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Psykisk ohälsa bland unga har ökat avsevärt och därmed ökar 
behovet för effektiva behandlingar. Via replikerad Single Case Design 
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med unga vuxna, avseende symtom på ångest, depression och GSI. Ett 
annat syfte var att undersöka förändringar i upplevelsemässigt 
undvikande och self-compassion samt ordningseffekter gentemot 
symtom. Studien genomfördes med fem deltagare med varierande och 
långvarig emotionell problematik. Resultaten visar trender till 
symtomnedgång för alla deltagare. Tre deltagare hade reliabla 
förändringar gällande depression och en deltagare gällande ångest. 
En deltagare visade klinisk signifikant förbättring. Resultat av 
ordningseffekter visade att processerna korrelerar med 
symtomförändringar vid samma tidpunkt. Studien stödjer tidigare 
forskning, men fler studier behövs som undersöker self-compassion i 
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Abstract 

Mental health problems among young adults is a growing problem and 
there is a need for effective treatments. A replicated Single Case 
Design was used with the purpose to investigate treatment outcome of 
Unified Protocol with young adults, regarding symptoms of anxiety, 
depression and GSI (Global Severity Index). Experiential avoidance 
and self-compassion were also assessed, to investigate correlations 
between these processes and symptom changes. The study was 
conducted at the Psychiatric Clinic for Young Adults in Örebro with 
five participants with different kinds of emotional long-term 
problems. Results showed trends of symptom reduction for all 
participants. Three participants had reliable changes in depression and 
one participant had a reliable change in anxiety. One participant 
showed clinically significant changes on both. Cross-lagged 
correlation analysis showed that the processes of experiential 
avoidance and self-compassion correlated with symptom reduction. 
The study supports previous research on Unified Protocol, but more 
studies examining self-compassion in association with Unified 
Protocol are warranted. 
 
Keywords: Unified Protocol, Single Case Design, young adults, 
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What’s UP – Unified Protocol med Unga Vuxna 

Den ultimata behandlingen som kan bemöta alla individer med alla typer av diagnoser – finns 

den? Tidigare forskning har haft fokus mot att framställa de ultimata behandlingarna för 

individuella typer av diagnoser, men på senare år har även försök gjorts till att behandla 

individer utifrån underliggande processer bland annat med Unified Protocol. Denna studie 

ämnar att titta närmare på denna behandlingsform och hur den verkar för åldersgruppen unga 

vuxna; dels för att ökad komorbiditet mellan diagnoser gör transdiagnostiska manualer 

mycket värdefulla, men just unga vuxna eftersom detta är en åldersgrupp där psykisk ohälsa 

har eskalerat senaste årtiondena. 

Psykisk ohälsa bland unga vuxna 

Det har noterats att en ökning skett i mängden självrapporteringar av psykiska besvär 

bland unga vuxna, (Salmi, Berlin, Björkenstam, & Ringbäck Weitoft, 2013) men det har 

tidigare funnits oklarheter kring huruvida denna ökade självrapportering grundar sig i en 

ökning av psykiska besvär i sig eller om det endast är en ökad tendens i samhället att låta sitt 

missnöje höras. En rapport från Socialstyrelsen (Salmi et al., 2013) visar på att denna ökade 

självrapportering bland åldersgruppen 18-24 år har en motsvarande ökning i procentantal som 

behöver vård inom psykiatrin. Vid närmare titt på konsekvenser fem år senare för de som 

behövt psykiatrisk hjälp framkom det att cirka 30-40 % kommer att behöva återkommande 

sjukhusvård på grund av psykisk ohälsa, de har en större konsumtion av psykofarmaka och de 

löper ökad risk för dödsfall på grund av bland annat självmord. Denna grupp har också större 

svårigheter till att etablera sig i samhället som vuxna, till exempel är det svårt att få en stadig 

försörjning och bilda familj (Salmi et al., 2013).  

Medan bipolära tillstånd och personlighetsstörningar hållit sig stabilt över tid visar det 

sig att depressiva symtom och ångestsymtom har ökat stadigt bland de som behöver 

psykologisk behandling inom psykiatrin (Salmi et al., 2013). Utöver detta finns en metaanalys 
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om den höga komorbiditeten mellan olika ångest- och förstämningstillstånd (Brown, 

Campbell, Lehman, Grisham, & Mancill, 2001) och problematiken med residualsymtom 

(kvarstående besvär) som kan uppstå i om endast det ena tillståndet behandlas (Ellard, 

Deckersbach, Sylvia, Nierenberg, & Barlow, 2012). 

Ökningen i psykisk ohälsa med de konsekvenser som det ger på lång sikt och den höga 

komorbiditeten måste, precis som Salmi och kollegor (2013) uttrycker det, ses som ett 

växande folkhälsoproblem. Detta konstaterande stödjs också i den WHO rapport som 

förutspådde att prevalensen av depression kommer öka till den grad att den kommer bli en av 

de kostsammaste sjukdomarna i många länder, kostsam ekonomiskt men även i människoliv 

då suicid tragiskt nog är ett av de vanligaste utfallen vid depression (World Health 

Organization, 2001).  

Denna trend i särskilt åldern 18-24 har lett till att flera landsting, däribland Region 

Örebro län, har valt att tilldela en särskild psykiatrisk verksamhet för denna ökande grupp, 

Psykiatriska mottagningen för Unga Vuxna i Örebro. Denna särskiljning ter sig också rimlig i 

och med att gruppen unga vuxna varken riktigt kan ses tillhöra ungdomar i och med den frihet 

en myndig ålder och avslutad grundskola innebär, men inte heller identifierar man sig med de 

ansvar och val kring jobb, familjebildning och äktenskap som hör till att vuxenlivet (Arnett, 

2007).  

Det engelska begreppet Emerging Adulthood motsvarar det vi kallar unga vuxna 

åldersmässigt och denna fas i livet som uppkommit i takt med samhällets utveckling. En fas 

som karaktäriseras av bland annat identitetssökande, ett själv-fokus och en svår balans mellan 

vad kan anses vara instabilitet eller möjligheter (Arnett, 2014). Det är inte så svårt att förstå 

då att denna åldersgrupp har en högre risk för att utveckla komorbida 

depressions/ångesttillstånd. En verksamhet som möter upp denna grupp enskilt och agerar 

övergång mellan Barn- och Ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin samt behandling som 
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agerar transdiagnostiskt för att bemöta den höga komorbiditeten anser vi vara ett viktigt 

fokusområde för forskning. 

Transdiagnostik 

Det transdiagnostiska synsättet befattar sig med processer som är delade mellan olika 

diagnoser gällande utvecklandet och vidmakthållandet av psykisk problematik. Inom KBT-

fältet har normen varit att utforma modeller för specifika diagnoser och utföra samt utvärdera 

diagnosspecifika behandlingar. Fokus har således varit på det som är unikt för varje diagnos 

(Mansell, Harvey, Watkins, & Shafran, 2009).  

Det finns anledningar att gå bortom ett diagnosspecifikt perspektiv. Komorbiditeten 

mellan olika ångest- och förstämningssyndrom är hög. Till exempel så fann Brown och 

kollegor (2001) i ett urval av patienter samtidig komorbiditet på 57 % mellan olika ångest- 

och förstämningssyndrom. När detta utökades till livstidsprevalens hos urvalet blev andelen 

81 %. En förklaring som har föreslagits till detta är att det bakom variationer i uttryck av olika 

diagnoser finns ett bredare syndrom med gemensamma sårbarheter och vidmakthållande 

mekanismer. Ett stöd till denna förklaring är att behandling av en diagnos ofta medför en del 

förbättring i en annan diagnos som inte direkt behandlas, vilket skulle kunna bero på att 

gemensamma mekanismer påverkas (Barlow, Allen, & Choate, 2004).  

Diagnosspecifika interventioner medför dock praktiska problem. Kliniker måste lära sig 

flera behandlingsmanualer, vilket är tids- och resurskrävande och kan utgöra ett hinder för 

spridning av evidensbaserade behandlingar (McHugh, Murray & Barlow, 2009). Vidare finns 

svårigheter med behandlingsupplägg när en patient presenterar med flera diagnoser: det finns 

inga klara riktlinjer kring hur klinikern ska gå tillväga, t.ex. gällande om – eller hur – flera 

diagnosspecifika behandlingar ska utföras i följd efter varandra. Att kombinera 

diagnosspecifika behandlingar för flera diagnoser samtidigt har visat sig sänka effekten av 

behandlingar (McManus, Shafran, & Cooper, 2010). Det finns alltså flera anledningar att 
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frångå diagnosspecifika behandlingar och istället fokusera på det som är gemensamt för 

psykiska problem.  

Utifrån ett transdiagnostiskt perspektiv blir lösningen på dessa dilemman att genomföra 

behandling som påverkar de gemensamma mekanismerna bakom diagnoserna, vilket 

möjliggör behandling av flera diagnoser på samma gång. Det blir även möjligt att ha samma 

behandlingsmanual för olika diagnoser, vilket minskar behovet för behandlaren att lära sig 

flera olika manualer (McHugh, Murray, & Barlow, 2009). Vidare kan gruppbehandling med 

deltagare med olika diagnoser genomföras vilket öppnar upp exempelvis kortare väntetider i 

klinisk praktik (Bullis et al., 2015). 

I en metaanalys av Reinholt och Krogh (2014) utvärderades stödet för transdiagnostiska 

individuella behandlingar och gruppbehandlingar vid ångestsyndrom. Det sammantagna 

resultatet visade på medelstora effekter av transdiagnostisk behandling, dock var det stor 

variation i effekt mellan de enskilda studierna. De transdiagnostiska behandlingarna var mer 

effektiva än väntelista och sedvanlig behandling men författarna pekar på bristen av studier 

med jämförelser mellan diagnosspecifik behandling och transdiagnostisk behandling. 

Komorbiditet visade sig i denna metaanalys ha ett samband med sämre behandlingsutfall, 

vilket går emot slutsatserna från en tidigare forskningsöversikt (McEvoy, Nathan, & Norton, 

2009). I denna översikt studerades både ångest och depression och de drar slutsatsen att 

komorbiditet inte försämrade utfallet i de studerade transdiagnostiska behandlingarna. 

Transdiagnostisk behandling var även associerad med minskning av komorbida symtom 

vilket då ger preliminärt stöd till att behandlingen har berört de underliggande 

transdiagnostiska processerna i diagnoserna. 

Transdiagnostiska processer 

Enligt Mansell och kollegor (2009) kvalificerar sig en process som transdiagnostisk när 

den går att finna i större utsträckning vid olika diagnoser och att den är direkt relaterad till 
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vidmakthållande av symtomen. Forskningsläget för transdiagnostiska processer kan 

sammanfattningsvis delas in i fem olika områden; uppmärksamhet, minne, slutledning, 

tankeprocesser och beteende (Harvey, Watkins, Mansell, & Shafran, 2004). Bland axel I-

diagnoser som t.ex. depression, generaliserad ångest, social fobi och olika ätstörningar finns 

stöd för att fler vidmakthållande processer är delade än åtskilda (Harvey et al., 2004).  

En utmaning gällande transdiagnostik är att förklara varför samma processer mynnar ut 

i olika symtom. En möjlig förklaring är att processerna riktas mot vad som är angeläget för 

personen just nu, vilket antas bero på bland annat gener, personlighet och inlärningshistoria. 

Exempelvis; en person med tvångssyndrom är hypervigilant gällande smuts på ytor medan en 

person med insomni hypervigilant gällande tecken på trötthet. Samma process, hypervigilans, 

leder här till olika presentationer. En annan teori är att det finns gradskillnader i samma 

processer vid olika diagnoser. Om en process förekommer i större utsträckning blir symtomen 

annorlunda. Stöd för denna förklaring är att vissa processer är mer framträdande vid vissa 

diagnoser, som exempel är självmedvetenhet mer förhöjd vid social fobi än vid depression 

och paniksyndrom (Mansell et al., 2009). 

