förmätning till 

eftermätning var stor och indikerade stora förbättringar vad gäller generell psykopatologi 

(d=1.16), depression (d=1.51), ångest (d=0.98) och interpersonellt fungerande (d=0.84). Man 

fann även att de studier som använde sig av den modifierade varianten av ISTDP (Davanloo, 

1990) visade på större effekt än de studier som använde sig av den äldre versionen som 

utvecklats före 1980. Den största andelen effektstudier som relaterar till en viss diagnostisk 

kategori som finns tillgängliga idag har fokuserats på behandling av personlighetsstörningar 

(Abbass et al., 2012). Det är också för diagnosgruppen personlighetsstörningar som det mest 

övertygande stödet för effekten av ISTDP idag finns, där tre oberoende randomiserade och 

kontrollerade studier rapporterat signifikanta förbättringar efter behandling (Abbass, Sheldon, 

Gyra & Kalpin, 2008; Hellerstein et al., 1998; Winston et al., 1994). Den forskning som 

bedrivits för att utvärdera effekten av ISTDP för andra diagnosgrupper är idag mer tvetydig 

och svår att sammanställa i en meta-analys då studierna varierar vad gäller patienturval, 

utfallsmått och kvalité. Replikering av oberoende forskare är också nödvändig för att kunna 

bekräfta signifikanta fynd i studierna (Abbass et al., 2012).  
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För blandad problematik och specifika diagnoser har effekten av ISTDP studerats i 

några enskilda studier. Effekten av ISTDP för patienter med blandad problematik har 

utvärderats i fyra studier där resultaten visar på förbättringar vad gäller patienternas 

självrapporterade symptom, interpersonella svårigheter, personlighet och generell 

psykopatologi (Davanloo, 1980; 2005; Abbass, 2002a; Abbass 2002b; Abbass 2004a; 2004b). 

Effekten av ISTDP för ångest- och förstämningssyndrom har utvärderats i tre studier där 

bland annat symptom, interpersonella svårigheter, depression och generell psykopatologi 

förbättrades efter behandling. I en av studierna ges en ISTDP-liknande terapi tillsammans 

med psykofarmaka till personer med paniksyndrom (Wiborg & Dahl, 1996), i en annan studie 

ges en modifierad form av ISTDP till personer med bipolärt syndrom (Abbass, 2002c) och i 

den tredje studien ges ISTDP till personer med behandlingsresistent depression. Ingen av 

depressionsstudierna hade någon kontrollgrupp och antalet deltagare i studierna varierade från 

fyra (Abbass, 2002c) till 40 (Wiborg & Dahl, 1996). ISTDP har i ett antal studier gett goda 

resultat för somatiska problem, bland annat för immunfaktorer, psykogenetiska 

rörelsesvårigheter, huvudvärk, kroniskt ryggont och medicinskt oförklarliga symptom 

(Abbass et al., 2013).  

ISTDP i förkortat format har visat sig ge förbättringar i symptom och interpersonella 

svårigheter då effekten av enbart den inledande intervjun, som benämns ”trial therapy” i 

ISTDP, har studerats (Abbass, Joffres & Ogrodniczuk, 2008).  

Terapeuter under upplärning. Tre studier har studerat effekten av ISTDP utförd av 

terapeuter under upplärning, där resultaten i två av studierna visade på signifikanta 

förbättringar för symptom där värdena sjönk till under kliniskt tröskelvärde (Abbass, 2004a; 

2004b) och den tredje studien dessutom rapporterade signifikanta förbättringar för 

interpersonella svårigheter (Abbass, Kisely, Rasic & Katzman, 2013). Terapeuterna i dessa 
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studier tränades genom handledning i smågrupper som baserades på feedback av 

videoinspelningar från terapisessioner (Abbass, 2004a).  

Sammanfattningsvis finns det idag evidens för ISTDP som sträcker sig över ett brett 

spektrum av psykiatriska syndrom och visar stora genomsnittliga förbättringar på flera 

psykologiska parametrar. De studier som finns är dock få till antalet och endast sex studier av 

dessa är randomiserad och kontrollerade (RCT). Det starkaste stödet för effekten av ISTDP 

finns för behandlingen av personlighetsstörningar där tre oberoende RCT studier genomförts. 

För övriga patientgrupper är effekten av ISTDP ännu oklar på grund av brister i kvalitén i 

studierna och brist på replikering. Flera av de studier som undersökt effekten av ISTDP för 

andra diagnoser saknar kontrollgrupp och randomisering till betingelser och många gånger är 

det samma forskare som genomfört flera av studierna i Nordamerika.  Det finns idag ingen 

gruppstudie som utvärderar effekten av ISTDP för enbart patienter med depression eller 

ångestsyndrom. Preliminära slutsatser kan dock dras utifrån de studier som gjorts att ISTDP 

är en lovande behandling i blandade patientgrupper även vid depression, ångest, somatiska 

problem, och att enbart den inledande intervjun har effekt. Det finns också indikationer från 

tidigare forskning att ISTDP kan läras ut och användas av terapeuter under upplärning på ett 

effektivt sätt genom videobaserad handledning.  

Syfte och forskningsfrågor           

Den forskning som presenterats ovan innehåller stora luckor och omfattar ett begränsat antal 

studier vilket innebär att fortsatt forskning som utvärderar effekten av ISTDP är efterfrågad. 

Denna studie, där randomisering till olika behandlare och kontrollbetingelser (baslinjer) 

används, utgör ett bidrag till forskningsfältet. Då ISTDP har visat sig ha effekt vid behandling 

av patienter med blandad psykiatrisk problematik, men till största del studerats i 

Nordamerika, är det av intresse att undersöka effekten och genomförbarheten av behandlingen 
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för unga vuxna inom psykiatrin i Sverige. Det finns ett stort värde i att oberoende forskare 

utvärderar terapimetoden då det bereder en möjlighet att replikera tidigare resultat och vidga 

dem till en ny kontext. Denna studie utförs på en psykiatrisk mottagning i Sverige, i ”den 

kliniska verkligheten”, vilket ger resultatet praktisk relevans och möjlighet att generaliseras 

till denna kontext. Den tidigare forskning som indikerar att det är möjligt för terapeuter under 

utbildning att utföra ISTDP med lyckade resultat, tillsammans med stödet för att mycket 

förkortade versioner av ISTDP har effekt, motiverar att undersöka genomförbarheten av den 

modell, som används i denna studie, där studenter utför en till antalet sessioner mycket 

begränsad ISTDP med hjälp av videobaserad handledning. Denna studie har således två 

syften: 

Studiens första syfte är att undersöka effekten av en behandling baserad på principer 

från ISTDP. 

Det andra syftet är att undersöka genomförbarheten av tidsbegränsad ISTDP inom 

ramen för psykiatrin med fokus på unga vuxna. Dessa syften utmynnar i två frågeställningar. 

Den första frågeställningen är vilken effekt affektfokuserad terapi baserad på principer 

från ISTDP har för unga vuxna patienter inom psykiatrin med blandad problematik. 

Den andra frågeställningen är om affektfokuserad terapi baserat på principer från 

ISTDP är möjlig att genomföra: 

 För oerfarna terapeuter i slutet av sin psykologutbildning 

 Inom den kontext som Psykiatrisk mottagning för unga vuxna innebär 

 Inom en mycket begränsad tidsram (max sex veckor) 

 Med ett särskilt intresse för patientens vilja att slutföra behandlingen 
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Metod 

Samarbete med psykiatrin 

Ett undersökande av möjligheten till samarbete med vårdgivare i Örebro Läns Landsting 

påbörjades hösten 2013 genom att författarna kontaktade olika psykiatriska mottagningar och 

vårdcentraler. I ett tidigt skede erhölls svar från Psykiatrisk mottagning för unga vuxna där 

enhetschefen var positiv till ett samarbete och även föreslog en legitimerad psykolog som 

potentiell handledare. Ett första möte med enhetschefen och potentiell handledare för 

behandlingsmetoden infann sig i december 2013, där författarna presenterade ide och tidsplan 

till studien. Handledaren redogjorde för de villkor han hade inför ett eventuellt samarbete, 

vilket bland annat innefattade att författarna skulle använda sig av filminspelningar av 

terapierna som underlag för handledningen i behandlingsmetoden. Med mandat från 

enhetschefen ställde handledaren upp två timmar i veckan under hela förberedelse- och 

behandlingsperioden för att bidra till att genomföra en god och patientsäker behandling. 

Handledaren var vid tillfället under pågående högskoleutbildning i ISTDP, så kallad Core 

training (ISTDP Institute, 2014b), vilket ledde till att författarna kom överens med 

handledaren om att fokusera på denna behandlingsmetod.  

Rekrytering 

Då samarbetet med Psykiatrisk mottagning för unga vuxna var definitivt påbörjade 

handledaren under januari månad, med hjälp av andra behandlare på mottagningen, arbetet 

med att söka möjliga kandidater till studien. Rekrytering av deltagare utfördes genom ett 

bekvämlighetsurval och baserades på inklusions- och exklusionskriterier, vilka författarna 

tidigare förmedlat till handledaren. Inklusionskriterierna innebar att deltagaren skulle ha ett 

psykiatriskt problem och vara i behov av behandling samt att han eller hon hade praktisk 

möjlighet att delta i studien och att träffas två gånger i veckan under februari och mars månad, 

då behandlingen beräknades pågå. Exklusionskriterierna inkluderade överhängande suicidalt 
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beteende, aktivt missbruk, svår psykiatrisk problematik såsom psykos, svår ätstörning eller 

svårt självskadebeteende samt förändringar under studiens gång i medicinering eller annan 

behandling. Varefter deltagare uppfyllde kriterierna kontaktades de av den på psykiatrin 

ansvarige behandlaren med erbjudan om att delta i studien. Åtta deltagare var det antal 

behandlarna, tillika författarna, ansåg sig bemästra inom den begränsade tidsramen. När detta 

antal var klara för behandling randomiserades de till ansvarig behandlare. Efter tillåtelse från 

deltagarna att bli uppringda, inbjöds de telefonledes till informationsträff med ansvarig 

behandlare. En person svarade aldrig och en valde efter övervägande att tacka nej, varvid 

ytterligare två kandidater kontaktades då de uppfyllde kriterierna. Slutligen hade båda 

behandlarna fyra deltagare vardera inbokade för en informationsträff. 

Deltagare 

Följande åtta personer, varav alla kvinnor, deltog i behandlingen (tabell 2). 

Tabell 2 

Studiens åtta deltagare var alla kvinnor och hade följande sysselsättning, ålder och 

diagnoser. 

 Ålder Sysselsättning Diagnoser 

1 18 Gymnasiala studier Medelsvår depressiv episod 

2 19 Deltidsarbete Recidiverande depression medelsvår episod 

3 24 Heltidsarbete Kroniskt förstämningssyndrom 

4 24 Heltidsarbete Medelsvår depressiv episod 

5 21 Hel-/deltidsarbete 
Posttraumatiskt stressyndrom,  

Recidiverande depression medelsvår episod 

6 24 Universitetsstudier Ingen diagnos 

7 21 Gymnasiala studier Medelsvår depressiv episod, ångesttillstånd 

8 20 Universitetsstudier Medelsvår depressiv episod 
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Den första kontakten togs genom att respektive behandlaren ringde upp sina deltagare och 

tillfrågade henne än en gång om hon ville delta i studien. Vidare gavs information till 

deltagaren om att hon skulle bli filmad under terapierna varefter hon bjöds in till en 

informationsträff med behandlaren. Informationsträffen var det första tillfälle då behandlare 

och deltagare möttes och deltagaren fick muntlig och skriftlig information (bilaga 1) om 

studien och möjlighet att ställa frågor till behandlaren. Deltagaren godkände sedan skriftligen 

sin medverkan i studien och medgivande till filmning. Informationsträffen avslutades med att 

deltagaren fyllde i de skattningsskalor som utgjorde förmätning ett i studien. Med 

behandlarens hjälp formulerade hon även ett aktuellt symptom i vardagen som utgjorde en av 

frågorna i de dagliga skattningarna.  

Design 

Studien utgick från en Single Case Experimental Design (SCED) med multipla baslinjer. 

Utifrån en stabil baslinje kan prediktioner göras om hur deltagarens symptom skulle komma 

att se ut i framtiden utan behandling, vilket innebär att en stabilare baslinje möjliggör för 

säkrare förutsägelser av framtiden varav slutsatser om behandlingens effekt kan dras i 

jämförelse med denna prediktion. Att använda sig av multipla baslinjer med olika 

behandlingsstart bidrar till att öka studiens interna validitet då det kontrollerar för hot mot 

validiteten, såsom historia och mognad. SCED är en design som passar att använda i en 

klinisk miljö, vilket Psykiatrisk mottagning för unga vuxna utgör, och är dessutom lämplig att 

använda när ett lågt antal personer beaktas (Barlow, 2008; Kazdin, 2010).  

Syftet med baslinjerna var att mäta deltagarnas symptom och svårigheter under normala 

omständigheter, då de ej genomgick terapi. Deltagarna randomiserades till olika långa 

baslinjer där varje behandlare hade en 7, 10, 14 respektive 17-dagars baslinje att fördela sina 

deltagare till.  Baslinjelängderna kom sedan att ändras i några fall då en deltagare skulle resa 

bort vid behandlingsstart och därför bytte baslinje med en annan, medan en tredje på grund av 



AFFEKTFOKUSERAD TERAPI FÖR UNGA VUXNA  [27] 

sen ankomst till studien fick förkortad baslinje från 17 till 14 dagar för att studien skulle 

kunna avslutas inom aktuell tidsram. I inledningen av baslinjen, just innan behandlingen 

påbörjades och efter behandlingens slut genomfördes mätningar med självskattningsformulär 

för att fånga utvecklingen av deltagarnas svårigheter. Under hela studiens gång, både under 

baslinje och behandling, genomfördes även veckovisa mätningar med självskattningsformulär 

samt dagliga skattningar av symptom.  

Dagliga skattningar 

I de dagliga skattningarna bedömde deltagarna sin nedstämdhet, ångest och ett självvalt 

symtom varje dag under baslinje och behandling. De tre frågorna var formulerade ”I vilken 

utsträckning har du känt eller upplevt nedstämdhet, oro/ångest respektive eget symptom 

idag?”. Deltagarna uppmanades att dagligen registrera sina symptom på en skala från 0-10 

(0=”inte alls”; 10=”väldigt mycket”) i ett formulär (bilaga 2) och lämnade sedan in formuläret 

till terapeuten en gång i veckan vid ett terapitillfälle. Formuläret var försett med datum och 

kodnummer för varje deltagare. De dagliga skattningarna var tänkta att ge en bild av hur 

deltagarnas svårigheter förändrades från dag till dag. Symptomen ångest och nedstämdhet 

valdes ut baserat på att flera av deltagarna hade depressionsdiagnoser och vissa dessutom med 

en koppling till ångest. Det individuella symtomet inkluderades för att spegla varje enskild 

deltagare bättre och valdes ut i samråd med behandlaren under informationsmötet.  

För- och eftermätningar 

Fyra längre självskattningsformulär administrerades vid för- och eftermätningar. Dessa 

skattningsformulär avsåg mäta deltagarnas interpersonella svårigheter, grad av depressiva 

symptom, ångest, upplevda symptom samt grad av psykologisk inflexibilitet och bestod av: 

 Inventory of Interpersonal Problems, IIP (Alden, Wiggins & Pincus, 1990) 

 Symptom Checklist 90 items, SCL-90 (Derogatis, 1994) 
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 Avoidance and Fusion Questionnaire – Youth, AFQ-Y (Greco et al., 2008) 

 Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS (Zigmond & Snaith, 1983) 

För att kontrollera för den första förmätningen (FM1) genomfördes en andra förmätning 

(FM2) just innan första terapisessionen. Av de fyra skattningsformulär som benämns ovan 

valdes HADS, AFQ-Y och delskalan somatisering ur SCL-90 ut som skattningsinstrument vid 

FM2. IIP valdes bort då skalan var mycket omfattande och författarna bedömde att en 

förändring i IIP, under en så kort tid som baslinjen utgjorde, inte var trolig. Hela SCL-90 

administrerades inte heller på grund av sin omfattning samt för att två av skalorna (depressiva 

symptom och ångest) redan fanns representerade i HADS. 

          Inventory of Interpersonal Problems (IIP) är ett självskattningsinstrument 

innehållande 64 påståenden som identifierar personens interpersonella svårigheter (Alden et 

al., 1990; Horowitz, 1979; Horowitz, Rosenberg, Baer, Ureño & Villaseñor, 1988; Horowitz, 

Weckler & Doren, 1983). I början av skalan är påståenden formulerade, “Saker som du har 

svårt för. Jag har svårt att…” till exempel “hävda mig själv gentemot andra“. I den andra 

delen är påståenden formulerade, “Saker som du gör för mycket eller för ofta” till exempel 

“Jag låter andra människor utnyttja mig för mycket”. Påståenden besvaras på en likertskala 

med fem svarsalternativ (0=“inte alls”; 4=“oerhört”). Skattningsinstrumentet är uppdelat i åtta 

delskalor som mäter olika karaktärer av interpersonella svårigheter genom åtta domäner: 

Dominerade/Kontrollerande; Hämndlysten/Självupptagen; Kall/Avvisande; Socialt hämmad; 

Undfallande; Alltför tillmötesgående; Självuppoffrande; Påträngande/Behövande. Det finns 

svenska normer utarbetade för IIP där cut off gränsen för interpersonella svårigheter ligger vid 

T-poäng över 70 (Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 2002). Den svenska versionen av IIP 

har en tillfredsställande intern konsistens för delskalorna (α=.70-.85) och den totala skalan (α 

=.93) och har validerats med goda resultat (Weinryb et al, 1996). 
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          I denna studie användes IIP för att studera graden av interpersonella svårigheter för 

deltagarna före och efter behandlingen, med normativa t-poäng för kvinnor som 

jämförelsegrund. IIP har nyttjats som utfallsmått i tidigare studier med ISTDP som 

behandlingsmetod (Abbass et al., 2012) och bygger på en psykodynamisk teorigrund (Alden 

et al., 1990).  

          Symptom Checklist-90 items (SCL-90) är ett självskattningsinstrument innehållande 90 

påståenden om besvär som personen upplevt den senaste veckan (Derogatis, 1994). Varje 

symtom inleds med frågan ”Hur mycket har du besvärats av” och svaren anges på en 

femgradig likertskala (0=”Inte alls”; 4=”väldigt mycket”). Några av symtomen som personen 

ska ta ställning till är ”huvudvärk”, ”Tankar på att ta ditt liv”, ”Ångest- eller panikattacker” 

och ”Tröghet eller brist på energi”. Skalan innehåller nio subskalor samt sju symtom som inte 

ingår i någon skala. De nio subskalorna är: somatisering; obsessiv-kompulsivitet; 

interpersonell sensivitet; depression; ångest, fientlighet/vrede; fobisk ångest; paranoidt 

tänkande samt psykoticism. Skalan för hela instrumentet benämns Globalt svårighetsindex 

(GSI). Genom att räkna ut GSI för varje person kan poängen jämföras med medelvärden på 

GSI i en svensk icke-klinisk normgrupp, där medelvärdet för17-19-åriga kvinnor (m=.76, 

sd=.54) samt för 20-25-åriga kvinnor (m=.59, sd=.49) användes i denna studie (Fridell, 

Cesarec, Johansson & Malling Thorsen, 2002). Den interna konsistensen för hela skalan 

(α=.97-.98) såväl som för subskalorna (α=.75-.91) har visats vara hög och eftersom inter-item 

korrelationen i skalan bedömts hög är skalan att betraktas som en enda snarare än nio 

subskalor (Fridell et al., 2002).  

          Skalan användes i denna studie för att fånga upp de symtom varje deltagare upplevde 

som mest besvärande och frekvent förekommande. SCL-90 har använts som utfallsmått i 

tidigare effektforskning av ISTDP (Abbass et al., 2012). Då hela skalan var allt för 

omfattande att administreras veckovis valdes delskalan somatisering ut (innehållande 12 
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frågor) eftersom tidigare forskning har visat att ISTDP har effekt för somatiska besvär 

(Abbass et al., 2013).  

          Avoidance and Fusion Questionnaire-Youth (AFQ-Y) är ett självskattningsinstrument 

innehållande 17 påståenden som avser mäta graden av psykologisk inflexibilitet orsakad av 

kognitiv fusion och upplevelsemässigt undvikande hos ungdomar (Greco et al., 2008). 

Instrumentet översattes från engelska till svenska av författarna (bilaga 3) och exempel på 

påståenden är ”Mitt liv kommer inte bli bra förrän jag känner mig glad” eller ”Jag önskar jag 

kunde vifta med ett trollspö så all min ledsenhet försvann”. Hur sant varje påstående är för 

personen som svarar anges på en femgradig skala (0=”Stämmer inte alls”; 4=”Stämmer helt”) 

och den maximala totalpoängen på skalan är 68 poäng. AFQ-Y har en god validitet och intern 

konsistens (α=.90) och i de utländska normerna är medelvärdet 21.04 för ungdomar i 15-16 

års ålder. Värden ovanför 84:e percentilen (råpoäng 37) indikerar svårigheter mer än en 

standardavvikelse från medelvärdet ( Greco et al., 2008). 

          AFQ-Y användes i denna studie för att mäta graden av psykologisk inflexibilitet hos 

deltagarna. Kognitiv fusion, som antas ligga bakom psykologisk inflexibilitet, kan beskrivas 

som ett försvar i ISTDP, vilka man arbetar med att restrukturera. Eftersom terapin i ISTDP 

också går ut på att öka upplevandet av känslor, vilken antas vara den andra bakomliggande 

faktorn till psykologisk inflexibilitet har detta skattningsformulär inkluderats för att undersöka 

om terapin kan öka den psykologiska flexibiliteten. Normeringstabell med angivna 

percentilvärden har använts som jämförelsegrund i resultatet (Greco et al., 2008). 

          Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är en självskattningsskala uppdelad på 

två subskalor med sju frågor som mäter depressiva symptom och sju frågor som mäter ångest 

(Zigmond & Snaith, 1983). Totalt har skalan 14 olika påståenden, varav hälften är vända, av 

typen ”Jag känner mig spänd eller uppskruvad” eller ”Jag ser fram emot saker och ting med 

glädje“. Svaren varierar och är exempelvis “helt och hållet”, ”inte alls” och ”ibland” och 
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anges på en likertskala som poängsätts från 0 till 3. Skalan har visat sig ha god validitet och 

utländska cut-off värden för skalan har utarbetats där 0-7 poäng indikerar normal ångest 

respektive depressiva symptom, 8-10 mild, 11-14 måttlig och 15-21 poäng svår ångest 

respektive depressiva symptom (Bjelland, Dahl, Haug, Neckelmann, 2002). Den interna 

konsistensen för skalan har också visats vara god (α=.90) (Lisspers, Nygren & Söderman, 

1997).  

          I denna studie användes skalan för att mäta personernas grad av depressiva symptom 

och ångest före och efter behandlingen samt hur dessa förändrades veckovis. HADS valdes ut 

för att delskalorna speglar deltagarnas problematik med depressions- och ångestdiagnoser. 

Veckomätningar  

En gång i veckan genomfördes mätningar för att kontinuerligt följa förändringen av 

deltagarnas upplevda svårigheter under baslinjen och behandlingens gång. De formulär som 

utgjorde veckomätningar var HADS, AFQ-Y och SCL-somatisering. Under behandlingsfasen 

fyllde deltagarna i skattningsformulären en gång i veckan just innan en session påbörjades.  

Proceduren vid ifyllandet av självskattningsformulär, både vid för- och 

eftermätningarna samt vid de veckovisa mätningarna, gick till så att deltagaren förseddes med 

de skattningsformulär hon skulle fylla i, märkta med deltagarens kodnummer och datum. En 

lista med koder och namn på deltagarna förvarades på ett sådant sätt att sekretess kunde 

uppfyllas. Då deltagarna fyllde i formulären befann sig behandlaren i samma rum, men 

deltagaren fyllde i formuläret självständigt utan behandlarens inblandning. Några av 

deltagarna hade långa baslinjer och fick därför ta med sig veckoskattningar hem för att fylla i 

dem en gång i veckan, vilka sedan samlades in vid första behandlingstillfället. Dessa formulär 

var också märkta med deltagarens kodnummer och datum. 
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Behandlare 

Behandlarna, tillika författarna, var två psykologstudenter i slutet av sin utbildning som 

genomförde denna behandlingsstudie som en del i sin avslutande examensuppsats. 