Upplevelsemässigt undvikande 

En bred process som har föreslagits bidra till utvecklandet och vidmakthållandet av 

flertalet psykopatologiska tillstånd är upplevelsemässigt undvikande (Hayes, Wilson, Gifford, 

Follette, & Strosahl, 1996). Upplevelsemässigt undvikande är när en person är ovillig att vara 

i kontakt med vissa inre upplevelser, exempelvis emotioner, tankar och minnen, och personen 

agerar för att undvika, fly ifrån eller modifiera de inre upplevelserna eller situationerna som 

ger upphov till de inre upplevelserna. Kortsiktigt leder undvikandet till minskning av 

obehagliga upplevelser men på lång sikt kan undvikandet paradoxalt nog leda till mer obehag 

och begränsningar i livet (Hayes et al., 1996). 
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Att reducera undvikande är ett mål i de flesta psykoterapeutiska inriktningar (Hayes et 

al., 1996). När det kommer till det vetenskapliga stödet så visar korrelationsstudier att det 

finns ett samband mellan upplevelsemässigt undvikande och symtom på ångest och 

depression. Upplevelsemässigt undvikande har även funnits vara en länkande process, en 

mediator, mellan negativa händelser, t.ex. psykisk misshandel under barndomen, och psykisk 

ohälsa (Ruiz, 2010).  

I en longitudinell studie följdes deltagare över tid avseende utvecklingen av 

diagnostiserbara ångest- och förstämningssyndrom samtidigt som upplevelsemässigt 

undvikande mättes (Spinhoven, Drost, de Rooij, van Hemert, & Penninx 2014). Resultaten 

visade bland annat att upplevelsemässigt undvikande ökade i samband med insjuknande och 

minskade i samband med symtomnedgång och upplevelsemässigt undvikande var även en 

riskfaktor för att utveckla ett ångest- eller förstämningssyndrom. Ett annat fynd var att 

upplevelsemässigt undvikande medierade utvecklandet av komorbiditet över tid. Detta tyder 

enligt författarna på att upplevelsemässigt undvikande är en transdiagnostisk process men att 

det inte går att dra säkra slutsatser om kausalitet. Författarna pekar i artikeln på att det annars 

finns få studier där upplevelsemässigt undvikande och psykopatologi har studerats 

longitudinellt samt få försök till att hitta kausala samband. 

Minskning av upplevelsemässigt undvikande var associerat med minskning av 

depression i Dialektisk Beteendeterapi (DBT) för patienter med Borderline 

Personlighetsstörning (Berking, Neacsiu, Comtois & Linehan, 2009). I studien fann man även 

att högre nivåer av upplevelsemässigt undvikande under behandling hindrade minskning av 

depression medan högre nivåer av depression inte hindrade minskning av upplevelsemässigt 

undvikande. Detta tyder på att upplevelsemässigt undvikande inte bara är en biprodukt eller 

konsekvens av depression utan att minskning av upplevelsemässigt undvikande under 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [13] 

 

behandling påverkar depression. Berking et al., (2009) pekar på att det finns en väldig brist på 

studier av orsakssamband avseende upplevelsemässigt undvikande hos kliniska populationer. 

Self-compassion 

En annan viktig transdiagnostisk process kan tänkas vara self-compassion (ung. 

självomsorg). Självkritik och skam beskrivs som transdiagnostiska problem (Gilbert, 2009): 

personer som är självkritiska har svårigheter med att vara vänliga mot sig själva och känna 

trygghet. I kontrast till självkritik så handlar self-compassion om att våga möta sitt eget 

lidande utan undvikande och samtidigt vilja lindra lidandet och inta ett vänligt förhållningssätt 

mot självet (Neff, 2003). Det handlar även om att ha icke-dömande förståelse för sitt lidande, 

sina brister och misslyckanden (Neff, 2003). En meta-analys visade att self-compassion hade 

ett negativt samband med psykopatologi, dock pekar författarna på att orsakssamband mellan 

self-compassion och symtom inte går att utröna utifrån dagens forskningsläge (MacBeth & 

Gumley, 2012). 

Gällande forskning på psykologiska interventioner för att öka self-compassion har 

compassion-focused therapy (Leaviss & Uttley, 2014) och olika mindfulness-baserade 

interventioner (Barnard & Curry, 2011) studerats. Stöd finns för att dessa interventioner kan 

öka self-compassion och minska symtom.  

Forskning gällande påverkan på self-compassion i andra behandlingar är frånvarande 

och detta gäller även Unified Protocol (som är föremål för denna studie). 

Unified Protocol 

Unified Protocol är utformad att lägga fokus på de transdiagnostiska processerna som 

anses vara en gemensamma för utvecklandet av det som valts att benämnas som emotionella 

störningar. Emotionella störningar tros vara en process som är gemensam för de flesta 

ångesttillstånd och förstämningssyndrom (Barlow et al., 2004).  
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En tredelad sårbarhetsmodell som i grunden utvecklades för att beskriva etiologin av 

ångest och panik (Barlow, 2002) har senare använts för att beskriva utvecklandet av 

emotionella störningar (Barlow, 2000). I denna modell samverkar en biologisk, genetisk 

sårbarhet med en generell psykologisk sårbarhet vilket kan leda till generellt ångestsyndrom 

eller depressionstillstånd. En generell psykologisk sårbarhet är en sårbarhet utvecklad från 

tidig inlärning av maladaptiva strategier, exempelvis att oroa/grubbla mycket istället för 

konkret problemlösning. Den tredje delen i modellen, en specifik psykologisk sårbarhet 

utvecklad från tidig inlärning, är även den kopplad till tidig inlärning men då till specifika 

situationer eller objekt. Denna del i modellen ökar risken för utvecklande av specifika 

ångesttillstånd som exempelvis tvångssyndrom, social fobi eller specifik fobi (Barlow, 2002). 

Alla dessa typer av tillstånd tillhör gruppen emotionella störningar och den teoretiska 

modellen i sig är utvecklad från bland annat emotionsteori, inlärningsteori och 

utvecklingspsykologi (Barlow, 2002). Det är i denna utvecklingsbeskrivning som 

behandlingen hittar sin bas, då den syftar att bearbeta de etiologiska processerna som är 

gemensamma mellan de olika emotionella störningarna (Barlow et al., 2004). Nedan ses 

modellen modifierad, egen översättning (Barlow, 2000). 

 

 Figur 1. Tredelade sårbarhetsmodellen 
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Unified Protocol har ett brett fokus på emotionella störningar, men än mer är 

behandlingen riktad mot emotioners funktionalitet. En modul syftar enbart till att lära 

patienten förstå varje emotions adaptiva funktion, exempelvis att ilska finns till för att hjälpa 

oss säga ifrån/stå upp för oss själva.  

Behandlingen syftar till att bygga upp patientens kunskap kring emotionernas 

beståndsdelar (tankar, känslor och beteenden) och dess interaktioner, öka patientens 

medvetenhet om de individuella emotionerna och slutligen genom nya emotionella 

upplevelser ämna att skifta tidigare maladaptiva reaktioner (Farchione et al., 2012). Mer 

specifikt arbetar man med tre komponenter som anses vara generella vid emotionella 

störningar (Moses & Barlow, 2006):  

1) Omvärdera automatiska kognitiva värderingar, vilket sker i två steg; först ska 

patienten identifiera nuvarande automatiska kognitiva värderingar genom att granska 

värderande tankar i funktionella analyser, detta kan också leda till identifiering av 

katastroftankar eller överskattande av sannolikhet att något hemskt ska ske, två tankemönster 

som är vanliga för denna patientgrupp. I det andra steget används olika övningar som 

exempelvis ”meningsskapande bild”, där patienten får en tvetydlig bild att arbeta med i syfte 

att öva upp förmågan att tolka annorlunda och därmed öka den kognitiva flexibiliteten 

generaliserat till övriga tankar och känslor.  

2) Granska och förebygga emotionsdrivna beteenden. Grundtanken är att göra 

motsatsen till vad ens automatiska respons säger, delvis för att bygga på föregående steg och 

testa hypoteser om katastroftankar/sannolikhet, men också för att öva på att bredda patientens 

beteenderepertoar.  

3) Förebygga emotionellt undvikande. Detta sker främst via arbete med olika typer av 

exponering. Dels en interoceptiv exponering och sedan upprepade sessioner med exponering 

som planeras utifrån patientens svårigheter och mål. Inför denna del av behandlingen arbetar 
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patienten med att identifiera emotionella undvikandebeteenden. De tre typer av emotionellt 

undvikandebeteende som patienten tidigare kan ha använt sig av som behandlingen syftar 

identifiera och avlägsna under exponeringsmodulen är (1)subtila undvikanden som att titta 

bort eller knappa på mobilen, (2)kognitiva undvikanden som att distrahera sig med andra 

tankar eller försöka trycka undan svåra tankar, och (3)användandet av trygghetssignaler vilket 

exempelvis kan vara att ha med sig en pillerburk.  

Struktur för behandlingen 

Behandlingen består av åtta moduler, samtliga redovisas överskådligt i Tabell 1. Modul 

1, 2 och 8 anses vara moduler för behandlingens uppstart och avslut (målsättning, 

psykoedukation och vidmakthållande). De andra fem modulerna anses vara kärnmoduler, det 

vill säga de centrala modulerna för själva behandlingen. 

Viktigt att notera är att Unified Protocol i praktiken skiljer sig åt från individ till individ 

enbart i de specifika situationstriggers och exakta övningar som används i exponeringsfasen 

(Barlow et al., 2004). Eventuellt kan en modul skäras ner eller helt tas bort om den inte är 

relevant för patienten. Ett exempel kan vara interoceptiva exponeringen då det ångestfyllda i 

den kroppsliga förnimmelsen av en känsla inte finns hos alla patienter, då kan mer fokus i 

behandlingen läggas på annat. 

I tabellen är de inslag som kan anpassas individuellt markerade med *. 
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 Innehåll session Hemuppgifter 

Modul 
1 

Inledningsvis en bedömning för att 
klargöra förståelsen kring patientens 
problematik. Rational för behandlingen 
och diskussion om motivation och mål. 

Beslutsbalans (arbetsblad för att 
boosta motivation) och 
målformulering 

Modul 
2 

Rational för veckoskattningar (mätning av 
ångest och depression) – att kunna se 
utvecklingen och lära sig se koppling 
mellan händelser och känslor.  
Förstå känslor och börja kartlägga 
känsloreaktioner via funktionell analys. 

Använda den tredelade modellen 
(arbetsblad) för att identifiera 
känslans beståndsdelar. Börja 
registrera ARK för att se 
emotionsdrivna beteenden. 

Modul 
3 

Introducering av Medveten Närvaro. 
Observera känslor och reaktioner icke-
värderande.  

Öva Medveten Närvaro.  
*Framkalla känsloförnimmelser 
(arbetsblad: använda musik till att 
framkalla känslor och uppleva dessa 
icke-värderande). 

Modul 
4 

Kognitiv värdering och omvärdering. Att 
identifiera automatiska värderingar och att 
öva på att hitta fler tolkningar. 

Meningsskapande bild (arbetsblad). 
Identifiera katastrofiering/överskatta 
sannolikheten. 

Modul 
5 

Identifiera känslostyrda undvikanden och 
beteenden. 

*Testa beteendeexperiment, göra 
motsatsen. 

Modul 
6 

*Undvikande av kroppsliga förnimmelser, 
att uppleva icke-värderande. Interoceptiv 
exponering. 