Behandlarna hade, genom enstaka föreläsningar under utbildningen, fått en introduktion till 

affektfokuserad terapi som då tagit upp McCulloughs affektfobiterapi (McCullough et al, 

2003), Foshas AEDP (Fosha, 2006) samt ISTDP (Davanloo, 2000). Det första steget för 

behandlarna att ta till sig ISTDP var genom inläsning av böcker och artiklar som beskriver 

metoden. De böcker behandlarna tog del av var Co-Creating Change (Fredericksons, 2013) 

och Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (Patricia Couhglin Della Selva, 2006) samt 

artiklar som beskriver metoden, bland annat den centrala kliniska processen i ISTDP (Abbass 

& Town, 2013). Behandlarna såg även filmer där ISTDP trial therapy genomfördes med två 

patienter (ISTDP Institute, 2014c; 2014d) och lyssnade på Skill building excercises på 

ljudfiler för att öva sig i metoden. Under behandlingsfasen filmades terapisessionerna och 

behandlarna noterade då de såg filmen vart i den terapeutiska processen de befann sig, både 

utifrån konflikttriangeln och behandlingsprotokollets olika steg. Även noteringar om 

patientens grad av ångest och försvar skrevs ner. Under två timmar i veckan hade behandlarna 

handledning, där såväl behandlings- som patientfrågor kunde lyftas. Handledaren gav också 

undervisning i metoden under dessa tillfällen och gruppen delade teoretiska och praktiska 

reflektioner utifrån filmerna. Under de kliniska handledningstillfällena tittade behandlarna på 

delar av filmerna tillsammans med handledaren och fick återkoppling på sitt terapeutiska 

arbete med patienterna. Behandlarna såg även ett urval av varandras filmer för att på så sätt 

öka konformiteten mellan behandlarna och till protokollet. Behandlingsprotokollet nedan 

beskriver hur författarna använde sig av ISTDP principerna i terapin.   
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Behandling 

När behandlingen påbörjades fick deltagarna möta sin behandlare under tio terapisessioner, 

två gånger i veckan, under fem till sex veckor. Behandlingsmetoden som användes i studien 

var en affektfokuserad terapi baserad på principer från ISTDP, där fokus låg på att deltagaren 

skulle komma i kontakt med de känslor som hon av någon anledning valt att inte närma sig i 

olika livssituationer. De sex principer som användes under terapierna i denna studie är 

baserad på framförallt Jon Fredericksons bok Co-creating Change (2013). Principerna 

beskrivs och illustreras i behandlingsprotokollet samt i figur 3 och 4 nedan. 

Behandlingsprotokollet beskriver hur terapeuten kan hjälpa klienten att uppleva och 

blir medveten om sina känslor och bygger på fyra principer ur ISTDP (Frederickson, 2013) 

illustrerade i figur 3. Den första principen innebär att utforska vilket problem som gör att 

klienten söker sig till terapin. Den andra syftar till att klargöra om klienten vill arbeta 

tillsammans med terapeuten med detta problem. När klienten tydligt och klart med både kropp 

och ord säger att hon vill arbeta med problemet som hon har redogjort för, ber terapeuten 

enligt den tredje principen klienten att beskriva ett konkret exempel. Klient och terapeut 

arbetar då enligt den fjärde principen mot att klienten ska nå den underliggande känslan 

kopplat till upplevelsen i detta exempel. När klienten kan sätta ord och etikett på känslan, 

beskriva hur den upplevs i kroppen och vilken impuls känslan ger upphov till genomför 

terapeuten och klienten gemensamt en konsolidering av hela upplevelsen, varefter terapin 

börjar om från princip ett. Vid början av varje session börjar också terapin från princip ett. 
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Figur 1 

Behandlingsprotokollet utformat utifrån fyra principer från ISTDP. 

 

Det finns två omvägar som klienten kan ta vid varje steg, ett till fyra (figur 3). Den ena 

är att hon försvarar sig mot den ångest och/eller känslor som terapeutens fråga ger upphov till. 

Då behöver terapeuten släppa arbetet som syftar till att komma i kontakt med den 

underliggande känslan enligt steg ett till fyra och istället restrukturera försvaret som beskrivs i 

figur 4. När detta är gjort kan det terapeutiska arbetet återgå till de fyra stegen illustrerade i 

figur 3.  

Den andra omvägen innebär att klientens ångest blir för hög för att det terapeutiska 

arbetet ska vara konstruktivt och då hjälper terapeuten klienten att ångestreglera 

(Frederickson, 2013). Det beskrivs i andra kolumnen nedan (figur 4).   
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Figur 4 

Klienten kan ta två olika omvägar, vilka är ångest och försvar, på varje terapeutisk 

intervention. Beroende på omväg finns det ytterligare två principer för hur terapeuten arbetar i 

ISTDP: försvarsrestrukturering och ångestreglering. 

Etik 

I genomförandet av denna studie följde författarna rådande forskningsetiska principer (APA, 

2010; Øvreeide, 2002). I de etiska överväganden utgick författarna från att ingen deltagare 

skulle komma till skada, varav utformandet av exklusionskriterier och kontinuerlig 

handledning varje vecka av legitimerad och metodkunnig legitimerad psykolog där, om 

närvarande, tecken på förvärrande symtom och suicidalitet lyftes. Samme handledare var även 

patientansvarig under studiens gång, då studiens författare var under utbildning och saknade 

egen legitimation. Att filma terapisessionerna och nyttja detta material som underlag för 

Försvarsarbete 

För att komma närmare ett 
känsloupplevande behöver klienten se och 
lägga ner sina försvar. Terapeutens uppgift 
är att blockera de försvar som uppstår samt 
att tillsammans med klienten restrukturera 
försvaren. Detta gör terapeuten i tre steg: 

1. Identifiering: terapeuten benämner 
försvaret och visar på så sätt upp det för 
klienten. 

2. Klarifiering: terapeuten förklarar vilken 
funktion försvaret fyller och vilket pris 
klienten betalar för att använda 
försvaret 

3. Konfrontering: om försvaret fortfarande 
är aktivt efter steg 1 och 2, utmanar 
terapeuten klienten att lägga ner sitt 
försvar.  

 

 

Ångestreglering 

För att det terapeutiska arbetet ska vara 
effektivt behöver klienten uppleva ångest. 
Så länge ångesten uttrycks i tvärstrimmig 
muskulatur som exempelvis med suckar, 
spänningar i kroppen och knutna nävar kan 
principarbetet fortgå som vanligt. När 
klientens ångest stiger över ångesttröskeln 
(se graf nedan) så kan denna inte längre 
vara närvarande och lära sig av det som sker 
i terapin. Då behöver terapeuten hjälpa 
klienten att ångestreglera. Detta gör 
terapeuten när ångesten når den glatta 
muskulaturen och uttrycker sig som 
exempelvis magont, illamående och 
huvudvärk eller ännu starkare som 
perceptuell eller kognitiv distorsion.  

  

Ångest  Ångesttröskel 

 

  Tid 
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handledning innebar en möjlighet att öka kvalitén på och samtidigt ge den patientansvarige 

handledare insyn i terapierna. Uttalat innan behandlingen påbörjades var att handledaren, om 

han ansåg det nödvändigt, kunde ta en deltagare ur behandling om denna ansågs fara illa eller 

behöva annan vård. Handledaren kunde även baserat på denna insyn, tillsammans med 

behandlarnas omdöme fånga upp de deltagare som var i behov av fortsatt vård efter studiens 

avslut.  

För att beakta principen om deltagarnas frivillighet gavs flera möjligheter att tacka ja 

eller nej till medverkan i studien. Under informationsträffen informerades deltagarna om 

detaljer för vad deras medverkan i studien innebar och information om frivillighet, sekretess, 

filmning och möjlighet till att avbryta sin medverkan.  Denna information gavs både 

muntligen och skriftligen och alla deltagare fick skriva under sitt godkännande till medverkan 

i studien samt filmning av terapisessionerna och fick en kopia av avtalet (Bilaga 1).  

I hanteringen av data behandlades alla patientuppgifter med noggrann konfidentialitet 

och på den psykiatriska mottagningen där terapin bedrevs lydde behandlarna under samma 

sekretesslagar som de övriga yrkesutövande psykologerna och annan vårdpersonal, vilket 

även det skyddade identiteten hos deltagarna.  

Analys 

Visuell analys har enligt rekommendationer för SCED (Barlow, 2008; Kazdin, 2010) 

presenterats av dagliga och veckovisa skattningar. De dagliga skattningarna redovisas i en för 

varje deltagare individuell graf med alla tre symtom representerade. För att förtydliga graferna 

har linjer som markerar medelvärdet under baslinje och behandling för respektive symtom 

ritats in. Medelvärdeslinjer valdes framför trendlinjer då de dagliga skattningarna varierande 

mycket och detta sätt att presentera resultatet av författarna ansågs mest tydligt. En streckad 

lodrät linje i graferna anger baslinjens slut och behandlingens början. 
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Vid redovisning av veckomätningar har delskalorna för HADS presenterats i en för 

varje deltagare individuell graf, och därmed separerats från övriga skattningar då stora 

skillnader i totalpoäng på instrumenten motiverade detta förfarande. Baslinjernas avslut och 

behandlingens början har även här markerats med lodräta linjer. Mätpunkterna i graferna som 

visar skattningar för HADS inträffade med ungefär en veckas mellanrum. Skattningarna för 

AFQ-Y respektive SCL-somatisering har presenterats i en gemensam graf för alla deltagare. 

Mätpunkterna i båda graferna representerar det verkliga tidsintervall som rådde mellan 

mätningarna och uttrycks i antal dagar. Fem lodräta linjer markerar behandlingsstart för 

respektive deltagare vars nummer står ovanför. För veckoskattningarna har varken trendlinjer 

eller medelvärden använts då författarna bedömde att skillnaderna var synliga med blotta 

ögat. 

Deskriptiv statistik genomfördes av för- och eftermätningarna. För HADS depressiva 

symtom och ångest, AFQ-Y samt för SCL-somatisering presenterades procentuella skillnader 

från FM1 till FM2, samt skillnader från FM2 till EM. En analys av individuella skillnader i 

interpersonella svårigheter och förändringar av symtom (SCL-90) redovisas mellan FM1 och 

EM och gruppens medelvärde för IIP, SCL-90, AFQ-Y, och HADS presenteras, där 

procentuella skillnader från FM1 till EM anges.  Kliniskt signifikanta förändringar som 

uppnåtts i studien presenterades med utgångspunkt från befintliga gränsvärden (cut off 

värden) för HADS och IIP. För AFQ-Y presenterades percentilvärden utifrån en 

normeringstabell och för SCL-90 analyserades värdena utifrån medelvärdet och den första 

standardavvikelsen i normgruppen. 

Resultat 

Den första forskningsfrågan denna studie söker besvara är vilken effekt affektfokuserad terapi 

baserad på principer från ISTDP har för unga vuxna inom psykiatrin med blandad psykiatrisk 

problematik. Den andra forskningsfrågan är om affektfokuserad terapi baserat på principer 
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från ISTDP är möjlig att genomföra för oerfarna terapeuter i slutet av sin psykologutbildning, 

inom den kontext som Psykiatrisk mottagning för unga vuxna innebär, inom en mycket 

begränsad tidsram på maximalt sex veckor. 

För att besvara frågorna presenteras först en visuell analys av de dagliga skattningarna 

för alla åtta deltagare, varefter de veckovisa mätningarna illustreras. Därefter följer deskriptiv 

statistik på för- och eftermätningarna samt en presentation av kliniskt signifikanta 

förbättringar. Avsnittet avslutas med ett sammanfattande resultat där de båda 

forskningsfrågorna besvaras. 

Visuell analys av dagliga skattningar 

De dagliga skattningarna utgörs av tre frågor rörande nedstämdhet, ångest och ett eget 

symtom som skattas av deltagarna på en skala från 1-10. Varje deltagares resultat redovisas i 

en egen graf (figur 5). 
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Figur 5 

Dagliga skattningar av symptom för person 1-8. Streckad vågrät linje visar medelvärdet för respektive symptom under baslinje och behandling. Lodrät 

linje anger baslinjens slut och behandlingens början.
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Person ett har skattningar som varierar upp och ner med flera toppar och dalar. Vid de 

flesta mättillfällena följs alla tre symtommått åt. Medelvärdet för samtliga symtom ökar något 

från baslinje (BL) till behandling (BH), nedstämdhet (BL: 5,1, BH: 5,9), ångest (BL: 4,6, BH: 

4,9) och eget symtom, undvikande, (BL: 3,1, BH: 5,2). 

Person tvås skattningar varierar betydligt under både baslinje och behandling. I mitten 

av behandlingsperioden återfinns en markerad topp i alla symtom. Patienten berättar vid 

samma tid om en konkret händelse som innehöll en relationell konflikt. Skattningarna för 

nedstämdhet och ångest följs åt medan det egna symtomet till viss del skiljer sig från de 

övriga symtomen. Medelvärdet för alla symtom minskar från baslinje till behandling, 

nedstämdhet (BL: 5,2, BH: 3,4), ångest (BL: 4,2, BH: 3,2) och eget symtom, tjafs, (BL: 3,8, 

BH: 2,1). 

Person tre visar på symtomskattningar som varierar och inte följs åt sinsemellan. 

Framförallt det egna symtomet, ilska, varierar kraftigt under hela perioden med en tendens att 

skattas lågt under senare delen av behandlingen. Medelvärdet för ångest (BL: 7,7 BH: 7,1) 

och eget symtom, ilska, (BL: 4,8, BH: 3,7) minskar från baslinje till behandling, medan 

nedstämdhet är näst intill oförändrat (BL: 5,2, BH: 5,4). 

Person fyra förbättras från baslinje till behandling med variationer och visst bortfall av 

data. De tre symtommåtten varierar sinsemellan och medelvärdet för samtliga symtom 

minskar från baslinje till behandling, nedstämdhet (BL: 6,7, BH: 3,9), ångest (BL: 4,2, BH: 

3,0) och eget symtom, isolering, (BL: 4,5, BH: 3,0). 

Person fem har stora bortfall i data och stor variation i befintliga skattningar. 

Medelvärdet för alla symtom minskar lite från baslinje till behandling, nedstämdhet (BL: 2,6, 

BH: 2,5), ångest (BL: 3,6, BH: 2,5) och eget symtom, tankar på att dö, (BL: 3,2, BH: 2,7). 
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Person sex skattningar är stabila, med låga skattningar under hela baslinjen och 

behandlingsperioden, där medelvärdet för nedstämdhet (BL: 0,6, BH: 1,1), ångest (BL: 1,0, 

BH: 1,2) och eget symtom, diabetes, (BL: 1,1, BH: 1,4) är relativt oförändrade. 

Person sju skattar varierande under hela studiens gång med en uppåtgående trend under 

baslinjen och en något nedåtsluttande trend under behandlingen. Medelvärdet för samtliga 

symtom är relativt oförändrade från baslinje till behandling, nedstämdhet (BL: 4,0, BH: 4,8), 

ångest (BL: 5,3, BH: 5,5) och eget symtom, ryggvärk, (BL: 3,9, BH: 4,3), eftersom 

skattningarna inte avtar förrän de sista tio dagarna och då sjunker successivt.  

Person åtta varierar kraftigt i sina skattningar och det är stora luckor under 

behandlingen. Medelvärdet för nedstämdhet och ångest minskar från baslinje till behandling, 

nedstämdhet (BL: 5,9, BH: 4,3), ångest (BL: 7,1, BH: 6,1) och det egna symtom, gråtighet, 

ökar något (BL: 3,6, BH: 4,1). 

Det är utifrån de dagliga skattningarna svårt att, utan stödlinjer, se vilken effekt terapin 

har då skattningarna varierar mycket både under baslinje och behandling. Baslinjen är endast 

stabil hos en person (person sex). Hos övriga deltagare varierar den mycket, vilket bidrar till 

en försämrad predicerbarhet av symptombilden utan behandling. Baserat på 

medelvärdesskillnader går det att utläsa förbättringar för fyra personer (person två, tre, fyra 

och åtta). En person visar på små förbättringar (person fem), medan ytterligare två ligger kvar 

på ungefär samma nivå (person sex och sju) och en försämras (person ett) mellan baslinje och 

behandling.  

Visuell analys av veckomätningar 

Resultat för depressiva symptom och ångest redovisas för varje deltagare i en 

individuell graf (figur 6).  
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Figur 6 

Veckovisa mått på ångest och depressiva symptom under baslinje och behandling med självskattningsinstrumentet HADS. 
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Resultaten visar på minskade depressiva symptom för fem personer (person ett, två, tre, 

fyra och sju), där minskningen påbörjas redan under baslinjen för tre personer medan en 

ökning för övriga två personer sker under baslinjen. För två personer ligger de depressiva 

symtomen stabilt på en låg nivå (person fem och sex) och för en person (person åtta) sker en 

liten försämring mellan baslinje och behandling.  

Vad gäller ångesten förbättras fyra personer (person två, fyra, fem och sju), varav 

förbättringen påbörjas redan under baslinjen för två personer, med en tilltagande förbättring 

under behandlingen för en av dessa.  För ytterligare en person ökar ångesten under baslinjen 

för att sedan minska under behandlingen. Utöver detta förbättras en person fram till sista 

behandlingstillfället, då ångesten åter ökar (person tre). En personers ångest är relativt 

oförändrad (person sex), och två försämras något från behandlingsstart till terapins slut 

(person ett och åtta).  

Resultatet för psykologisk inflexibilitet redovisas i en gemensam graf för alla deltagare 

(figur 7). 

 

Figur 7 

Samtliga deltagares veckoskattningar för AFQ-Y. Varje persons behandlingsstart redovisas 

med en lodrätt streckad linje där personens nummer står ovanför linjen. 
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För två personer (person tre och fyra) ökar skattningarna under baslinjen för att under 

behandlingen istället minska. För ytterligare två personer (person fem och sju) är trenden 

redan under baslinjen sjunkande för att sedan förbättras ytterligare under behandlingen. Tre 

personers trender (person två, sex och åtta) varierar utan tydlig trend medan en person (person 

ett) minskar något under baslinjen för att sedan öka igen under behandlingen. Skattningarna 

för flera personer uppvisar liknande mönster där de ligger relativt stabilt på sin egen nivå och 

minskar ungefär lika mycket procentuellt. Något undantag finns, där exempelvis person sju 

minskar mer än övriga från att inledningsvis ligga högst till att landa som fjärde lägst.  

Resultatet för somatiserande symptom redovisas i en gemensam graf (figur 8) för alla 

deltagare nedan. 

 

 

Figur 8 

Samtliga deltagares veckoskattningar för SCL-somatisering. Varje persons behandlingsstart 

redovisas med en lodrätt streckad linje där personens nummer står ovanför linjen. 

 

Tre personer (person tre, fyra och fem) visar på en ökning under baslinjen i somatiserande 

symtom medan de sedan i varierande grad minskar under behandlingen. Två personer (person 

två och sju) visar redan under baslinjen på en sjunkande trend som fortsätter eller förstärks 
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under behandlingen, i sjuans fall betydligt med en kraftig topp och dal. En person (person sex) 

ligger på en stabil och låg nivå under hela perioden, medan två personer (person ett och åtta) 

försämras något mellan baslinje och behandling. 

Deskriptiv statistik av för- och eftermätningar 

Vid första informationsträffen, i anslutning till första terapisamtalet samt direkt efter det sista 

behandlingstillfället mättes deltagarnas depressiva symtom, ångest, interpersonella relationer, 

psykologiska inflexibilitet samt grad av olika symtom. Resultatet för hela gruppens 

genomsnitt vid förmätning ett och eftermätningen samt förändringen för hela gruppen 

redogörs för i tabell 3. 

Tabell 3. 

Medelvärdet för alla deltagares sammanlagda resultat under förmätning ett (FM1) och 

eftermätningen (EM). För IIP och SCL-90 redovisas den totala genomsnittspoängen för alla 

ingående skalor. 

 

 Resultatet för gruppen på depressiva symtom visar på en 50 % genomsnittlig 

minskning från måttlig (11-14) till normal nivå (<8). Ångesten för gruppen går ned med 42 % 

från en måttlig (11-14) till mild nivå (8-10) och landar just över cut off värdet för normal nivå 

Medelvärde för hela gruppen

Formulär FM1 EM Förändring

HADS

Depressiva symptom (skala 0-21) 11,63 7,75 -50%

Ångest (skala 0-21) 11,88 8,38 -42%

AFQ-youth

TOTALT (skala 0-68) 39,38 27,13 -45%

IIP t-poäng

TOTALT (skala 29-99) 60 59 -2%

SCL-90, medelvärde

Hela skalan, GSI (skala 0-4) 1,68 1,10 -52%
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(0-7.99). Den psykologiska inflexibiliteten, som mäts genom upplevelsemässigt undvikande 

och kognitiv fusion, minskar med 45 % mellan för- och eftermätning (tabell 3), vilket 

motsvarar en nedgång från den 87 percentilen före behandlingen till den 66:e efter 

behandlingen i normgruppen (Greco, 2008). Samtliga deltagares psykologiska inflexibilitet 

minskar med stora inbördes variationer (tabell 6). 

Gruppen som helhet har varken före eller efter behandlingen stora svårigheter i 

interpersonella relationer (t-värde < 70). Dock är det stora individuella variationer mellan 

deltagarna, där några förbättras betydligt medan andra försämras något (tabell 7).           

Gruppens symtom minskar med 52 % i totalskalan för SCL-90 (tabell 3). Alla 

deltagares individuella symptom minskar, några med så mycket som över 70 % medan andra 

har mer blygsamma resultat under 10 % (tabell 7). 

Resultaten sinsemellan deltagarna är varierande, varför varje persons resultat redovisas i 

tabellerna 4-7. Där går att utläsa att från behandlingsstart förbättras sju av deltagarna i 

depressiva symtom varav fyra av dem är kliniskt signifikanta (tabell 4). Fem av deltagarnas 

ångest minskar under behandlingen varav två är kliniskt signifikanta (tabell 5). 
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Tabell 4. 

Förändringar i självskattade depressiva symtom (HADS) vid förmätning ett, innan 

behandlingsstart (förmätning två) samt efter terapin (eftermätning) i relation till varje 

deltagares depressiva diagnos. Diagnosen är ställd utifrån ordinarie behandlares bedömning 

innan förmätningen. 

Deltagare Depressiva diagnoser 

enligt ICD 10 

Förmätning ett Förmätning två Eftermätning 

1 Medelsvår depressiv 

episod 

Måttlig (12) Mild (10) Mild (9) 

2 Recidiverande 

depression, medelsvår 

episod 

Måttlig (12) Mild (8) Normal (5) 

3 Kroniskt 

förstämningssyndrom 

Måttlig (11) Svår (15) Mild (10) 

4 Medelsvår depressiv 

episod 

Svår (17) Svår (18) Mild (8) 

5 Recidiverande 

depression, medelsvår 

Normal (6) Normal (6) Normal (5) 

6 - Normal (5) Normal (4) Normal (2) 

7 Medelsvår depressiv 

episod 

Måttlig (14) Måttlig (11) Mild (8)  

8 Medelsvår depressiv 

episod 

Svår (16) Måttlig (13) Svår (15) 
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Tabell 5 

Deltagarnas skattningar i ångest (HADS) vid förmätning ett, behandlingsstart (förmätning 

två) samt efter terapin (eftermätning). Diagnosen är ställd innan förmätning ett av ordinarie 

behandlare.  

Deltagare Ångest diagnos enligt 

ICD 10 

Förmätning ett Förmätning två Eftermätning 

1 - Måttlig (12) Mild (10) Måttlig (12) 

2 - Mild (9) Normal (4) Normal (1) 

3 - Svår (18) Svår (16) Svår (15) 

4 - Mild (9) Normal (7) Normal (5) 

5 PTSD Mild (10) Måttlig (11) Mild (8) 

6 - Normal (4) 

 

Normal (2) Normal (4) 

7 Ångesttillstånd, 

ospecificerat 

Svår (19) Svår (15) Mild (10) 

8 - Måttlig (14) Normal (7) Måttlig (12) 

 

Varje deltagares resultat under förmätning ett, förmätning två och eftermätningen samt 

förändringen där emellan presenteras i tabell 6 för depressiva symptom, ångest, psykologisk 

inflexibilitet samt somatiseringssymtom. Resultaten för interpersonella svårigheter och en 

bred symptombild presenteras i tabell 7.   
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Tabell 6 

Tabellen visar samtliga deltagares resultat vid förmätning ett(FM1), förmätning två (FM2) och eftermätningen (EM) för HADS, AFQ-Y och 

SCL-somatisering samt den procentuella ändringen under baslinjen (BL) och behandlingen (BH). 