*Göra interoceptiv exponering 
kopplat till individuella svårigheter.  
*Utveckla sätt att trigga egna svåra 
kroppsliga sensationer. 

Modul 
7 

*Emotionsexponering. 
Kan vara situationsbaserat, imaginärt eller 
fortsätta med interoceptivt. 

*Utföra exponering under veckorna 
enligt planering. 
Fylla i arbetsblad som stöd för att se 
utveckling. 

Modul 
8 

Utvärdering av veckoskattningar.  
Vidmakthållandeplan 

 

Tabell 1. Översikt av Unified Protocols moduler inklusive hemuppgifter för varje modul. 

Forskning på Unified Protocol 

De senaste åren har evidensen för Unified Protocol växt, men bara en del av det är 

studier som systematiskt utvärderar effekten, och de flesta riktar in sig på olika typer av 

Emotionella störningar eller åldersgrupper, så replikerande studier är sällsynta. 

Farchione och kollegor (2012) gjorde en RCT-studie där Unified Protocol gav 

förbättring på dels generella ångest- och depressionssymtom och klinisk problematik, men 

även också förbättring gällande nivåer av negativ och positiv affekt och mått på symtom 

kopplade till daglig funktion. Till skillnad från väntelistegruppen där ingen visade signifikant 
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förbättring, blev 45 % i behandlingsgruppen diagnosfria. Vid sex månaders uppföljning hade 

64 % av de som vid behandlingsslut blivit diagnosfria bibehållit denna status, vilket gav 

preliminärt stöd för långvarig duration av behandlingseffekten (Farchione et al., 2012).  

I uppföljningen av studien kunde konstateras att effekt som uppmätts vid sex månaders 

uppföljning kvarstod vid långtidsuppföljning och de få signifikanta höjningar i symtom som 

kunde uppmätas höll sig på subklinisk nivå (Bullis, Fortune, Farchione, & Barlow, 2014). De 

som vid sex månaders uppföljning hade svarat positivt på behandlingen behöll detta även vid 

24 månader.  

Vid bipolära förstämningssyndrom har en studie med tre deltagare fått mycket goda 

resultat (Ellard et al., 2012) och framgången tros bero på att manualen behandlar de 

underliggande emotionella störningar som är gemensamt för båda polariseringarna av 

diagnosen, till skillnad från tidigare KBT-manualer som oftast endast har valt att behandla 

ångesten som en separat entitet. Problemet med denna tidigare separering av symtom för 

behandling anses vara interaktionen mellan ångestsymtomen och residuala 

förstämningssymtom som kan vara potentiell risk för episodåterfall. I och med att Unified 

Protocol behandlar de grundläggande processerna som agerar i båda delarna av diagnosen så 

kan behandlingen komma förbi denna problematik (Ellard et al., 2012). 

En replikerad Single Case Experimental Design har gjorts med fokus på att behandla 

Borderline Personlighetsstörning vilket har gett försiktigt lovande resultat (Lopez et al., 

2014). Vid uppföljning hade 75 % av deltagarna inte längre en Borderline 

Personlighetsstörning, och de resterande 25 % mötte inte längre kriterierna för komorbida 

diagnoser (Lopez et al., 2014). 

Det har även gjorts studier specifikt på barn och ungdomar (Ehrenreich, Goldstein, 

Wright, & Barlow, 2009; Ehrenreich-May, Bilek, Queen, & Hernandez Rodriguez, 2012; 
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Seager, Rowley, & Ehrenreich-May, 2014), men vi har däremot inte kunnat lokalisera någon 

studie fokuserad på åldersgruppen 18-25 år.  

Luckor i forskningen 

En stor lucka i forskningen är som sagt den åldersrelaterade luckan. Inom psykiatrin i 

Sverige där det i några landsting finns en särskild psykiatrisk mottagning för unga vuxna är 

detta en märkbar lucka som behöver fyllas. Om vi separerar behandling av denna åldersgrupp 

så bör behandlingsforskningen spegla detta. Svensk forskning på Unified Protocol är också 

något som lyser med sin frånvaro, vi har inte hittat en enda studie genomförd i Sverige eller 

kunnat se om något är på gång.  

En annan lucka handlar om upplevelsemässigt undvikande och dess relation till 

emotionella störningar i samband med behandling. Det saknas studier som undersöker 

huruvida förändringar i upplevelsemässigt undvikande är orsaken till symtomförändringar 

eller tvärtom. Forskningen kring detta är bristfällig när det gäller psykologisk behandling i 

allmänhet och Unified Protocol i synnerhet. Samma förhållanden har inte heller undersökts 

när det gäller self-compassion och symtomförändringar. 

Sammanfattning och övergripande syfte 

Psykisk ohälsa i samhället i stort har ökat enormt de senaste årtiondena, och extra 

utsatta är unga personer där en ökning syns särskilt bland ångesttillstånd och 

förstämningstillstånd. Vad som också har konstaterats av forskning är den tydliga 

komorbiditeten mellan dessa olika typer av tillstånd, något som kan förklaras genom växande 

teorier om underliggande transdiagnostiska processer. Bland dessa processer finns bland 

annat upplevelsemässigt undvikande vilket är något som den transdiagnostiska behandlingen 

Unified Protocol ämnar behandla genom olika typer av exponering. 

Den forskning som finns på Unified Protocol är begränsad i och med att det är en 

relativt ny manual, och därmed finns många luckor att försöka fylla. Till exempel finns det 
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ingen forskning fokuserad på unga vuxna, vilket är en grupp särskild utsatt för ångesttillstånd 

och förstämningstillstånd som Unified Protocol i grunden är framtagen för. Vidare saknas det 

fokuserad forskning på enskilda processer under behandlingen, så som upplevelsemässigt 

undvikande och self-compassion. 

Denna studie sker i samarbete med Psykiatriska mottagningen för unga vuxna i Region 

Örebro län. Unified Protocol har använts som behandlingsinsats på denna mottagning under 

något år nu i form av gruppbehandling. Vi ämnar att titta på hur behandlingen fungerar 

individuellt i denna kontext samt när behandlingen ges av studenter, då vi vill pröva manualen 

i dess främsta argument; att den är lättlärd och mångsidig. Detta är intressant då vi vill 

undersöka denna manual i en klinisk verklighet där olika diagnoser och komorbiditet är 

vanligt förekommande. 

Genom att använda oss av en replikerad Single Case Design har vi möjligheten att 

undersöka deltagarnas utveckling under behandlingens gång och därmed kan vi undersöka 

förhållandet mellan processer och symtomförändringar. I stort vill vi genom den här studien 

bidra till att fylla de luckor som vi har sett finns i forskningen.  

Vi har valt att titta på processerna upplevelsemässigt undvikande och self-compassion. 

Vi anser att dessa processer är intressanta för djupare analys kopplat till Unified Protocol 

eftersom behandlingens rational grundar sig på att minska känslomässigt undvikande genom 

olika typer av exponering. Dessutom är inslagen av medveten närvaro ämnade att skifta 

patientens förhållningssätt till egna emotioner. Tidigare forskning har som sagt kunnat visa på 

att mindfulnessbaserade interventioner kan öka self-compassion och minska symtom. Därmed 

vill vi undersöka hur self-compassion förhåller sig gentemot symtomutveckling under 

behandlingen då medveten närvaro finns med som inslag.  
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Sammanfattningsvis är syftet för studien att undersöka effekten av Unified Protocol i en 

klinisk miljö med unga vuxna patienter, och att se hur processerna upplevelsemässigt 

undvikande och self-compassion möjligtvis interagerar med förändringar i symtom. 

Hypoteser 

1. Mätningarna kommer visa en minskning av ångest och depression vid eftermätningen 

jämfört med före behandlingen.  

2. Minskning av symtom mätt med Globalt Svårighetsindex, kommer att ske från 

baslinje till eftermätning.  

3. Upplevelsemässigt undvikande kommer att ha minskat från förmätning till 

eftermätning och minskningen kommer föregå minskning av ångest och depression. 

4. Self-compassion kommer att ha ökat från förmätning till eftermätning och ökning 

kommer föregå minskning av ångest och depression. 

Metod 

Studien är ett samarbete med Psykiatriska mottagningen för unga vuxna i Örebro och 

mängden formulär samt metoderna för insamling av data har skett i övervägande med 

handledare på mottagningen och vår uppsatshandledare. Vår ansats var att ge ett häfte med 

formulär som deltagarna fyllde i två gånger i veckan utanför sessionerna. De olika 

formulärens psykometriska egenskaper och betydelse för studien redovisas separat nedan. 

Etablerat på mottagningen finns sen tidigare en gruppbehandling för patienter med 

ångest och/eller depression, vilka behandlas utifrån Unified Protocol. Från denna behandlings 

väntelista valdes fyra patienter ut av handledare på mottagningen till att erbjudas individuell 

behandling med psykologstudenter. Handledande psykologer på mottagningen bedömde 

huruvida patienterna var lämpliga och i två fall var det patienternas egen önskan att få gå 

individuell behandling.  
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Individuella informationsmöten inför behandlingen hölls cirka 3 veckor innan 

behandlingsstart, då gavs information om behandlingen följt av information om studien. Det 

tydliggjordes att deltagande i studien inte var ett krav för att få gå behandlingen. Tre av fyra 

patienter tackade ja till att delta i studien och skrev därmed under samtyckesformulär och fick 

medföljande information med hem (Bilaga 1 och 2). 

Deltagare till studien fick med sig hem de formulär som utgjorde baslinjen av studien. I 

samband med att deltagarna valde att tacka ja till studien fick de även godkänna att vi kunde 

inhämta grundläggande information från deras journal som komplement för att kunna ge en 

djupare analys av varje deltagares resultat.  

Vid behandlingsstart ville endast två deltagare fortsätta i studien. Efter överläggande 

med handledare beslutades då att omarbeta formulärens frekvens till att endast fyllas i under 

sessionen. Alla deltagare tackade då ja till att ingå i studien och vi kunde komplettera med 

skattningar som varit del av behandlingen.  

På grund av en av deltagarnas stora frånvaro, så avslutades dennes behandling i enlighet 

med mottagningens principer, och därmed fanns endast 3 deltagare kvar. Det beslutades att 

värva in en varsin till ny patient. De nya patienterna fick information inför behandling om 

både behandling och studien, båda patienterna tackade ja till detta och skrev då under en 

omarbetad samtyckesblankett och fick med skriftlig information hem (Bilaga 3 och 4). På 

grund av tidspress gavs dock ingen förmätning för dessa deltagare.  

 
Figur 2. Visuell bild över rekryteringsförfarande. 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [23] 

 

Behandlingens utformning 

De moduler som Unified Protocol består av var alla med i behandlingen men till stor del 

i komprimerade former, då behandlingen följde samma upplägg som den etablerade 

gruppbehandlingen på mottagningen, vilket var på 9 sessioner totalt. Modul 1-6 har varit en 

session vardera, modul 7 har tagit två sessioner och modul 8 en session. Med vissa deltagare 

har modul 3 behövt ta två sessioner på grund av modulens omfattning vad gäller information, 

övningar och uppföljning av hemuppgiften från föregående modul. I genomsnitt har 

sessionerna hållits på 50-70 minuter, med undantag för exponeringssessionerna som i vissa 

fall tagit upp mot 90-120 minuter. 

Etik 

I och med att studien har varit ett samarbete med en klinisk verklighet har flera etiska 

aspekter övervägts före, under och efter behandlingens och studiens genomförande. Främst 

gjordes detta via det etikformulär som fylldes i inför studiens början. Förutom att alltid räkna 

med det etiska perspektivet i de val vi har gjort, särskilt gällande ändringar i studiens metod, 

har vi använt oss kontinuerligt av våra handledares input när vi har ställts inför etiska 

dilemman innan besluts har tagits. 