 
 

 

 

 

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4

Formulär FM1 FM2 EM Förändring FM1 FM2 EM Förändring FM1 FM2 EM Förändring FM1 FM2 EM Förändring

HADS BL BH BL BH BL BH BL BH

Depressiva symtom 12 10 9 -17% -10% 12 8 5 -33% -38% 11 15 10 36% -33% 17 18 8 6% -56%

Ångest 12 10 12 -17% 20% 9 4 1 -56% -75% 18 16 15 -11% -6% 9 7 5 -22% -29%

AFQ-youth

TOTALT 44 37 39 -16% 5% 36 27 22 -25% -19% 51 54 47 6% -13% 43 47 30 9% -36%

SCL Somatisering

Somatisering medelvärde 0,5 0,42 1 -16% 138% 2 1,08 0,67 -46% -38% 1,75 2,25 1,83 29% -19% 1,34 1,42 1,33 6% -6%

Person 5 Person 6 Person 7 Person 8

Formulär FM1 FM2 EM Förändring FM1 FM2 EM Förändring FM1 FM2 EM Förändring FM1 FM2 EM Förändring

HADS BL BH BL BH BL BH BL BH

Depressiva symtom 6 6 5 0% -17% 5 4 2 -20% -50% 14 11 8 -21% -27% 16 13 15 -19% 15%

Ångest 10 11 8 -10% -27% 4 2 4 -50% 100% 19 15 10 -21% -33% 14 7 12 -50% 71%

AFQ-youth

TOTALT 28 23 12 -18% -48% 7 5 2 -29% -60% 56 52 20 -7% -62% 50 50 45 0% -10%

SCL Somatisering

Somatisering medelvärde 0,92 1,33 0,33 45% -75% 0,58 0,34 0,25 -41% -26% 2,8 2,58 1,67 -8% -35% 2,58 1,33 2,83 -48% 113%
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Tabell 7. 

Samtliga deltagares resultat vid förmätning ett (FM1) och eftermätningen (EM) på IIP och SCL-90. IIP presenteras i t-poäng med alla ingående 

delskalor, medan SCL-90 presenteras i medelvärde enbart för hela skalan, GSI. 

    

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4

Formulär FM1 EM Förändring FM1 EM Förändring FM1 EM Förändring FM1 EM Förändring

IIP t-poäng

Dominerande/Kontrollerande 74 93 26% 55 0 -100% 83 88 6% 71 69 -3%

Hämndlysten/Självupptagen 69 77 12% 52 49 -6% 72 82 14% 74 72 -3%

Kall/Avvisande 78 72 -8% 53 42 -21% 78 83 6% 78 78 0%

Socialt hämmad 58 68 17% 56 46 -18% 66 72 9% 70 72 3%

Undfallande 44 46 5% 63 50 -21% 55 55 0% 63 61 -3%

Alltför ti l lmötesgående 49 48 -2% 59 38 -36% 53 55 4% 64 68 6%

Självuppoffrande 45 50 11% 58 37 -36% 54 61 13% 45 61 36%

Påträngande/Behövande 60 71 18% 58 47 -19% 73 62 -15% 36 36 0%

TOTALA t-poäng 62 70 13% 60 41 -32% 71 76 7% 67 71 6%

SCL -90 medelvärde

Hela skalan, GSI 1,39 1,28 -8% 1,78 0,42 -76% 2,46 2,06 -16% 1,39 1,29 -7%

Person 5 Person 6 Person 7 Person 8

Formulär FM1 EM Förändring FM1 EM Förändring FM1 EM Förändring FM1 EM Förändring

IIP t-poäng

Dominerande/Kontrollerande 42 47 12% 42 42 0% 44 52 18% 42 47 12%

Hämndlysten/Självupptagen 42 47 12% 0 0 0% 74 69 -7% 47 49 4%

Kall/Avvisande 49 49 0% 44 42 -5% 93 78 -16% 51 53 4%

Socialt hämmad 0 40 100% 58 42 -28% 86 72 -16% 54 56 4%

Undfallande 34 34 0% 53 44 -17% 70 61 -13% 63 70 11%

Alltför ti l lmötesgående 49 48 -2% 49 36 -27% 64 64 0% 66 70 6%

Självuppoffrande 48 58 21% 39 33 -15% 41 54 32% 70 78 11%

Påträngande/Behövande 45 49 9% 38 0 -100% 58 45 -22% 81 86 6%

TOTALA t-poäng 41 45 10% 44 35 -20% 74 67 -9% 65 71 9%

SCL-90 medelvärde

Hela skalan, GSI 1,01 0,86 -15% 0,51 0,14 -72% 2,63 0,98 -63% 2,24 2,21 -1%
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Sammanfattande resultat: effekten av affektfokuserad terapi baserad på principer från 

ISTDP  

Person ett har dagliga skattningar som visar på försämringar i nedstämdhet, ångest och 

undvikande medan veckomätningarna visar på minskad depression och oförändrad ångest. 

Från förmätning ett, till förmätning två och eftermätningen minskar de depressiva symptomen 

från måttlig (12) till mild (10) nivå för att vid eftermätningen stanna på en mild nivå (9). 

Ångesten går från måttlig (12) till mild (10) och slutar på en måttlig nivå (12). Psykologisk 

inflexibilitet minskar och ligger kvar på en hög nivå (94 - 84 - 87:e percentilen), medan de 

interpersonella svårigheterna ökar något och kliniskt signifikanta svårigheter (t-poäng >70) 

återfinns inom fyra domäner. Den totala symtombilden, GSI, förbättras från att ligga mer än 

en standardavvikelse (sd) över medelvärdet för den icke kliniska populationen, till att sjunka 

under en sd från medelvärdet. Sammanfattningsvis tyder skattningarna på relativt oförändrade 

värden, med en tendens åt små förbättringar för depressiva symtom, psykologisk inflexibilitet 

och den totala symtombilden. 

Person två har dagliga skattningar som förbättras med avseende på nedstämdhet, ångest 

och eget symtom (tjafs) mellan baslinje och behandling. Veckomätningarna visar på samma 

trend för depressiva symtom och ångest, där båda minskar under baslinje och behandling. 

Person två minskar från förmätningar till eftermätning i depressiva symtom som sjunker från 

måttlig (12) till mild (8) till normal nivå (5). Ångesten sjunker från mild (9) till normal (4) till 

näst intill ingen ångest (1) och psykologisk inflexibilitet som minskar betydligt (82 - 66 - 56:e 

percentilen). Samtliga skalor i IIP:s minskar, där totalskalan indikerar ett skifte från 

medelsvåra interpersonella problem (60) före behandlingen till ett gott interpersonellt 

fungerande (41) efter behandlingen. Symtomen minskar betydligt, där helskalan GSI, är 

tydligt över en sd från medelvärdet före behandlingen för att sluta under medelvärdet efter 

behandlingen. Sammanfattningsvis tyder måtten på stora förbättringar för deltagaren i alla 

avseenden, vilka påbörjas redan under baslinjen.  
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Person tre har dagliga skattningar som visar på minskningar av ångest och eget symtom 

(ilska) mellan baslinje och behandling, medan nedstämdheten är relativt oförändrad. 

Veckomätningarna tyder på förbättringar i depressiva symtom och ångest, med undantag för 

sista mättillfället som inföll under sista session. För- och eftermätningarna visar likaså att 

depressiva symtom först ökar från måttlig (11) till svår nivå (15), för att sedan minska till 

mild nivå (10) och ångesten minskar inom svår nivå (18 - 16 - 15). Den psykologiska 

inflexibiliteten är relativt oförändrad (98 - 99 - 97:e percentilen) och de interpersonella 

svårigheterna ökar något och ligger över cut off värdet både före och efter behandlingen. En 

tydlig symtomreduktion sker för helskalan, GSI, även om person tre ligger betydligt över en 

sd från medelvärdet både före och efter behandlingen. Sammanfattningsvis minskar de 

depressiva symtomen markant medan ångesten visar på mindre förbättringar och övriga mått 

är relativt oförändrade. 

Person fyra förbättras enligt de dagliga måtten i nedstämdhet, ångest och eget symtom 

(isolering) mellan baslinje och behandling. Under veckomätningarna minskar likaså 

depressiva symtom tydligt medan ångesten sjunker lite och stabiliserar sig på en låg nivå. För- 

och eftermätningarna stödjer detta med en minskning i depressiva symtom från svår (17) till 

svår (18) till mild nivå (8) och ångest från mild (9) till normal (7) till normal (5) nivå. Den 

psykologiska inflexibiliteten ökar för att sedan sjunka under behandlingen (93:e - 97 - 71:a 

percentilen). De interpersonella svårigheterna ökar från just under till strax över cut off värdet 

och hon ligger högt både före och efter behandlingen i alla delskalor i IIP. Den samlade 

symtombilden för GSI förbättras något men ligger över en sd från medelvärdet även efter 

behandlingen. Sammanfattningsvis syns störst effekt under behandlingstiden för depressiva 

symtom och ångest, medan de andra måtten är relativt oförändrade. 

Person fem har dagliga skattningar som är svåra att uttala sig om på grund av stora 

bortfall i data. Veckomätningarna visar på förbättringar i ångest och oförändrade depressiva 
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symtom. För- och eftermätningarna visar att de depressiva symtomen ligger inom 

normalspannet (6 - 6 - 5) under hela perioden. Ångesten ökar under baslinjen från mild (10) 

till måttlig nivå (11) men minskar under behandlingen till mild nivå (8) och den psykologiska 

inflexibiliteten minskar betydligt (68 - 58 - 28:e percentilen). Inga interpersonella svårigheter 

förekommer varken före eller efter behandlingen. Den totala symtombilden för GSI förbättras 

något och ligger hela tiden inom en sd från medelvärdet. Sammanfattningsvis sker de största 

minskningarna i psykologisk inflexibilitet och ångest, medan de övriga måtten är relativt 

oförändrade. 

Person sex visar genom alla skattningar att hon varken innan eller under behandlingen 

lider av depressiva symtom eller ångest. Den psykologiska inflexibiliteten minskar från en 

redan låg nivå till en otroligt låg nivå (16 - 11 - 5:e percentilen). Inga interpersonella 

svårigheter förekommer varken före eller efter behandlingen, men minskar inom en låg nivå. 

Det mest påtagliga för person sex är att den totala symtombilden, genom GSI, minskar från 

låga värden till nästan inga symtom alls. Sammanfattningsvis blir icke kliniska värden 

oförändrade eller ännu lägre efter behandlingen, där de tydligaste förbättringarna sker i 

minskade symtom och interpersonellt fungerande. 

Person sju har dagliga skattningar som tyder på en relativt oförändrad nivå av 

nedstämdhet, ångest och eget symtom (ryggont) mellan baslinje och behandling. 

Veckomätningarna visar att depressiva symtom och ångest minskar, med början redan under 

baslinjen. För- och eftermätningarna tyder på en betydande minskning i depressiva symtom 

fån måttlig (14) till måttlig (11) till mild nivå (8), där måtten ligger på gränsen till svår nivå 

inledningsvis för att avslutas på en nästan normal nivå. Ångest minskar betydande från svår 

(19) till svår (15) till mild (10), liksom den psykologiska inflexibiliteten (99 - 98 - 49:e 

percentilen). De interpersonella svårigheterna minskar till under cut off värdet och den 

samlade symtombilden, GSI, sjunker från ett mycket högt värde, långt över en sd från 



AFFEKTFOKUSERAD TERAPI FÖR UNGA VUXNA  [56] 

medelvärdet till att landa inom en sd från medelvärdet. Sammanfattningsvis är minskningarna 

till antalet poäng den största bland alla deltagarna och betydande förbättringar sker inom alla 

områden. 

Person åtta förbättras i nedstämdhet och ångest mellan baslinje och behandling enligt de 

dagliga skattningarna. Hennes depressiva symtom och ångest ligger enligt veckomätningarna 

kvar på en relativt oförändrade nivå. För- och eftermätningarna visar att depressiva symtom 

inledningsvis minskar från svår (16) till måttlig nivå (13), för att under behandlingen åter öka 

till svår nivå (15). Ångesten minskar likaså inledningsvis från måttlig (14) till normal nivå (7) 

för att sedan öka till måttlig (12). Psykologisk inflexibilitet minskar något (98 - 98 - 95:e 

percentilen). Det interpersonella fungerandet ökar till just över cut off värdet medan GSI är 

relativt oförändrad och ligger kvar på ett högt värde mer än en sd över medelvärdet. 

Sammanfattningsvis är de flesta värdena oförändrade eller något försämrade, medan 

psykologisk inflexibilitet förbättras något.  

Sammanfattningsvis för hela gruppen förbättras sex personer (person två-sju) under 

behandlingens gång i flertalet variabler. För två personer (person ett och åtta) är utfallet mer 

ovisst där också försämringar påvisas i några variabler (tabell 8). 