Den största etiska övervägningen har gällt anonymiseringen av deltagarna till studien. 

Detta löstes genom att deltagarna randomiserades till olika kodnummer som användes istället 

för namn och personuppgifter. Ifyllda formulär har förvarats inlåst på mottagningen under 

studiens gång och har sedan förstörts efter att rådata har digitaliserats.  

När informationsmöte hölls med deltagarna inför behandlingen gavs skriftlig och 

upprepad muntlig information om att deltagarens behandling inte skulle påverkas av 

eventuellt avhopp från studien. Vi försökte också göra detta tydligt genom att särskilja på 

information om behandling respektive studie (genom att exempelvis lägga undan ena mappen 

med information, göra en tydlig paus, och därefter plocka fram nästa mapp). Deltagarna fick 
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efter information skriva under samtyckesformulär för studien och fick skriftliga informationen 

med sig hem. 

När studien omarbetades till lägre frekvens av formulär så valde vi att behålla samma 

samtyckesblankett för den deltagare som valde att då delta. Detta val gjordes utifrån att det 

var en mindre förändring i studiens utformning som innebar minskat arbete för deltagaren än 

det ursprungliga upplägget. Däremot när vi valde att inkludera in två nya deltagare så 

omarbetades samtyckesformuläret och informationsbladet eftersom vi hade övergett en del av 

studien, att följa gruppbehandlingen, vilket medförde ändringar i syftesbeskrivningen. 

I samband med behandlingarnas avslut hölls även avslutande handledning med båda 

handledarna på mottagningen. Syftet var att återkoppla behandlingsgång, utfall och 

deltagarnas eventuella önskningar om fortsatt hjälp. De beslut som diskuterades fram 

återkopplades och förankrades hos deltagarna i samband med eftermätningstillfällena. 

Deltagare 

Deltagarna i studien var mellan 21 och 23 år gamla. Deltagarna var fyra kvinnor och en 

man. Genomsnittliga kontakten med Psykiatriska mottagningen för unga vuxna är 10,4 

månader, dock hade flera av deltagarna haft tidigare kontakter med Barn- och 

Ungdomspsykiatrin och samtliga deltagare rapporterade att deras svårigheter har funnits i 

många år. Nedan finns en tabell över deltagarinformation.  
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Deltagare Ålder Kön Diagnos Längd* Medicin 

1 23 K 
H: Paniksyndrom 
Bi: Tvångssyndrom 

10 
Citalopram 

(SSRI) 

2 23 M H: Generaliserat ångestsyndrom 22 
Venlafaxin 

(SNRI) 

3 21 K 

H: Blandad ångest/depressionstillstånd 
Bi: Självdestruktivitet i den egna 
sjukhistorien. 
**H: Emotionell instabilitetsstörning. 

3 

Escitalopram
(SSRI) 

4 22 K 

H: Emotionellt instabil 
personlighetsstörning 
Bi: Ångesttillstånd, ospecificerat 
Bi: Ätstörning, ospecificerad 
Bi: Självdestruktivitet i den egna 
sjukhistorien 

14 

Sertralin 
(SSRI) 

5 21 K H: Tvångssyndrom 3 - 

Tabell 2. Deltagarinformation. 
H = Huvuddiagnos, Bi = Bidiagnos, SSRI = selektiva serotoninåterupptagshämmare, SNRI = 
selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare; *Kontakt med Psykiatriska 
mottagningen för unga vuxna, angett i månader; **Ny diagnos sattes vecka 11 av överläkare. 

Design 

Den valda designen i denna studie var en replikerad Single Case Design. Single Case 

Design karaktäriseras av att variabler hos individen undersöks kvantitativt och att variablerna 

mäts kontinuerligt (Kazdin, 2010). Syftet är därmed att utvärdera om interventionen har 

någon påverkan på utvalda variabler hos individen. En fördel med denna design är att studier 

med färre deltagare kan utföras utan att offra vetenskaplighet – t.ex. genom att olika hot mot 

intern validitet kan avvärjas (Kazdin, 2010) – och lämpar sig väl för att studera 

förändringsprocesser (Borckardt et al., 2008).  

Av praktiska skäl användes två olika varianter av Single Case Design i denna studie, 

dvs. att deltagarna inte ingick i samma typ av design: en deltagare hade AB-design med 

eftermätning och tre deltagare B-design med eftermätning. En deltagare hade en punkts 

förmätning samt eftermätning, det vill säga en B+ design. AB-design är en kvasiexperimentell 

design där mätningar görs i två faser, under baslinje och under behandling (D. Barlow, Nock, 

& Hersen, 2009). Syftet med baslinjen är att predicera vilken riktning symtom eller processer 

förväntas utvecklas utan behandling. Om förändring i motsatt riktning sker under 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [26] 

 

behandlingsfasen styrker det att behandlingen ligger bakom förändringen (Kazdin, 2010). I B-

design görs mätningar endast under behandlingsfasen vilket gör att detta är en svag design 

gällande hot mot intern validitet (Kazdin, 2010). Svagheterna i kvasiexperimentella varianter 

av Single Case Design kan dock kompenseras för genom att t.ex. mäta kontinuerligt; 

utvärdera hur stabilt problemet som mäts har varit (t.ex. genom muntlig redogörelse från 

individen) och använda sig av flera heterogena deltagare (Kazdin, 2010). 

Kontinuerliga mätningar av processmått genomfördes under baslinje- och 

behandlingsfas på en deltagare (AB-design med en uppföljningsmätning). Kontinuerliga 

mätningar av processmått under behandlingsfas genomfördes på resterande fyra deltagare. 

Mätningar med bredare självskattningsinstrument genomfördes vid behandlingsstart och vid 

behandlingsavslut på fyra av fem deltagare. 

Analysmetoder 

Visuell analys. Ett sätt vi utvärderar processmått på är genom visuell analys. Detta är 

det vanligaste sättet att analysera data i Single Case Design (Kazdin, 2010). I AB-designen 

representeras data i grafer och analyseras utifrån skillnader mellan faserna samt förändringar i 

trend (Kazdin, 2010). Även i B-designen representeras data i grafer men eftersom baslinje 

saknas kommer analys inte göras på skillnader i medelvärden. I båda förhållanden analyseras 

procentuell förändring mellan baslinjens medelvärde/första mätpunkten och sista mätpunkten.  

Cross-lagged correlation. Cross-lagged correlation används för att undersöka 

hypotesen om att minskning av upplevelsemässigt undvikande och ökning av self-compassion 

föregår symtomminskning. Detta är ett statistiskt tillvägagångssätt där samband mellan 

variabler vid olika mätpunkter undersöks – exempelvis om förändring i en variabel föregår 

förändring i en annan variabel med en mätpunkts mellanrum – och om dessa samband är 

signifikanta (Borckardt et al., 2008). Metoden kan inte ge svar om det finns orsakssamband 

men kan ge antydningar huruvida teoretiska antaganden om förändringsmekanismer verkar 
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stämma eller inte och ge uppslag till vidare forskning. Cross-lagged correlation undersöks i 

denna studie med hjälp av statistikprogrammet SMA (Simulation Modeling Analysis) som är 

utformat för analys av data i Single Case Design (Borckardt et al., 2008). 

Reliable Change Index. Reliable Change Index är en kvantitativ metod som används 

för utvärdering av hur stor förändring en deltagare behöver uppvisa på ett instrument för att 

kunna utesluta att förändring beror på instrumentets mätfel (Jacobson & Truax, 1991). 

Jacobson & Truax (1991) beskriver även en metod för att utvärdera om förändring hos en 

deltagare är klinisk signifikant. Kliniskt signifikant förändring innebär här att deltagaren har 

rört sig mot att ligga närmre normalpopulationens medelvärde än den kliniska populationens 

medelvärde (Jacobson & Truax, 1991). Hur stora förändringar som krävs för reliabel 

förändring och tröskelvärde för kliniskt signifikant förändring anges för varje instrument 

under respektive rubrik. Vi valde att använda oss av redan etablerade tröskelvärden avseende 

kliniskt signifikant förändring på processmått och Jacobsons och Truax (1991) metod på det 

skattningsformulär som endast gavs ut vid behandlingsstart och behandlingsavslut. 

Utfallsmått 

Symptom Checklist 90 (SCL-90). Symptom Checklist 90 (SCL-90) är ett 

självskattningsinstrument som mäter subjektivt upplevda psykiska och fysiska symtom under 

den senaste veckan (Fridell, Cesarec, Johansson, & Thorsen Malling, 2002). Formuläret 

innehåller 90 frågor (samtliga inleds med ”Hur mycket har du besvärats av:”) som besvaras på 

en 5-gradig Likert-skala (från 0 – ”inte alls” till 4 – ”väldigt mycket”). SCL-90 mäter symtom 

på 9 olika delskalor: somatisering, obsessiv-kompulsivitet, interpersonell sensitivitet, 

depression, ångest, fientlighet/vrede, fobisk ångest, paranoid tänkande och psykoticism. 

Resultaten på delskalorna ger upphov till en global skala, Globalt Svårighetsindex (GSI) som 

anger svårighetsgraden av symtom. GSI har visat sig ha godtagbar förmåga att diskriminera 

mellan kliniska och icke-kliniska nivåer av symtom. Vidare har SCL-90 goda psykometriska 
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egenskaper framförallt avseende den globala skalan och intern konsistens (α = .97 - .98) 

(Fridell et al., 2002). Utifrån svensk normdata (Fridell et al., 2002) beräknades reliabel 

förändring på GSI kräva en förändring på minst 0.29 poäng för kvinnor och 0.27 poäng för 

män. Cut-off för kliniskt signifikant förändring på GSI beräknades från samma normdata till 

0.76 för kvinnor och 0.54 för män.  

Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS). Overall Anxiety Severity 

and Impairment Scale (OASIS) mäter frekvens och intensitet av ångestsymtom. Det mäter 

även grav av ångestrelaterad undvikande och påverkan på funktion inom relationer samt inom 

arbete/skola/hemmet (Campbell-Sills et al., 2009). OASIS består av fem frågor som besvaras 

med färdiga svarsalternativ på en 5-gradig skala (exempel på fråga ”Hur ofta har du haft 

ångest den senaste veckan?” och exempel på svar från 0 – ”Lite eller inte alls: Jag hade ingen 

ångest, eller kände knappt av den” till 4 – ”Ständigt. Jag hade ångest hela tiden och kunde 

aldrig riktigt koppla av”). OASIS har visat sig ha goda psykometriska egenskaper och god 

intern konsistens (α = .86) (Campbell-Sills et al., 2009) samt känslighet för förändring 

(Norman et al., 2013). Campbell-Sills och kollegor (2009) anger ett tröskelvärde på 8 för att 

identifiera kliniska nivåer av ångest. Vi valde därför detta värde som indikator på klinisk 

signifikans. Reliabel förändring (Reliable Change Index) beräknades kräva en förändring på 

minst 4 poäng på OASIS vilket grundades på normdata från klinisk population (Campbell-

Sills et al., 2009).  

Overall Depression Severity and Impairment Scale (ODSIS). Overall Depression 

Severity and Impairment Scale (ODSIS) mäter frekvens och intensitet av depressionssymtom. 

Det mäter även hur depression påverkar funktion inom områden som relationer, 

arbete/skola/hemmet och aktiviteter som vanligtvis är uppskattade (Bentley, Gallagher, Carl, 

& Barlow, 2014). ODSIS består av fem frågor, t.ex. ” I vilken utsträckning har depressionen 

utgjort ett hinder för ditt sociala umgänge eller i dina relationer den senaste veckan?”. 
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Frågorna besvaras på en 5-gradig skala med färdiga svarsalternativ, t.ex. 0 – ”Inte alls: 

Depressionen påverkar inte mina relationer” och 4 – ”Extremt: Depressionen har helt satt 

stopp för mina sociala aktiviteter. Alla relationer har antingen blivit lidande eller helt tagit 

slut. Relationen till min familj är väldigt ansträngd”. ODSIS har goda psykometriska 

egenskaper och hög intern konsistens (α = .91 - .94). Bentley och kollegor (2014) anger ett 

tröskelvärde på 8 för att identifiera kliniska nivåer av depression och vi valde därför detta 

värde som indikator på kliniskt signifikant förändring. Reliabel förändring utifrån Reliable 

Change Index beräknades kräva en förändring på minst 2.92 poäng utifrån normdata från 

klinisk population (Bentley et al., 2014).  

Processmått 

Acceptance and Action Questionnaire - 2 (AAQ-2). Acceptance and Action 

Questionnaire - 2 (AAQ-2) är ett självskattningsformulär som avser att mäta 

upplevelsemässigt undvikande (Bond et al., 2011). Formuläret består av sju påståenden 

(exempelvis ” Jag är rädd för mina känslor”) som skattas på en 7-gradig Likertskala (från 0 – 

”aldrig sant till 7 – ”alltid sant”). Bond och kollegor (2011) beskriver de psykometriska 

egenskaperna som goda, t.ex. avseende intern konsistens och validitet. Vi valde att inte 

använda oss av Reliable Change Index för detta mått då passande normdata är insamlad 

genom en variant av AAQ-2 med 10 påståenden (se (Fledderus, Oude Voshaar, ten Klooster, 

& Bohlmeijer, 2012). Vi valde därför att endast redovisa förändringar i upplevelsemässigt 

undvikande i poäng. 

Self-Compassion Scale–Short Form (SCS-SF). Self-Compassion Scale–Short Form 

(SCS-SF) är en förkortad version av Self-Compassion Scale. Det mäter self-compassion och 

består av 12 påståenden (exempelvis "Jag är intolerant och otålig mot de delar av min 

personlighet som jag inte gillar") som skattas på en 5-gradig Likertskala (från 1 - "nästan 

aldrig" till 5 - "nästan alltid"). SCS-SF har uppvisat goda psykometriska egenskaper och 
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korrelerar starkt med den längre versionen av måttet (Raes, Pommier, Neff, & Van Gucht, 

2011). Reliabel förändring på detta mått kräver en förändring på minst 0.76 poäng utifrån 

normdata från (Lockard, Hayes, Neff, & Locke, 2014). Passande normdata för att räkna ut 

klinisk signifikans gick inte att erhålla så endast reliabel förändring kommer redovisas. 

Resultat 

Nedan kommer resultaten redovisas deltagare för deltagare. Grafer och tabeller ges först 

för att ge en visuell överblick, följt av skriftlig redovisning av resultat och beräkningar för 

respektive formulär samt ordningseffekter. 

Deltagare 1  

 

 
Graf 1. Grafer för ODSIS, OASIS, AAQ-2 och SCS-short. 
*Vecka 6 sänkte deltagaren medicinen, vecka 7 höjdes medicinen, vecka 9 sänktes den igen. 
 

SCL-90 SOM OC IP DEP ANX HOS PHOB PAR PSY Tilläggsskala GSI 
Före 1,75 1,7 1,56 1,54 1,7 0,33 2 1,33 1,1 1,43 1,49
Efter 1,17 1,9 1,46 1,46 2,2 0,5 0,71 1,33 0,8 1 1,23

Tabell 3. Resultat på SCL-90 från för- och eftermätning, inklusive delskalor. 
SCL-90= Symptom Checklist-90, SOM= Somatisering, OC= Tvångssyndrom, IP= 
Interpersonella svårigheter, DEP= Depression, ANX= Ångest, HOS= Aggressivitet, PHOB= 
Fobisk ångest, PAR= Paranoida föreställningar, PSY= Psykoticism. 
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SCL-90. Som tabell 3 visar kan en minskning ses på GSI från före till efter behandling. 

Förändringen är inte reliabel utifrån Reliable Change Index (RCI) (<0.29). 

Depression.  Som graf 1 (ODSIS) visar ligger deltagaren under cut-off-värdet (<8) vid 

behandlingsstart. Från behandlingsstart till eftermätning kan en minskning från 3 poäng till 2 

poäng ses (minskning: 33,3%). Trendlinjen är svagt uppåtgående trots minskning från 

behandlingsstart till eftermätning pga. ökningar av depression vid vecka 6 och vecka 8. 

Förändringen av depression är inte reliabel baserat på RCI (<2,92). 

Ångest. Från behandlingsstart till eftermätning minskar ångest från 7 poäng till 4 poäng 

(minskning: 42,9%) som visat på graf 1 (OASIS). Trendlinjen är nedåtgående. Förändringen 

är inte reliabel (<4) baserat på RCI. 

Upplevelsemässigt undvikande. Som graf 1 (AAQ-2) visar kan samma värde på 34 

poäng ses vid behandlingsstart och eftermätning. Trendlinjen uppvisar ingen lutning. 

Self-compassion. En minskning av self-compassion från 2 poäng till 1,75 poäng kan 

ses från behandlingsstart till eftermätning (minskning: 12,5%) som visat på graf 1 (SCS-

short). Trendlinjen är svagt nedåtgående. Förändringen är inte reliabel (<0,76) baserat på RCI. 

Ordningseffekter. Analysen med SMA kunde inte påvisa några signifikanta 

korrelationer mellan upplevelsemässigt undvikande och utfallsmåtten. Gällande self-

compassion kunde inte heller några signifikanta korrelationer påvisas. Med andra ord 

framträder inga ordningseffekter för deltagaren. 
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Deltagare 2 

 

 
Graf 2. Grafer för ODSIS, OASIS, AAQ-2 och SCS-short. 
* Vecka 8 och vecka 10 hölls ingen session, formulär skickades hem till deltagaren efter 
överenskommelse.  

SCL-90 SOM OC IP DEP ANX HOS PHOB PAR PSY Tilläggsskala GSI 
Före 1,58 2,2 0,78 2 1,3 0 0,86 0,5 0,1 1,71 1,21
Efter 0,17 0,2 0 0,23 0,1 0 0,14 0 0 0,14 0,11

Tabell 4. Resultat på SCL-90 från för- och eftermätning, inklusive delskalor. 
SCL-90= Symptom Checklist-90, SOM= Somatisering, OC= Tvångssyndrom, IP= 
Interpersonella svårigheter, DEP= Depression, ANX= Ångest, HOS= Aggressivitet, PHOB= 
Fobisk ångest, PAR= Paranoida föreställningar, PSY= Psykoticism. 

SCL-90. Som tabell 4 visar kan en reliabel (>0,27) och kliniskt signifikant (<0,54) 

minskning ses på GSI från före till efter behandling baserat på RCI. 

Depression. Medelvärdet på baslinjen är 9,25 och poängen vid eftermätningen är 0 

(minskning: 100 %) som graf 2 visar (ODSIS). Trenden på baslinjen är uppåtgående medan 

trenden under behandlingsfasen är nedåtgående, dvs. en ändring i riktning. Förändringen är 

reliabel (≥2.92) baserat på RCI och kliniskt signifikant (<8). 

Ångest. Baslinjens medelvärde är 10,25 och poängen vid eftermätningen är 0 

(minskning: 100 %) som visat på Graf 2 (OASIS). Trenden är svagt uppåtgående under 
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baslinjen men är nedåtgående under behandlingsfasen. Förändringen är reliabel (≥4) baserat 

på RCI och kliniskt signifikant (<8)  

Upplevelsemässigt undvikande. Som graf 2 (AAQ-2) visar är medelvärdet för 

upplevelsemässigt undvikande 32,3 under baslinjen och 14 vid eftermätningen (minskning: 

56,3%). Trenden är nedåtgående under baslinjen men lutningen blir mer nedåtgående under 

behandlingsfasen. 

Self-compassion. Som visat på graf 2 (SCS-short) är medelvärdet för self-compassion 

1,96 under baslinjen och vid eftermätningen är värdet 3,83 vilket är en ökning på 1,87 poäng 

(ökning: 95,4%). Baslinjens trend är nedåtgående medan behandlingsfasens trend är 

uppåtgående. Ökningen av self-compassion är reliabel (>0,76) baserat på RCI.  

Ordningseffekter. Data från baslinjen exkluderades från analysen då mätningarna i 

baslinjen har tätare tidsintervall än i behandlingsfasen. En mätpunkt saknades för AAQ-2 och 

SCS-SF och ersattes därför med medelvärdet av de två omgivande mätpunkterna. En 

signifikant positiv korrelation mellan upplevelsemässigt undvikande och depression (r=0,95 

p=0,000) samt mellan upplevelsemässigt undvikande och ångest (r=0,96 p= 0,000) kan ses 

vid lag: 0, vilket innebär att variablerna rör sig i samma riktning vid samma mätpunkt.  En 

signifikant negativ korrelation mellan self-compassion och depression (r=-0,93 p= 0,000) 

samt mellan self-compassion och ångest (r=-0,94 p= 0,000) kan ses vid lag: 0. Det innebär att 

self-compassion rör sig i motsatt riktning vid samma mätpunkt. 
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Deltagare 3 

 

 
Graf 3. Grafer för ODSIS, OASIS, AAQ-2 och SCS-short. 
*Under vecka 12 plockades medicineringen bort på grund av att nya diagnosen hade satts 
under vecka 11. Vecka 5 och vecka 10 blev sessionerna inställda. 

SCL-90 SOM OC IP DEP ANX HOS PHOB PAR PSY Tilläggsskala GSI
Före 1,67 1,6 2,33 2,08 1,5 1,17 1,29 2 1,6 2,86 1,81
Efter 2,17 1,7 3,11 3,08 1,1 2 1,57 3,17 1,1 2,71 3,51

Tabell 5. Resultat på SCL-90 från för- och eftermätning, inklusive delskalor. 
SCL-90= Symptom Checklist-90, SOM= Somatisering, OC= Tvångssyndrom, IP= 
Interpersonella svårigheter, DEP= Depression, ANX= Ångest, HOS= Aggressivitet, PHOB= 
Fobisk ångest, PAR= Paranoida föreställningar, PSY= Psykoticism. 

SCL-90. Som visat i tabell 5 ses en reliabel försämring på GSI (>0,29) baserat på RCI. 

Depression. Som visat på graf 3 (ODSIS) kan en minskning från 14 poäng till 10 poäng 

ses från baslinje till eftermätning (minskning: 28,6%). Trendlinjen är svagt uppåtgående 

under behandlingsfasen men det är en nivåskillnad mellan sista sessionen och eftermätningen 

(minskning av depression från 14 poäng till 10 poäng). Förändringen från baslinje till 

eftermätning är reliabel (>2,92) baserat på RCI. 

Ångest. Som visat på graf 3 (OASIS) ökar ångest från 15 poäng till 16 poäng från 

baslinje till eftermätning men trendlinjen är nedåtgående under behandlingsfasen (ökning: 

6,7%). Det är en nivåskillnad mellan sista sessionen och eftermätningen (ökning: 6 poäng). 
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Det är ingen reliabel förändring av ångest från baslinje och eftermätning (<4) men ökningen 

från sista sessionen till eftermätningen är reliabel (>4) baserat på RCI. 

Upplevelsemässigt undvikande. Som visat på Graf 3 (AAQ-2) kan en ökning från 39 

poäng till 46 poäng ses från baslinje till eftermätning (ökning: 17,9%). Trendlinjen är 

uppåtgående under behandlingsfasen.  

Self-compassion. Self-compassion minskar från 2,08 vid baslinje till 2 vid eftermätning 

(minskning: 3,8 %) som visat på graf 3 (SCS-short). Trendlinjen är svagt nedåtgående under 

behandlingsfasen. Förändringen är inte reliabel (<0,76) baserat på RCI. 