Tabell 8 

Sammanlagda förändringen, baserad på dag-, vecko-, för- och eftermätningar, i respektive 

mått under behandlingen. Grön färg anger förbättring, vit oförändrad och rosa försämring.   

 Depressiva 

symtom 

Ångest Psykologisk 

inflexibilitet 

Interpersonella  

svårigheter 

Symtombild 

Person 1      

Person 2      

Person 3      

Person 4      

Person 5      

Person 6      

Person 7      

Person 8      
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Genomförbarheten 

Genomförbarhet av affektfokuserad terapi med oerfarna terapeuter. Studentterapeuterna 

kunde genom självstudier tillgodogöra sig metoden genom att läsa böcker, artiklar, 

publikationer på internetsidor och se filmer där ISTDP utövades. Övning i utförandet 

praktiserades genom rollspel och med hjälp av ljudfiler med övningar. Att påbörja den 

faktiska terapin med deltagarna bidrog till en accelererad inlärning som fortsatte hela terapin 

ut. Veckovis handledning med legitimerad psykolog med särskild kompetens i ISTDP 

utgjorde ett fortlöpande inlärningstillfälle under hela behandlingsfasen. Genom att filma 

terapierna och se de egna terapifilmer efter sessionen kunde behandlarna studera hur väl de 

arbetade efter principerna i protokollet. Behandlarna noterade var i Malans konflikttriangel 

klienten befann sig, i känsla, ångest eller försvar, samt vilken karaktär ångesten och försvaren 

tog. Vidare såg behandlarna ett urval av varandras filmer, vilka även utgjorde underlag för 

handledningen en gång i veckan. Genom handledarens återkoppling kunde behandlarna 

utvecklas och förfina sina färdigheter och vara än mer trogna metoden. Att merparten av 

deltagarna gav uttryck för upplevda förbättringar, liksom de positiva resultaten från 

självskattningarna ger indikationer att terapeuterna utförde en terapi som var verksam för 

deltagarna. 

Genomförbarhet av terapin inom psykiatrin. Ett samarbete med Psykiatrisk mottagning för 

unga vuxna var möjligt att upprätta genom kontakt med enhetschefen som var positivt inställd 

till terapiformen och att studenterna genomförde terapierna. En legitimerad psykolog med 

särskild kompetens i ISTDP tackade ja till uppdraget som handledare i metoden. Med mandat 

från enhetschefen kunde handledaren finnas tillgänglig för behandlarna två arbetstimmar i 

veckan. Flera behandlare på mottagningen deltog i rekryteringen och av de tio patienter som 

tillfrågades att delta i studien tackade åtta slutligen ja. Inom psykiatrin i Örebro finns en 

öppenhet för ISTDP hos chefer och anställda och ett antal psykologer arbetar i sin kliniska 

vardag med denna metod. 
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Genomförbarheten inom begränsad tidsram. ISTDP passar till sitt format att användas under 

en mycket begränsad tid och bedömdes därför komprimerbar till att genomföras två gånger i 

veckan under cirka fem till sex veckor. En hel sekvens, enligt behandlingsprotokollet steg 1-4, 

kan genomföras på en session och enligt författarnas bedömning är det snarare djupet av 

patientens svårigheter som avgör minimigränsen för terapins duration. Positiva resultat har 

uppnåtts inom denna studie, inom den begränsade tidsramen och flera deltagare var positiva 

till det intensiva formatet. Undantaget var ett fåtal deltagare, där någon tyckte att terapin var 

mycket intensiv och att hon inte fick tid att samla sig mellan sessionerna, och ett par som 

skulle velat fortsätta en längre tid. 

Genomförbarheten med avseende på klienternas fullföljande av terapin. Av de tio deltagare 

som tillfrågades att vara med i studien, tackade samtliga ja när deras behandlare frågade dem 

om de ville delta. Vid närmare eftertanke valde en person att avstå och en annan person fick 

behandlarna aldrig kontakt med. Övriga åtta deltagare genomförde alla tio sessioner vardera 

och fullföljde därmed hela behandlingen.  

Diskussion 

ISTDP skulle revolutionerna den psykodynamiska terapin, det var i alla fall vad Malan 

förutspådde då han först kom i kontakt med metoden. Men metoden visade sig vara svår för 

många terapeuter att genomföra effektivt och ISTDP fick till en början inte en sådan 

genomslagskraft (Malan, 2003). Idag finns en begränsad, emellertid växande, mängd studier 

som pekar mot att ISTDP är en lovande metod vid behandling av flera vanliga psykiatriska 

problem. Nästintill alla studier är genomförda i Nordamerika av en liten grupp forskare, vilket 

innebär att mer forskning är eftersträvansvärd för att replikera tidigare fynd i andra länder. Ett 

ökat fokus på specifika diagnosområden är även önskvärt för att bättre förstå för vem och i 

vilka sammanhang terapin är verksam. 
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Ett syfte med denna studie var att utvärdera effekten av en terapi som bygger på 

principer från ISTDP på en psykiatrisk mottagning i Sverige för att därmed replikera tidigare 

fynd i en ny miljö. Det andra syftet var att pröva genomförbarheten av metoden då oerfarna 

terapeuter, som psykologstudenter kan anses vara, genomförde den under kort tid på en 

psykiatrisk mottagning med unga vuxna patienter med blandad psykiatrisk problematik.  

Effekten av affektfokuserad terapi baserad på principer från ISTDP  

Sammanfattningsvis kan denna studie rapportera goda resultat för flera individer som deltog i 

behandlingen som byggde på principer från ISTDP. En majoritet av deltagarna upplevde 

relativt stora förbättringar inom flera områden, där förbättringar i depressiva symtom står ut 

som extra intressanta och värda att notera med tanke på deltagarnas ingående diagnoser. 

Depression av något slag var en återkommande diagnos bland sju av åtta deltagare i 

denna studie. Effekten av behandlingen visar att depressiva symtom minskar hos flertalet 

deltagare. Av de sju personer som innan behandlingen hade en depressionsdiagnos minskar 

fyra personer i depressiva symtom över ett eller flera kliniskt signifikanta gränsvärden. En 

person förblir oförändrad i sina symtom medan ytterligare en bedömer sig själv inte ha en 

depressiv problematik varken före eller efter behandlingen, och en sjunde skattar sig vara 

sämre efter behandlingen. Intressant nog framstår de två senaste personernas skattningar 

beaktansvärda ur terapeuternas perspektiv, då de värdera sig själva i motsatt riktning i 

jämförelse med terapeuternas kliniska bedömning som säger att personen som själv ser sig 

som frisk, har det svårt inledningsvis och fortsatt svårt efter behandlingen, medan personen 

som ser sig själv som mer depressiv efter behandlingen uppfattas av behandlarna vara friskare 

efteråt och dessutom inte så sjuk till en början.  

Förbättringar sker med olika styrka för olika individer, vilket delvis kan förklaras av en 

stor heterogenitet i problem och resurser hos individerna och därmed skild förmåga bland 

deltagarna att tillgodogöra sig behandlingen under denna begränsade tid.  
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Ångesten minskade också hos flertalet deltagare eller förblev oförändrad. För två 

personer är förändringarna kliniskt signifikanta utifrån gränsvärden, varav en person, som vid 

behandlingens början hade en ångestdiagnos, står för den största minskningen från svår till 

mild ångest. För tre personer är ångesten oförändrad eller något försämrad, vilket indikerar att 

behandlingen ännu inte fått någon effekt inom detta område. Det behöver dock inte vara hela 

sanningen eftersom det för ytterligare två personer sker tydliga förbättringar i ångest under 

behandlingen, för att mot slutet försämras igen. En förklaring till detta mönster kan för en av 

personerna vara att avslutet väckte starka känslor och därmed ökad ångest, medan det för den 

andra personen delvis skulle kunna förklaras av att hon under behandlingen kom i kontakt 

med sina svåra upplevelser och trauman.  

Interpersonella svårigheter visar på mer blandade resultat, där tre personer förbättras 

under studiens gång medan andra ligger kvar på en relativt oförändrad nivå eller visar på en 

liten försämring. Anledningen kan vara att denna faktor påverkas först efter det att varje 

enskild individs symtom på exempelvis depression och ångest förbättrats tillräckligt för att 

kunna lägga fokus på det interpersonella relaterandet, eller att det i vissa sammanhang och 

konstellationer tar tid att påverka sina interpersonella mönster. Flera klienter har komplexa 

relationer till bland annat sina föräldrar, vilket sannolikt tar betydligt längre tid än sex veckor 

att förändra. En persons tendens till självuppoffrande var ett aktuellt tema i terapin med en 

trolig koppling till ökad medvetenhet om olika sätt att förhålla sig till andra människor och sig 

själv. Detta kan förklara hennes ökande skattningar i just självuppoffrande som innehåller 

frågorna; ”Jag har svårt att sätta gränser för andra”, ”Jag sätter för ofta andra människors 

behov före mina egna” och så vidare. Detsamma kan vara gällande för flera personer i 

studien, att de i och med terapin blev mer medvetna om sina negativa sätt att relatera till andra 

människor och att terapin var tillräckligt lång för att öka medvetenheten om dessa problem, 

men för kort för att effekten av förändrade relationsmönster skulle kunna påvisas.  
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Psykologisk inflexibilitet eller, i andra termer, upplevelsemässigt undvikande och 

kognitiv fusion mäts i denna studie (AFQ-Y). Skattningarna visar att vissa deltagare har 

betydande svårigheter när det gäller psykologisk inflexibilitet. Sju av åtta deltagare minkar 

under behandlingens gång, några förbättras mycket mer än andra. Detta indikerar att 

inflexibiliteten kan påverkas av behandlingen men att den i vissa fall inte var tillräcklig för 

några av deltagarna.  

Symtomreduktion var närvarande hos samtliga deltagare under behandlingen men 

visade sig variera i styrka bland deltagarna. Symtomen skattades mycket varierande redan vid 

inledningen av behandlingen, detta trots samma diagnoser, och reducerades olika mycket. 

Mönstret kan förklaras av att samma diagnos kan ta sig uttryck i många olika symptom 

beroende på individen och vilken samsjuklighet som finns med andra diagnoser (Andersson, 

2012). En patient som uppfyllde kriterierna för medelsvår depressiv episod berättade i terapin 

om andra symptom som t.ex. ”röster i huvudet” och perioder av extrem aktivitet och energi, 

vilket kan vara ett uttryck för en vidare problematik, såsom bipolärt syndrom. Några personer 

kan dessutom ha blivit mer medvetna om sina symtom varför skattningarna kan ha ändrats 

under studiens gång. 

Genomförbarheten av affektfokuserad terapi baserat på principer från ISTDP 

Alla deltagare fullföljde behandlingen och bara en tackade, på förfrågan från behandlarna om 

att delta, nej. Detta visar på stort intresse från målgruppen att genomgå en behandling med 

fokus på känslor eller affekter och även på tillräcklig motivation att stanna kvar i 

behandlingen under hela dess längd. Flera deltagare kommenterade vid slutet av terapin 

nyttan genom att säga att de till en början varit tveksamma till om behandlingen skulle hjälpa, 

men att den visat sig vara bra, varför de ville fortsätta och fullföljde hela behandlingen.  

Resultaten, som indikerar klara förbättringar för flera deltagare, visar att det finns en 

stor möjlighet att unga vuxna inskrivna vid olika psykiatriska kliniker kan bli hjälpta av 
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behandlingen på en så begränsad tid som fem-sex veckor. Eftersom förbättringarna inte var 

lika påtagliga för alla finns det även anledning att tro att detta upplägg passar bättre för vissa 

individer, medan det för andra kan krävas en längre och kanske glesare behandling. En 

anledning kan tänkas vara anknytningsmönstret klienten har med sig som kan påverka 

villighet och förmåga att öppna sig och lita på terapeuten (Barlow, 1988; Wallin, 2007). För 

vissa kan det gå mycket fort att öppna sig, vilket därmed skulle underlätta och påskynda 

läkningsprocessen, medan det för andra tar längre tid. Med bra kognitiva, fysiska och/eller 

sociala resurser innebar terapin, trots den begränsade tiden, goda möjligheter till psykiatriska 

förbättringar. Medan det för deltagare, som av terapeuterna bedömdes ha problematik närmare 

personlighetsstörningar samt svårare diagnoser tedde sig otillräckligt med den begränsade 

behandlingstiden. För att ge dessa personer bättre hjälp skulle utökad behandlingsduration 

sannolikt vara välbehövd (Abbass et al., 2013) och terapeuter med större erfarenhet skulle 

sannolikt tillsammans med personen kunna åstadkomma snabbare förändringar.  