Ordningseffekter. Då mätpunkter saknas de första veckorna för upplevelsemässigt 

undvikande och self-compassion utfördes analysen från och med vecka 4. Då två mätpunkter 

saknas ersattes dessa med medelvärdet från de två omgivande mätpunkterna. Inga signifikanta 

korrelationer kunde påvisas mellan processmått och utfallsmått. Därmed framträder inga 

ordningseffekter.  

Deltagare 4 

 

 
Graf 4. Grafer för ODSIS, OASIS, AAQ-2 och SCS-short. 
* Vecka 5 och vecka 8 hölls ingen session, formulär skickades hem till deltagaren efter 
överenskommelse.  
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SCL-90. SCL-90 gavs inte ut till deltagaren och GSI saknas därmed. 

Depression. Som visat på graf 4 (ODSIS) kan en minskning från 12 poäng till 4 poäng 

ses från behandlingsstart till eftermätning (minskning: 66,7%). Trendlinjen är svagt 

nedåtgående och hög variabilitet kan ses i första halvan av behandlingsfasen. Förändringen är 

reliabel (>2,92) baserat på RCI och kliniskt signifikant (<8) 

Ångest. Som visat på graf 4 (OASIS) kan en minskning från 10 poäng till 7 poäng ses 

från behandlingsstart till eftermätning (minskning: 30 %), vilket innebär att deltagaren 

hamnar under klinisk cut-off (<8). Trendlinjen är platt. Förändringen är inte reliabel (<4) 

baserat på RCI. 

Upplevelsemässigt undvikande. Upplevelsemässigt undvikande började inte mätas 

förrän vecka 3. Som graf 4 (AAQ-2) visar kan en minskning från 37 poäng till 18 poäng ses 

från vecka 3 till eftermätning (minskning: 51,4%). Trendlinjen är nedåtgående.  

Self-compassion. Som graf 4 (SCS-short) visar ökar self-compassion från 2,08 vid 

vecka 3 (första mätpunkten för self-compassion) till 2,75 vid eftermätning (ökning: 32,2%). 

Trendlinjen är svagt uppåtgående. Förändringen är inte reliabel (<0,76) baserat på RCI. 

Ordningseffekter. Analys genomfördes från och med vecka 3. En signifikant positiv 

korrelation (r=0,72 p= 0,001) kunde påvisas mellan ångest och self-compassion vid lag: -3. 

Det innebär att förändringar i ångest samvarierar med förändringar i self-compassion vid 

mätpunkten tre veckor framåt. Eftersom det är en positiv korrelation så innebär det att de 

samvarierar åt samma håll: ökad ångest vid en vecka har ett samband med ökad self-

compassion tre veckor senare och minskad ångest en vecka har ett samband med minskad 

self-compassion tre veckor senare. Inga andra signifikanta korrelationer kunde påvisas.                         
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Deltagare 5 

 

 
Graf 5. Grafer för ODSIS, OASIS, AAQ-2 och SCS-short. 

SCL-90 SOM OC IP DEP ANX HOS PHOB PAR PSY Tilläggsskala GSI
Före 0,83 2 1,67 2,92 2,9 1,67 1,71 1,5 2,5 1,71 2 
Efter 0,75 1,9 1,22 1,92 2,3 1,5 0,86 1,33 1,6 1,29 1,5 

Tabell 6. Resultat på SCL-90 från för- och eftermätning, inklusive delskalor. 
SCL-90= Symptom Checklist-90, SOM= Somatisering, OC= Tvångssyndrom, IP= 
Interpersonella svårigheter, DEP= Depression, ANX= Ångest, HOS= Aggressivitet, PHOB= 
Fobisk ångest, PAR= Paranoida föreställningar, PSY= Psykoticism. 

SCL-90. Som tabell 6 visar sker en reliabel minskning på GSI mellan för- och 

eftermätning (>0,29) men minskningen är inte kliniskt signifikant (>0,76) baserat på RCI. 

Depression. En minskning från 11 poäng till 8 poäng kan ses från behandlingsstart till 

eftermätning (minskning: 27,3%) som visat på graf 5 (ODSIS). Trendlinjen är nedåtgående. 

Förändringen är reliabel (>2,92) baserat på RCI. 

Ångest. Som graf 5 (OASIS) visar kan en minskning från 10 poäng till 7 poäng ses från 

behandlingsstart till eftermätning (minskning: 30 %), vilket innebär att deltagaren hamnar 

under cut-off (<8). Trendlinjen är nedåtgående. Förändringen är inte reliabel (<4) baserat på 

RCI. 
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Upplevelsemässigt undvikande. En minskning från 37 poäng till 20 poäng kan ses från 

behandlingsstart till eftermätning (minskning: 45,9%) som visat på graf 5 (AAQ-2). 

Trendlinjen är nedåtgående.  

Self-compassion. Som graf 5 (SCS-short) visar ökar self-compassion från 1,83 vid 

behandlingsstart till 2,67 vid eftermätning (ökning: 45,9%). Trendlinjen är uppåtgående. 

Förändringen är reliabel (>0,76) baserat på RCI. 

Ordningseffekter.  En signifikant positiv korrelation mellan upplevelsemässigt 

undvikande och depression (r=0,76 p=0,004) samt mellan upplevelsemässigt undvikande och 

ångest (r=0,86 p= 0,000) kan ses vid lag: 0, vilket innebär att variablerna rör sig i samma 

riktning vid samma mätpunkt.  En signifikant negativ korrelation mellan self-compassion och 

depression (r=-0,78 p= 0,002) samt ångest (r=-0,75 p= 0,004) kan ses vid lag: 0. Det innebär 

att self-compassion rör sig i motsatt riktning vid samma mätpunkt.  

Sammanfattning av resultat 

Resultaten visar på nedgående trendlinjer avseende depression för deltagare 2, 4 och 5. 

Nedgående trendlinjer avseende ångest har deltagare 1, 2, 3 och 5. Tre deltagare hade reliabla 

förändringar gällande depression och en deltagare hade reliabel förändring gällande ångest. 

Deltagare 2 visade klinisk signifikant förbättring gällande både ångest och depression. Viktigt 

att tillägga är att 3 av 5 deltagare efter genomförd behandling kunde avsluta sin kontakt med 

mottagningen, då dessa ansåg sig må så pass mycket bättre. Beräkningar på ordningseffekter 

av self-compassion och symtomförändringar visar på en negativ korrelation. Beräkningar på 

ordningseffekter av upplevelsemässigt undvikande och symtomförändringar visar på en 

positiv korrelation.  

  Diskussion 

I denna studie undersöktes en förkortad variant av Unified Protocol i behandlingen av 

deltagare med olika diagnoser. Tidigare forskning har inte specifikt undersökt Unified 
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Protocol på gruppen unga vuxna, en grupp där effektiva behandlingar är viktiga för att möta 

ökad psykisk ohälsa och förhindra de ogynnsamma konsekvenser som följer av denna. 

Studien är ett bidrag till kunskapsläget kring behandlingen för denna grupp. Studien bidrar 

även till kunskapsläget kring psykologiska processer och dess koppling till symtom. Mer 

specifikt var ett syfte att undersöka om behandlingen var associerad med förbättringar 

avseende symtom på ångest, depression och GSI (Globalt Svårighetsindex) hos deltagarna. 

Ett annat syfte var att undersöka om behandlingen hade något samband med förändringar i 

processerna upplevelsemässigt undvikande och self-compassion. Vidare ville vi undersöka 

om det gick att finna några ordningseffekter gällande dessa processer och förändringar i 

symtom. 

Hypotes 1. Den första hypotesen var att behandlingen skulle vara associerad med 

nedgång i mått på depression och ångest från förmätningen/baslinje (eller behandlingsstart i 

de fall där förmätning inte var möjlig) till eftermätningen. Utifrån riktning på trendlinjer 

under behandlingsfasen och Reliable Change Index så kunde förbättring ses hos tre av fem 

deltagare (deltagare 2, 4 och 5) gällande mått på depression. Två av dessa deltagare (2 och 4) 

rörde sig från kliniska nivåer av depression till nivåer associerade med normalpopulationen 

(dvs. klinisk signifikant förändring). Deltagare 2 var den enda deltagaren med 

baslinjemätning och denna visade på en uppåtgående trend på symtom vilket sedan pekade 

nedåt under behandlingsfasen. Detta pekar på att interventionen ändrade riktning på förloppet. 

För deltagare 1 och 3 rörde sig behandlingsfasens trendlinjer uppåt pga. variabilitet i 

skattningar där flera mätpunkter uppvisar ökningar av symtom. En möjlig förklaring till dessa 

uppgångar var förändringar i medicinering under behandlingens gång.  

När det kommer till ångest så kunde reliabel förbättring endast ses hos en deltagare av 

fem. Deltagaren (2) som förbättrades rörde sig från att ligga över det kliniska gränsvärdet till 

att ligga under det. Den visuella analysen visar dock att trendlinjerna för ångest är 
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nedåtgående för totalt fyra deltagare, vilket pekar på att ångest generellt rör sig i hypotesens 

riktning. Två deltagare (4 och 5) rörde sig från att hamna över tröskelvärdet för 

ångestproblematik till att hamna under det, men storleken på förändringen nådde inte reliabel 

förändring. För två deltagare (1 och 3) kan den nedåtgående lutningen kontrasteras mot 

eftermätningen: vid behandlingsavslut kan en reliabel förbättring ses men vid en veckas 

eftermätning ökar ångesten. En längre period med fler eftermätningar hade varit önskvärt här 

för att kunna se om eventuella förbättringar sker på sikt efter behandlingens slut.  

Således är det svårt att säga om vår hypotes har verifierats eller falsifierats, då resultaten 

ter sig spridda. Det som dock stödjer vår hypotes är att 3 av 5 deltagare inte längre ansåg sig 

behöva psykiatrisk hjälp och därmed avslutade kontakten med mottagningen.  

Hypotes 2. Den andra hypotesen var att minskning av symtom mätt med Globalt 

Svårighetsindex (GSI) på SCL-90 skulle påvisas från förmätning till eftermätning. SCL-90 

skattades av fyra av fem deltagare och användes för att mäta subjektivt upplevda psykiska och 

fysiska symtom inom olika områden (t.ex. depression, ångest och symtom på 

tvångssyndrom). Resultaten visade att en deltagare (2) uppnådde kliniskt signifikant 

förbättring, dvs. kunde räknas som återställd. En deltagare (5) förbättrades, en deltagare (1) 

uppnådde inte någon reliabel förändring (men hamnade nära värdet för reliabel förbättring) 

och slutligen försämrades en deltagare (3). Hypotesen stämmer således för hälften av 

deltagarna som fyllde i SCL-90. För deltagare 2 och 5 är resultaten på GSI i linje med 

skattningarna på de andra skattningsformulären, dvs. att de är samstämmiga med depressions- 

och ångestformulären. För deltagare 3 uppvisar sig ett något motsägelsefullt mönster: 

depressionsmåttet (ODSIS), uppvisar förbättring men GSI uppvisar försämring och 

försämring kunde även ses på delskalan depression på SCL-90.  

Hypotes 3. Nästa hypotes gällde huruvida upplevelsemässigt undvikande hade minskat 

vid eftermätning och att minskningar i upplevelsemässigt undvikande föregick minskningar i 
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ångest samt depression. Minskningar kunde påvisas hos tre deltagare (deltagare 2, 4 och 5). 

För en deltagare (1) kunde ingen förändring i upplevelsemässigt undvikande påvisas och för 

en annan deltagare (3) kunde en ökning ses. Trendlinjerna var i samtliga fall samstämmiga 

med dessa minskningar och ökningar. Signifikanta samband kunde påvisas för två av 

deltagarna (2 och 5) och dessa visade att förändringar i upplevelsemässigt undvikande hade 

ett samband med symtom vid samma mätpunkt. Riktningen i hypotesen verifierades därmed: 

när upplevelsemässigt undvikande minskade så minskade även symtom. Dock hittade vi inget 

stöd för hypotesen om att förändringar i upplevelsemässigt undvikande föregår förändringar i 

symtom. 

Hypotes 4. Sista hypotesen var att self-compassion skulle ha ökat vid eftermätning och 

att ökning av self-compassion föregick minskning av symtom. Reliabel ökning av self-

compassion kunde påvisas hos två deltagare (2 och 5) och hos resterande deltagare kunde inga 

reliabla förändringar påvisas. Gällande ordningseffekter fanns ett signifikant negativt 

samband mellan self-compassion och symtom för deltagare 2 och 5 och precis som med 

upplevelsemässigt undvikande gällde detta samband vid samma mätpunkt. Således finns det 

inget stöd utifrån data att förändringar i self-compassion föregår förändringar i symtom. 

Riktningen visade sig dock stämma: ökningar av self-compassion hade samband med 

minskningar av symtom. Ett mer oväntat fynd är en ordningseffekt som framkom för 

deltagare 4. En signifikant positiv korrelation påvisades där förändringar i ångest hade ett 

samband med self-compassion tre veckor senare.  

Sammantaget pekar resultaten på att behandlingen var associerad med betydelsefull 

minskning av symtom för flera deltagare men visar samtidigt att inte alla svarade adekvat på 

behandlingen då endast en av fem deltagare kan räknas som återställd utifrån kriterierna för 

klinisk signifikans. Det finns även en del motsägelsefulla resultat när man tittar på de olika 

måtten. Endast en deltagare uppvisar reliabel förbättring på veckomåtten för ångest vid 
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eftermätningen men trendlinjerna rör sig i nedåtgående riktning under behandlingsfasen för 

fyra av fem deltagare och medelvärdet på ångestreduktion i procent är 50 %. Vi noterar även 

att delskalan som mäter ångest på SCL-90 pekar på reliabel förbättring för tre deltagare 

(deltagare 2, 3 och 5). När det gäller upplevelsemässigt undvikande och self-compassion kan 

vi i viss mån se korrelationer med symtom, men vi har inte kunnat fastställa riktningen för 

detta samband. Resultaten får ses som lovande utifrån den svåra problematiken hos deltagarna 

och att behandlarna var relativt oerfarna.  

En svårighet som uppstått när vi har analyserat resultaten är hur pass mycket ändringar i 

medicinering har påverkat variabiliteten. Deltagare 1 och 3 rapporterade ändringar i 

medicinering som utifrån visuell analys kan ses delvis verkar korrelera med ändringar i ångest 

och depression. Då vi inte metodologiskt har följt just dessa förändringar kan vi dock inte 

säga om ändringen i medicinering skett på grund av ändrat mående eller tvärtom. Vi har inte 

heller gjort beräkningar för att se hur mycket av resultaten i skattningarna som kan attribueras 

till ändring i medicinering. Vidare resonemang ämnar att försöka förstå resultaten utifrån 

insamlad data och erfarenheter under behandlingens gång.  

Tolkningar av resultat 

Behandlingsutfall. Unified Protocol har i tidigare studier visat sig vara en effektiv 

behandling och de interventioner som ingår i behandlingen är väl beprövade inom KBT-fältet. 

Ett sätt att förstå resultaten är att koppla hur deltagarna använde sig av interventionerna. Flera 

deltagare började förändra beteenden i linje med målsättningarna på eget bevåg redan efter 

modul 1-2. Flera deltagare rapporterade också att de efter funktionella analyser kunde förstå 

på vilket sätt vissa beteenden kunde förvärra deras symtom. En deltagare med generaliserat 

ångestsyndrom rapporterade förbättringar gällande ångest efter att ha börjat med medveten 

närvaro och att denne inte fastnade i orostankar i samma utsträckning som tidigare. En 

deltagare som försökte kontrollera tvångstankar genom att kritisera sig själv rapporterade i 
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slutet av behandlingen att tvångstankar fortfarande fanns men att det var möjligt att inta en 

mer accepterande hållning mot dem. Flera deltagare rapporterade att de efter att ha utforskat 

automatiska värderingar fick större förståelse för sig själva och kunde förstå sina emotionella 

reaktioner bättre. En deltagare reflekterade i utvärderingen av behandlingen att ha varit hjälpt 

av att omvärdera tankar och att inte döma sig själv lika mycket. I behandlingsdelen där 

deltagarna skulle gå emot känslostyrda beteenden rapporterade en deltagare betydande 

förändringar att ändra på tidigare känslostyrda beteenden. 

Vi kunde notera att samtliga deltagare hade svårt med vissa moduler och det 

komprimerade formatet gjorde att det inte gick att uppehålla sig tillräckligt länge på vissa 

moment. Två deltagare rapporterade stora svårigheter med medveten närvaro, som gav väldigt 

hög ångest vilket gjorde att hemuppgifter i medveten närvaro inte genomfördes. Dock kunde 

de genom kognitiv omvärdering och funktionella analyser förstå sina emotionella reaktioner 

på medveten närvaro bättre. En deltagare ansåg sig i utvärderingen i slutet av behandling ha 

varit hjälpt av att omvärdera tankar och att det var till hjälp att inte döma sig själv lika 

mycket. Ett par deltagare hade även problem med att exponering gav upphov till 

självdömande tankar efter själva exponeringen. Den korta behandlingstiden kan ha spelat in 

här då gradvis exponering efter en ångesthierarki kan ha stressats på genom att vissa deltagare 

började för högt i hierarkin, eller att exponeringen inte genomfördes utan undvikanden och 

det inte fanns tid för korrigeringar med fortsatta exponeringar.  

Exponering är den intervention som manualen trycker på att vara den mest effektiva 

modulen när det gäller att påverka ångest (Moses & Barlow, 2006) och vi bedömde det under 

behandlingens gång att det i nästan samtliga fall var för få exponeringstillfällen med tanke på 

den svåra problematiken hos deltagarna. Detta är en mycket trolig förklaring till att 

ångestskattningarna generellt inte uppvisade klinisk signifikans. En annan faktor som kan ha 

spelat roll är följsamhet gällande hemuppgifter. Forskning pekar på att genomförande av 
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hemuppgifter har en koppling till behandlingsutfall i Kognitiv Beteendeterapi (Katzantzis & 

Lampropoulos, 2002). Generellt var följsamheten god men nästintill samtliga deltagare 

missade hemuppgifterna för någon modul. Vi kunde även notera en del undvikanden när det 

gällde hemuppgifter kring exponering och det fanns som ovan nämnt inte tillräckligt med 

sessioner till att problemlösa kring detta. 

Behandlingen har utifrån självskattningarna framförallt varit mest effektiv gällande 

depression. Utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv vidmakthålls depression av undvikande 

vilket leder till brist på kontakt med positiva förstärkare och bidrar till ruminering (Ferster, 

1973). Utifrån transdiagnostisk forskning framkommer även repetitivt negativt tänkande som 

en process som både förvärrar och vidmakthåller depression (Drost, van der Does, van 

Hemert, Penninx, Spinhoven, 2014). Flera deltagare rapporterade att de istället för att 

ruminera/älta/oroa sig valde att göra andra aktiviteter. De flesta deltagarna självrapporterade 

vid behandlingsslut att de nått de målsättningar utöver symtomreduktion som sattes i början 

av behandlingen. 

Upplevelsemässigt undvikande. Resultaten visade att upplevelsemässigt undvikande 

minskade för flera av deltagarna i samband med behandlingen. Ett signifikant samband kunde 

även påvisas mellan upplevelsemässigt undvikande och depression samt ångest vid samma 

mätpunkt för två deltagare. Tidigare forskning pekar på att upplevelsemässigt undvikande inte 

enbart är en biprodukt av exempelvis depression (Berking et al., 2009;Spinhoven et al., 2014). 

Vi kan utifrån insamlad data varken bekräfta eller motsäga om så är fallet då vi inte kan 

utröna vilken riktning sambandet har i denna studie. En möjlig förklaring till att vi inte kunde 

hitta några ordningseffekter är intervallet mellan mätpunkterna – det är möjligt att en veckas 

intervall är för stort.  

Utifrån deltagarnas muntliga redogörelser över framsteg så verkar de själva attribuera 

skillnader i mående med förändringar i förhållningssättet till sina emotioner eller till nya 
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strategier och beteenden, exempelvis genom att acceptera de emotioner som finns istället för 

att trycka undan dem. Det är möjligt att psykoedukationen till Unified Protocols modell över 

vad som vidmakthåller psykologiska symtom kan ha påverkat hur deltagarna ser på riktningen 

i sambandet mellan beteenden och mående. Ett oväntat fynd var en muntlig rapport kring 

ångest från en deltagare som uppvisade minskning på mått för upplevelsemässigt undvikande 

men som inte hade någon reliabel minskning gällande ångest. Deltagaren rapporterade 

återkommande känslor av ångest men bekymrades inte av dessa känslor på samma sätt längre. 

Detta är i samklang med vad som framhålls i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 

terapiformen där upplevelsemässigt undvikande har sitt begreppsursprung. Målet är inte att 

minska symtom utan snarare att personen ska agera i linje med sina värderingar trots möjligt 

lidande (Hayes et al., 1996).  

Self-compassion. Det finns inga tidigare studier kring self-compassion och dess 

koppling till Unified Protocol, vilket gör att fynden från denna studie bidrar till 

kunskapsläget. Self-compassion ökade reliabelt för två av deltagarna och hade ett samband 

med minskade nivåer av ångest och depression. I likhet med upplevelsemässigt undvikande 

går det inte att utröna riktningen i sambandet men tidigare forskning har visat att låga nivåer 

av self-compassion har ett samband med psykisk ohälsa (MacBeth & Gumley, 2012). Vidare 

finns forskning som tyder på att self-compassion är förknippat med ruminering och 

undvikande hos deprimerade personer, därmed kan låg self-compassion vara en riskfaktor för 

processer som utlöser och vidmakthåller depression (Krieger, Altenstein, Baettig, Doerig & 

Holtforth, 2013; Ehret, Joormann & Berking, 2014). Det finns även forskning som tyder på att 

hög self-compassion kan vara en skyddsfaktor för återfall i depression efter behandling 

(Kuyken et al., 2010).  

Utifrån denna studiens design kan vi inte utröna vilken komponent/er som ligger bakom 

ökningen av self-compassion. Då självkritik var ett problem för samtliga deltagare i studien 
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var det ett återkommande tema under de flesta modulerna. Både interventioner från manualen, 

exempelvis medveten närvaro, funktionell analys och kognitiv omstrukturering, samt 

generiska terapeutbeteenden som validering användes i arbetet med självkritik och skam.  

Ett oväntat fynd avseende self-compassion var ordningseffekten för en deltagare där 

nivåer av ångest hade ett positivt samband med self-compassion tre veckor framåt. Utifrån 

forskningsläget kunde vi inte hitta någon förklaring till detta och det är ett svårförklarat fynd. 

En möjlig förklaring är att en episod av högre ångest blir en signal för personen att mer self-

compassion behövs. Vi vill här notera att det handlar om små förändringar i ångest hos 

deltagaren vilket gör att detta bör tolkas med försiktighet. 

Validitet 

Det finns flera typer av validitet att ta i beaktning vid genomförandet av en studie. 