De sammantaget goda effekterna av terapin, likväl som upplevelsen hos terapeuterna, 

visar att behandlingsformen går att ta till sig på relativt kort tid med pedagogiskt litterärt 

material och handledning i metoden av metodkunnig handledare som varvas med praktik. 

Detta är intressant och motsatt tidigare uttalanden om ISTDP som innebär att metoden är svår 

att ta till sig (Malan, 2006). Författarna ser ett samband mellan sin egen inlärning och den 

ökande mängd pedagogiskt material som idag finns att tillgå, i kombination med den inom 

ISTDP vedertagna traditionen av att använda sig av terapifilmer för vidareutveckling. 

Inlärningskurvan var mycket brant stigande då de första terapierna med patienterna 

påbörjades, vilket innebar att samma patient i slutet av sin terapi träffade en behandlare med 

ökad kompetens i metoden. Processen kan ha varit negativ för de klienter som blev 

randomiserade till de kortaste baslinjerna, då terapeuterna hade mindre erfarenhet till en 

början, vilken möjligen kan ha påverkat resultat för person ett.  
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Teoretiska förklaringar till resultaten 

Att depressiva symtom och, i några fall även, ångest förbättras påtagligt för flera personer kan 

förklaras utifrån den bärande teorin i ISTDP som utgår från konflikttriangeln (Malan, 1979). 

Om klienten lyckas se sina försvar, uppleva och tolerera sin ångest och därmed nå de känslor 

som hon tidigare pressat tillbaka minskar eller försvinner enligt teorin ångesten och behovet 

av försvaren. Eftersom depression enligt teorin är ett försvar skulle metoden därmed ge 

effekten att de depressiva symtomen minskar och möjligen att klienten blir återställd från 

depressionen (Frederickson, 2013).  

Att möta ångesten för att närma sig de icke-upplevda känslorna innebär i praktiken att 

kunna identifiera ångesten i kroppen och vara närvarande i den. Eftersom klienten genom 

behandlingen alltså behöver möta och lära sig hantera sin ångest, och i de gynnsammaste fall 

blir helt fri från den när känsloupplevelsen är tillräckligt djup, kan förbättringarna inom 

ångestområdet förklaras utifrån teorin. Att terapin kontinuerligt innebär att klienterna möter 

sin ångest kan även vara en del av förklaringen till att ångesten för flertalet deltagare varierar 

under behandlingens gång, till större del än de depressiva symtomen, då deltagarna kommer i 

kontakt med jobbiga livshändelser som väcker ångest.  

Den teoretiska kopplingen till interpersonella relationer kan förklaras utifrån 

persontriangeln (Malan, 1979), där man ser att samma konflikter som utspelas i andra 

relationer också spelas upp i terapirummet med terapeuten, vilket ger en möjlighet för 

patienten att i realtid arbeta med sina interpersonella svårigheter. Resultaten visar att ISTDP 

kan vara till hjälp vid interpersonella svårigheter, då en del av patienterna förbättras under 

denna korta tid, men att tidsspannet eventuellt inte var tillräckligt för alla deltagare för att 

upplevelsen i terapirummet skulle hinna generaliseras till deltagarnas vardagsrelationer. 

Minskad psykologisk inflexibilitet genom minskad kognitiv fusion och 

upplevelsemässigt undvikande, som antas ligga bakom inflexibiliteten (Greco et al., 2008), 
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kan förklaras utifrån arbetet att restrukturera försvar. Försvarens funktion antas vara att hålla 

smärtsamma känslor och ångest på avstånd, vilket leder till ett känslo-och upplevelsemässigt 

undvikande (Frederickson, 2013). Då personen ser och lägger ner sina försvar och kommer i 

kontakt med sina känslor, minskar undvikandet i sig med en trolig ökad förståelse för vad 

känslor och ångest är, vilket kan tänkas bidrar till större psykologisk flexibilitet. Då försvaren, 

som i flera fall är intellektuella missuppfattningar, görs synliga och utmanas har klienten en 

möjlighet att separera sig själv från sina försvar och se verkligheten som den är, vilket 

rimligen kan leda till kognitiv defusion.  

Reflektion över resultaten 

Generellt visar resultaten att en behandlingsmetod som bygger på ISTDP kan hjälpa 

människor med depressiva symtom, ångest och därtill skilda symtombilder på så kort tid som 

fem veckor, vilket även går i linje med resultat från tidigare forskning (Abbass et al., 2012). 

Metoden tycks också hjälpa till att minska den psykologiska inflexibiliteten, med minskad 

kognitiv fusion och minskat upplevelsemässigt undvikande. Detta har visat sig ha positiva 

samband med andra psykiatriska symtom (Greco et al., 2008), och är sannolikt viktigt för att 

minska psykologisk ohälsa. I vissa fall förbättrades det interpersonella fungerandet, kanske 

som en följd av ökad insikt i destruktiva interprsonella mönster, medan det hos andra inte blev 

några förbättringar. Detta har också speglats i resultat från tidigare forskning där oerfarna 

terapeuter bedrivit behandlingen (Abbass, 2004).  

Person sjus resultat står ut som särskilt bra i relation till övriga deltagare, då hon är den 

som i sina skattningar minskar mest i antalet råpoäng och dessutom går från svår till mild nivå 

av ångest och näst intill svår till mild nivå av depressiva symtom. För henne var de mest 

uttalade problemen vid behandlingens början nedstämdhet och ångest med ett påtagligt 

undvikande av såväl praktiska, relationsmässiga som känslomässiga situationer. Hon 

bedömdes av terapeuten, trots sitt inledningsvis mycket dåliga mående ha goda kognitiva 
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resurser, och en förmåga att reglera ångest i terapirummet. Därtill var hon ett exempel på en 

”typisk klient” i ISTDP genom att under en session genomgå en klassisk ”unlocking of the 

unconscious” (Davanloo, 2000), varpå hela hennes person skiftade från att vara trött och 

hängig till pigg och företagsam. Hon utgör exempel på en person som var synnerligen 

passande för studiens terapimodell, innebärande intensiv och konfrontativ terapi under kort 

tid.  

För personer med större svårigheter, i vissa fall med misstanke om 

personlighetsstörning, skulle terapin behöva fortgå under en längre tid (Abbass et al., 2013). 

Detta speglas också i resultaten där en del personer, om än med förbättrade symptom, inte 

blev hjälpta i samma utsträckning inom denna tidsram. Längre duration på terapierna hade 

också bidragit till ökad kunskap hos terapeuterna, med möjlighet till ännu bättre resultat. 

Detta var fallet i en tidigare studie med terapeuter under upplärning (Abbass et al., 2013). 

En upptäckt som författarna gjort, då självskattningar och resultat analyserats är hur 

olika personer har olika stilar i att skatta sina upplevda problem. Den uppfattning författarna i 

sin roll som behandlare har av vissa personer är i några fall inte kongruenta med vad 

personerna själva skattat. Till exempel skattade en person med en historia av trauman och 

mycket tankar på självmord oftast måttligt, medan en annan person, som bedömdes ha hög 

funktion och mycket resurser, oftast skattade sig ha svåra problem. Skattningarna stämde 

heller inte alltid överens med vad personerna uttryckte i terapin. En person som skattade att 

hon försämrats i flera mått under hela studiens gång, uttryckte att terapin verkligen hjälpte 

henne, något som även var terapeutens upplevelse av personen men som inte motsvarades av 

formulären. 

Begränsningar och styrkor med studien 

Begränsningar med studien. För framtida, liknande studier kan det vara värdefullt att beakta 

att en begränsad längd på terapin kräver noggrann selektion av klienter till behandlingen för 
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att de inkluderade ska ha möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Som tillägg till 

inklusions- och exklusionskriterier kan en screening som exempelvis tar hänsyn till 

anknytningsmönster, mentaliseringsförmåga och personlighetsstörningar vara bra om 

tidsramen är lika begränsad. Dessa variabler kan tänkas ha en inverkan på patientens förmåga 

att tillgodogöra sig terapin och predicerar därmed antalet sessioner personen är i behov av. 

Den, inom ISTDP rekommenderade metoden att använda sig av trial therapy, en inledande 

bedömningsintervju, för att screena vem som passar för terapin är också ett alternativ till 

förbättrad selektering. Detta kräver dock att en erfaren terapeut i ISTDP har möjlighet att 

utföra ”trial therapy” med deltagarna.  

Baslinjerna är, på grund av en mycket begränsad tidsram, korta och kan med fördel 

förlängas. I denna studie blev flertalet baslinjer aldrig stabila, utan fluktuerade påtagligt under 

hela perioden, vilket försvårar för tolkningen av behandlingsresultaten och utgör ett hot mot 

den interna validiteten. För vissa personer är dessutom bortfall av data, speciellt i 

dagskattningarna, betydande och leder till en stor osäkerhet vid tolkning av resultaten. Ett 

genomtänkt förfarande vid utlämning och insamlande av dagboksskattningar är 

eftersträvansvärt och kunde ha varit mer uttalat och genomarbetad redan från början i denna 

studie.  

De dagliga skattningarna har flera brister, förutom starkt fluktuerande baslinjer 

överensstämmer i flera fall inte skattningarna för nedstämdhet och ångest med det mer 

genomarbetade och normerade skattningsinstrumentet HADS. Att begreppen nedstämdhet och 

ångest inte definierats i de dagliga skattningarna leder till stort utrymme för tolkning. Frågan 

är om skattningarna verkligen mäter dessa symptom. Därtill bidrar skalans tio svarsenheter till 

möjligheten att svaren kan variera kraftigt och tak- och golveffekter kan vara närvarande då 

skattningar av både noll och tio är mycket vanliga. Deltagarna har i sina kommentarsfält även 

uttryckt att det är humöret för dagen som skattas, exempelvis hur det är att vara i skolan.  De 
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egna symptomen med somatiska nyckelvariabler, såsom ryggont och diabetes, visar måhända 

inte förändringar inom studiens begränsade tidsspann och är därmed inte tillräckligt känsliga 

mått i denna studie, varför andra symtommått hade varit att föredra. Slutsatsen författarna drar 

är att dagskattningarna till sin utformning inte nådde upp till kraven för bra mått på 

symptomförändringar hos deltagarna. Förslag till att höja kvalitén är att använda flera 

definierade frågor som räknas samman till en summa, vilket skulle göra instrumentet mindre 

känsligt för tolkning och påverkan av minimala och maximala skattningar. Svårigheter kan 

också operationaliseras till antal beteenden eller inträffanden på en dag och skattningarna 

skulle kunna pilot-testas med en liten grupp individer innan de tas i bruk. En lista att välja 

egna symptom utifrån som också pilot-testats, skulle kunna underlätta förfarandet då 

deltagarna ska välja nyckelvariabler.  

Studiens resultat bygger på självskattningar, vilket i tidigare forskning visat sig vara 

beroende av kontextuella faktorer (Kazdin, 2010). Behandlarnas uppfattning bekräftar till del 

detta, då någon deltagare skattar betydligt över den kliniska bedömningen av ordinarie 

behandlare medan en annan visar på motsatt beteende. För att fånga detta fenomen skulle ett 

komplement till självskattningar vara önskvärt, möjligen en regelbunden klinisk bedömning 

som kompletterar klienternas syn på sina problem. Självskattningarna stämmer i några fall 

också dåligt överens med de diagnoser personerna fått av ordinarie behandlare, vilket både 

kan påvisa brister i diagnossättande men också subjektivitet i skattningar. Självskattningar ter 

sig känsliga för subjektivitet och den förmodan författarna har är att de ibland kan användas 

av deltagare som ett sätt att förmedla budskapet om att vilja ha hjälp, snarare än ge en 

rättvisande bild av svårigheterna. Detta försvårar för jämförelser mellan personerna medan 

förändringar för samma person över tid skulle vara mer trovärdiga. 

Då flera deltagares skattningar sjunker under baslinjen väcks frågan om 

förväntanseffekter bidrar till förbättringarna, eller om terapeuterna som träffade personerna de 
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skulle behandla börjar intervenera redan under informationsmötet. Till en viss del kan 

vetskapen hos deltagarna om att de ska få hjälp tänkas bidra till förbättringar, men resultaten, 

som kontrollerar för detta, visar att förbättringarna under behandlingen i de flesta fall är mer 

uttalade. Terapeuterna var medvetna om den inverkan informationsmötet kunde ha och 

strävade därför i bästa mån efter att vara formella och sakliga vid detta tillfälle.  

Flera av deltagarna har träffat andra behandlare under lång tid och hade trots detta 

fortfarande svårigheter vid inledningen av behandlingen. Med utgång från detta bedömer 

författarna det osannolikt att deltagarna skulle uppnått samma förbättringar, under denna korta 

tid, utan behandling. 

Styrkor med studien är att behandlingen upplevdes som relevant och att resultaten visar 

att flertalet deltagare haft god hjälp för hela eller delar av sin psykiatriska problematik. Detta 

styrks i och med att samtliga deltagare fullföljde behandlingen och de flesta spontant uttryckte 

att de mådde bättre som ett resultat av behandlingen. Till studiens fördel används dubbla 

förmätningar som kontrollerar för vilka förändringar som äger rum redan under baslinjen 

respektive behandlingen. Det ökar möjligheten att tolka resultatet som en effekt av 

behandlingen och inte utifrån till exempel förväntanseffekter. Olika baslinjelängder och olika 

tidpunkter för behandlingsstart användes för att kontrollera för om det skulle vara något i 

omgivningen som var orsaken till förbättringarna, vilket gör att resultaten med ökad 

sannolikhet är en följd av terapin och inte omgivande faktorer, speciellt i de fall förbättringar 

träder in som en följ av terapistarten när baslinjen pekar åt en försämring. Men även i de fall 

när förändringen som en följd av behandlingen stärks ytterligare i jämförelse med baslinjen 

(Kazdin, 2010). Även randomiseringen av deltagare till både behandlare och baslinjelängder 

bidrar till att dessa faktorer kan uteslutas som orsak till resultat och är på detta sätt en klar 

styrka med denna studies design.  
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Att studien har åtta deltagare, där sju har någon form av depressionsdiagnos varav fyra 

uppnår en klinisk signifikant förbättring, ökar trovärdigheten att behandlingen skulle ha effekt 

för depressiva svårigheter. Dock behövs fortsatta studier med randomisering och kontroll, 

som replikerar resultatet för att med större säkerhet kunna generalisera resultatet till flera 

grupper i andra sammanhang.  

En noggrann genomgång av videoinspelningarna från terapisessionerna är sannolikt 

något som förbättrat kvaliteten av terapierna, vilket ökar sannolikheten att det är behandlingen 

i sig som gav effekt, snarare än andra faktorer i deltagarnas liv.  

Valet att använda tre olika mätmetoder, dagliga, vecko- och för- och eftermätningar 

bidrar till en intern kontroll av de olika utfallen i respektive mått, likväl som det medför 

möjligheter att utröna när i tiden förbättringar inträder samt vad den mera långsiktiga effekten 

av terapin blir på mera svårföränderliga mått, exempelvis IIP. 

Att studien redovisar procentuella förbättringar för varje person innebär en styrka då 

deltagarna var en mycket heterogen grupp vad gäller djupet av svårigheter. Procentuella 

förändringar ger en möjlighet att se varje individs utveckling, trots stora skillnader i skattade 

råpoäng och grad av svårigheter. Som komplement till detta innebär användandet av 

gränsvärden (cut off) för kliniskt signifikanta svårigheter en möjlighet att dra påtagligare 

slutsatser om vilka förbättringar som varit viktiga och betydande för deltagarna i studien. 

Resultaten i denna studie blir på så vis mer generella, då de inte bara uttrycker individuella 

förbättringar utan också förbättringar i förhållande till en normgrupp.  

Att flera deltagare vid studiens början hade svårigheter som vanligen behandlas inom 

psykiatrin och efter behandlingen, i ett flertal fall visat på kliniskt signifikanta förbättringar, 

gör att denna studie indikerar att ISTDP kav vara en effektiv behandling av vanliga 

psykiatriska besvär.  
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Förslag till framtida forskning 

Mer forskning behövs för att kunna utröna om ISTDP har ett gott vetenskapligt stöd och 

därmed tillitsfull evidens som effektfull behandlingsmetod. Flera studier efterfrågas som 

använder sig av randomisering och kontrollgrupper och undersöker metodens effekt för 

specifika diagnoser inom exempelvis ångest- och depressions spektrum, vilka kan öka dess 

legitimitet som behandlingsmetod för specifika syndrom. För att kunna generalisera effekten 

av behandlingen, på exempelvis depression, är det fördelaktigt om framtida studier riktar sig 

mot olika kliniska och icke-kliniska populationer i skilda sammanhang och åldrar. 

Avslutande kommentar 

Denna studie syftade till att undersöka vilken effekt affektfokuserad terapi baserad på 

principer från ISTDP har för unga vuxna med blandad psykiatrisk problematik. Deltagarna i 

studien inkluderades därmed inte med syftet att de alla skulle ha samma diagnos. Vid 

genomgång av aktuella diagnoser visade det sig dock att gruppen till övervägande del hade 

någon form av depressionsdiagnos, vilket inte heller är förvånansvärt med tanke på att 

depression är en vanligt förekommande psykiatrisk diagnos (Ayuso-Mateos et al., 2001). Av 

deltagarna med depressionsdiagnoser förbättras flertalet i sina depressiva symtom, vilket 

möjliggör att de i flera fall inte längre skulle uppfylla diagnoskriterierna för depression, 

alternativt att diagnosen minskar i styrka från medelsvår till mild episod. Resultatet indikerar 

därmed att metoden har god effekt för människor med depressiva problem, som depression, 

men även att den kan hjälpa vid ångest och interpersonella problem. Det senare är troligen 

avhängt av att terapin är tillräckligt lång för att först hjälpa personen med de individuella 

problemen för att sedan kunna vidgas till omvärlden, alternativ att förbättringarna hinner 

upplevas i terapirummet och därefter generaliseras till livet utanför. Symtomen som medföljer 

en depressiv diagnos varierar betydligt men resultaten ger en indikation på att affektfokuserad 

terapi baserad på ISTDP-principer minskar symtombilden oavsett hur patologin uttrycker sig i 

det specifika fallet.   
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Bilaga 1 

SAFT – Studie i Affektfokuserad Terapi 

Vi som genomför studien 

Vi är två psykologstudenter vid namn Anna Berg och Magdalena Enlöf som går näst sista 

terminen på psykologprogrammet vid Örebro universitet. Under våren 2014 genomför vi 

en Studie i Affektfokuserad Terapi. Detta är vår examensuppsats som vi utför i samarbete 

med Psykiatrisk mottagning för unga vuxna.  

 

Behandlingsmetoden 

Den behandlingsmetod som vi kommer använda i studien är en affektfokuserad 

korttidsterapi som innebär att fokus i terapin ligger på att uppleva och utforska känslor. 

Behandlingen är strukturerad och den genomförs individuellt med en terapeut och en 

klient.  

 

Studien 

Vi vill med Studie i Affektfokuserad Terapi undersöka vilken effekt terapin har för 

personer i ung vuxen ålder, med olika problem, inom ramen för psykiatrins verksamhet, 

och med oss som terapeuter. Detta är en pilotstudie, en studie i liten skala, vilken kan bana 

väg för större studier av samma typ i senare forskning.  

 

Att vara deltagare i studien 

Att vara deltagare i studien innebär att du får genomgå en terapibehandling med Magdalena 

eller Anna som terapeut. Före, under och efter behandlingen får du flera formulär som 

används för att mäta resultatet av din behandling. Det betyder att du en gång per vecka i 

samband med att vi ses fyller i ett antal skattningsformulär. Du kommer även att fylla i ett 

formulär dagligen under hela behandlingsperioden. Under fem-sex veckor i februari-april går 

du i terapi 2 gånger per vecka. Totalt får du alltså 10-12 terapitillfällen.  Som deltagare i 

studien får du om du vill ta del av resultatet från hela studien då den är avslutad.  

Filmning 

Under terapins gång går vi terapeuter i handledning hos en legitimerad psykolog. För att 

kunna ge dig som patient en så bra behandling som möjligt videofilmar vi terapin och 

brukar filmerna i inlärningssyfte. Filmerna raderas då de tjänat sitt syfte och precis som all 

annan information som kommer upp i terapin behandlas den med sekretess.  

 

Frivillighet och sekretess 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Din 

medverkan i studien behandlas under sekretess och ingen utomstående kommer få veta att du 

deltagit. Svaren presenteras så att enskilda personer inte kan spåras. De uppgifter vi samlar in 

om dig kommer endast användas för vetenskapliga syften. Inga obehöriga kommer få ta del av 

de uppgifter du lämnar. Vi kommer ta del av dina personuppgifter och behandla dem i 

enlighet med personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner härmed mitt deltagande i Studie i 

Affektfokuserad Terapi. Jag godkänner också att terapisessionerna filmas. 

 

……………………………. ……………………………………………………….. 

Ort och datum  Underskrift  Namnförtydligande 
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Datum: 

Veckodag: 

Skatta från 0-10 
0=inte alls  
10=väldigt mycket 

Jag vill tillägga…. 

I vilken utsträckning har du känt dig 

nedstämd idag? 

  

I vilken utsträckning har du känt 

ångest/oro idag? 

  

I vilken utsträckning har du 

upplevt………………………….idag? 

  

 
Datum: 

Veckodag: 

Skatta från 0-10 
0=inte alls  
10=väldigt mycket 

Jag vill tillägga…. 

I vilken utsträckning har du känt dig 

nedstämd idag? 

  

I vilken utsträckning har du känt 

ångest/oro idag? 

  

I vilken utsträckning har du 

upplevt………………………….idag? 
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Veckodag: 

Skatta från 0-10 
0=inte alls  

10=väldigt mycket 

Jag vill tillägga…. 

I vilken utsträckning har du känt dig 

nedstämd idag? 

  

I vilken utsträckning har du känt 

ångest/oro idag? 

  

I vilken utsträckning har du 

upplevt………………………….idag? 

  

 
Datum: 

Veckodag: 

Skatta från 0-10 
0=inte alls  

10=väldigt mycket 

Jag vill tillägga…. 

I vilken utsträckning har du känt dig 

nedstämd idag? 

  

I vilken utsträckning har du känt 

ångest/oro idag? 

  

I vilken utsträckning har du 

upplevt………………………….idag? 

  

 
Datum: 

Veckodag: 

Skatta från 0-

10 
0=inte alls  
10=väldigt mycket 

Jag vill tillägga…. 

I vilken utsträckning har du känt dig 

nedstämd idag? 

  

I vilken utsträckning har du känt 

ångest/oro idag? 

  

I vilken utsträckning har du 

upplevt………………………….idag? 
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Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y) 

Vi vill veta mer om vad du tänker, hur du känner, och vad du gör. Läs varje mening. Ringa 

sedan in en siffra från 0-4 som visar hur väl varje påstående stämmer för dig. 

 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

måttligt 

Stämmer 

mycket 

Stämmer 

helt  

1. Mitt liv kommer inte bli bra förrän jag 

känner mig glad. 

0 1 2 3 4 

2. Mina tankar och känslor ställer till det 

för mig i mitt liv. 

0 1 2 3 4 

3. Jag känner mig ledsen eller rädd, så 

det måste vara något fel på mig. 

0 1 2 3 4 

4. De dåliga saker jag tänker om mig 

själv stämmer nog. 

0 1 2 3 4 

5. Jag testar inte nya saker om jag är 

orolig för att göra fel. 

0 1 2 3 4 

6. Jag måste bli av med min oro och 

rädsla så att jag kan ha ett bra liv. 

0 1 2 3 4 

7. Jag gör allt jag kan för att vara säker 

på att jag inte framstår som korkad 

inför andra människor.  

0 1 2 3 4 

8. Jag försöker verkligen radera ut 

smärtsamma minnen som jag har. 

0 1 2 3 4 

9. Jag står inte ut med smärta eller att det 

gör ont i min kropp. 

0 1 2 3 4 

10. Om mitt hjärta bultar fort måste det 

vara något fel på mig. 

0 1 2 3 4 

11. Jag trycker undan tankar och känslor 

som jag inte gillar. 

0 1 2 3 4 

12. Jag låter bli att göra sådant som är 

viktigt för mig så fort jag mår dåligt. 

0 1 2 3 4 

13. Det går dåligt för mig i skolan/på 

jobbet när jag har mycket tankar som 

gör mig ledsen. 

0 1 2 3 4 

14. Jag säger saker för att jag ska verka 

cool. 

 

0 1 2 3 4 

15. Jag önskar jag kunde vifta med ett 

trollspö så att all min ledsenhet 

försvann. 

0 1 2 3 4 

16. Jag är rädd för mina känslor. 

 

0 1 2 3 4 

17. Jag kan inte vara en bra vän när jag 

känner mig upprörd. 

0 1 2 3 4 

 