Intern validitet berör om studien i sig själv mäter det som syftet avser, i vårt fall handlar detta 

exempelvis om vi i studien har uppnått målet att mäta behandlingens utfall, dess effekt på att 

minska symtom och förändra processmått. Det värdefulla med en hög intern validitet är att en 

sådan studie mäter behandlingens effekt, det vill säga; fungerar behandling? Extern validitet 

handlar om studiens förmåga att kunna generaliseras ut till populationen och klinisk 

verksamhet, vilket kräver större studier med randomiserat deltagande. Hög extern validitet 

besvara frågan; hur pass bra fungerar det? Hög ekologisk validitet ger även det en möjlighet 

till generaliserbarhet, då det innebär att studiens kontext är så lik klinisk verklighet som 

möjligt och därmed skapar en extern validitet inom den givna kontexten. 

Inför studien skedde flertalet överläggningar gällande studiens utformning, frekvens av 

mätningar, typ av formulär och så vidare. Diskussionerna har ofta berört hur olika 

valmöjligheter skulle påverka validiteten i våra resultat. Då vår ansats delvis har varit att fylla 

en lucka i forskningen kring Unified Protocol så verkade det rimligt att arbeta för att få en hög 

intern validitet, eftersom vårt syfte delvis var att besvara frågan; fungerar det?  
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Vi fick stora bortfall i studien vilket medförde omarbetningar och därmed flera omval 

gällande design, val som främst borde ha letts av validitetstänk, men i detta fall istället har 

styrts av etik. Etiken har blivit grunden för de flesta övervägandena kring validiteten i studien 

eftersom vi har konstant balanserat forskning – klinisk verklighet.  

Vår ansats var att få till en AB-design, vilket endast skedde med en deltagare. Vår 

ansats var även att ha två mättillfällen per vecka, vilket minskades ner till en gång per vecka 

då vi drabbades av alltför stort bortfall. De ändringar som gjordes gav därmed ökat hot mot 

den interna validiteten, då vi till exempel i fyra av fem fall inte ha någon baslinje vilket gör att 

vi inte kan utesluta mognad och historik som möjliga verksamma variabler. Dock har 

deltagarna i studien långvarig problematik och stått på väntelista vilket talar för att en 

sporadisk mognad är mindre sannolik. 

Historik däremot har varit ett uppenbart hot i denna studie hos deltagare 1 och 3, då i 

form av ändrad medicinering. Veckomätningarna ter sig tydligt korrelera med ändringar i 

medicinering och därmed blir det svårt att tyda dessa trendlinjer. Även andra händelser 

utanför behandlingen har troligen påverkat mätningar, exempelvis ändringen av diagnos hos 

deltagare 3. 

I studien var det behandlarna som även insamlade data och ursprungligen fylldes 

formulären i mellan sessionerna. Ändringen av insamling av data gjorde att formulären 

fylldes i innan sessionens början i terapirummet. Detta gjordes med motiveringen att minska 

bortfall, vilket vi redan hade drabbats mycket av. Dock föranledde det att hot som exempelvis 

social önskvärdhet blev aktuellt, och detta kan vara fallet i deltagare 2s markanta nedgång i 

SCL-90 mellan baslinje och eftermätning.  

Instrumenten som användes i studien hade i stor del mycket bra reliabilitet och validitet, 

särskilt våra utfallsmått. Däremot hade våra processmått något lägre stöd på denna front vilket 

problematiserar vad vi kan säga om resultaten kopplade de två sista hypoteserna.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att trots att detta har varit en utvärderingsstudie så har 

det varit en balansgång mellan forskning och behandling, och det som har guidat oss från 

början till slut har i mångt och mycket inte varit ett fokus på validiteten, utan snarare etiken 

vilket i sin tur styrts av den kliniska verkligheten. Därmed kan sägas att den minskade interna 

validiteten har också under studiens gång ersatts av en högre ekologisk validitet, och i relation 

till den kontext studien har verkat i så är det möjligt att generalisera resultaten delvis. 

Tilläggas kan, att även om studien delvis lider av en lägre intern validitet, så samstämmer 

resultaten delvis med tidigare forskning på Unified Protocol i andra kontexter, och därmed är 

studien delaktig i stärkandet av evidensen för denna behandling. 

Styrkor och svagheter 

Forskning och klinisk verklighet behöver komma närmare varandra och lära av 

varandra, och denna studie har bidragit till just detta. En svaghet för studien är visserligen att 

mycket av designen har nedarbetats på grund av bortfall, etiska överväganden och de 

resursbegränsningar vi har handskats med. Men till vinst har studien medfört kliniskt 

realistiska resultat, då verklighetens påverkansvariabler är oändliga. 

Studiens målsättning att bidra med resultat om behandlingens effekt har delvis uppnåtts 

trots svårigheter med intern validitet. Studien ger insikt om behandlingens effektivitet för 

målgruppen unga vuxna via en hög ekologisk validitet. Den kvalitativa informationen vi har 

kunnat delge visar även hur svårbehandlad denna grupp är, med mycket avhopp och 

avbokningar. I och med att det är en replikerad Single Case Design kan vi inte generalisera 

resultaten helt, men vi kan uttala oss om upplevelsen att genomföra denna behandling och 

dess effektivitet på ett begränsat urval. 

En stor begränsning i studien har varit resurser i form av tid. Behandlingen begränsades 

till 9-10 sessioner, i och med att detta var upplägget för gruppbehandlingen som redan 

etablerats på mottagningen. Eventuellt hade fler exponeringssessioner dock kunnat leda till en 
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större behandlingseffekt. Dock kan tilläggas att i studien av Bullis och kollegor (2014) så 

följdes effekten endast hos deltagare som ansågs ha fullföljt behandlingen, och fullföljande 

innebar i praxis minst 8 sessioner. Dock anger inte Bullis och kollegor (2014) hur många 

exponeringssessioner som gavs vilket denna studie anser vara den mest verksamma modulen 

som önskvärt skulle varit längre. 

Den andra resursbegränsningen gäller behandlare. Optimalt ville vi utvärdera 

gruppbehandlingen för att hålla distans till deltagarna i studien och endast vara observatörer 

av resultaten. För stort bortfall i gruppbehandlingen ledde dock till att fokus av studien föll på 

de individuella klienterna och därmed tillkom hot mot interna validiteten så som social 

önskvärdhet. Till fördel har vi i denna utformning av studien kunnat använda oss av kvalitativ 

information när vi har analyserat resultaten, och därmed beräkna in vissa påverkansvariabler i 

våra slutsatser. 

Effekten av att psykologstudenter har gett behandlingen är både en svaghet och en 

styrka att beakta. En svaghet utifrån att psykologstudenter enligt en meta-analys ger en 

moderat lägre behandlingseffekt och att avhopp är vanligare (Stein & Lambert, 1995), dock 

hade denna studie endast ett avhopp från behandlingen. Styrkan är att vi genom denna studie 

har visat på lättillgängligheten med manualen och visat att även delvis oerfarna 

psykologstudenter kan uppnå goda resultat.  

Att Unified Protocol är en enhetlig manual, applicerbar på flertalet diagnoser ser vi som 

mycket värdefullt och därmed är denna studie ett viktigt bidrag till forskningen. I en klinisk 

verklighet där komorbiditeten är så pass hög och med en växande psykisk ohälsa bland unga 

behövs denna behandling, och den bör prioriteras. 

Den stora svagheten som denna studie lider av är det bortfall i deltagare och mätningar 

som skett. Hade vi redan från början haft färre mätningar och hade vi skapat ett veckovis 
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inlämningsförfarande kring baslinjen är det möjligt att vi haft fler baslinjer. Tillika hade vi 

nog velat ha fler deltagare individuellt från början, så att baslinje hade varit möjligt även där.  

Tidsbristen som har funnits i och med den yttre ramen av uppsatsterminen, samt 

upprepade avbokningar, gjorde att vi inte kunde göra mer än en uppföljningsmätning, och 

knappt att vi hann med detta. Självklart hade vi önskat att kunna ha en mer omfattande 

eftermätning för att mer reliabelt se behandlingens effekt.  

Styrkan i denna studie finner vi i att den trots de motgångar som stötts på under 

processen är en viktig del i evidensarbetet kring Unified Protocol, och även 

behandlingsforskning för unga vuxna. Vi tror att denna studie kan inspirera till vidare 

forskning inom ämnet och framförallt inspirera verksamma kliniker till att lära in och använda 

manualen. 

Sammanfattning 

Denna studie har genom en replikerad Single Case Design undersökt behandlingsutfall 

med Unified Protocol för unga vuxna. Fem deltagare, rekryterade via Psykiatriska 

mottagningen för unga vuxna, har behandlats under 9-10 veckor. De har utvärderats på 

symtom för ångest, depression och GSI (Globalt Svårighetsindex), samt ordningseffekter för 

upplevelsemässigt undvikande och self-compassion.  

Resultaten visar trender på minskning i symtom för de flesta deltagarna, men endast en 

deltagare blev kliniskt signifikant bättre gällande ångest, depression och GSI. Dock är det värt 

att nämna att vi har i studien använt metoder för beräkningar med strikta cut-off-värden, 

vilket har sin fördel i att vi undviker typ-I fel, men nackdelen är att resultat som hamnar precis 

under gränsen riskerar att förbises. Det är viktigt att poängtera att behandlingen ledde till att 

tre patienter kunde avslutas inom psykiatrin, vilket i sig är ett tydligt mått på behandlingens 

framgång. Vi kunde finna korrelationer mellan upplevelsemässigt undvikande och symtom 
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samt self-compassion och symtom. Dock kunde våra mätningar och beräkningar inte avgöra 

riktningen för detta samband.  

Viktigt för framtida forskning är att undersöka vidare denna koppling mellan 

processerna upplevelsemässigt undvikande/self-compassion och symtomförändringar. Främst 

tror vi det kan vara av intresse att titta på om förändringar i self-compassion är kopplat till 

behandlingsutfall och återfall. Eventuellt kan det vara av intresse att undersöka om ett tillägg 

till manualen, med fokus att höja self-compassion, kan höja effekten av behandlingsutfall. 

Det vi har upptäckt i kliniskt värde utifrån denna studie är att Unified Protocol är 

lättillgänglig och flexibel att arbeta med, samt lättarbetad särskilt i koppling till patienter med 

hög komorbiditet. Dock är det vår rekommendation att behandlingen utförs i fler sessioner, då 

vårt komprimerade format kan vara en av anledningarna till den låga behandlingseffekten.  

Avslutningsvis har denna studie utgjort ett första led i att undersöka Unified Protocols 

verkan i svensk psykiatri för unga vuxna, samt att undersöka symtomförändringarnas 

samband med två processer; upplevelsemässigt undvikande och self-compassion. Vi har haft 

avsikten att börja fylla en kunskapslucka och sporra till vidare forskning inom ämnet samt att 

bygga på evidensbasen för Unified Protocol då vi är övertygade om att denna 

transdiagnostiska behandling är gynnsam inom framtidens psykiatri. Dels för oss som 

behandlare utifrån resurstänk, men allra främst för patienternas skull då ett flexiblare 

arbetssätt från vår sida kan på bättre sätt möta upp den unga individen. 

 

 

 

 

 

 

 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [52] 

 

Referenser 
 

Arnett, J. J (Ed.). (2007). Sweden. I International encyclopedia of adolescence (Band 2, s. 
947-965). New York: Taylor & Francis. 

 
Arnett, J. J. (2014). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the 

twenties.  New York: Oxford University Press. Från https://books.google.se/ 
books?hl=sv&lr=&id= MUtRBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=UJRC-
94i24&sig=GRJEdNNFfTnIZgY0CBhmKCrCF7c#v =onepage&q&f=false 

 
Barlow, D., Nock, M., & Hersen, M. (2009). Single case experimental designs: Strategies for 

studying behavior for change (3. uppl.). Boston: Pearson/Allyn & Bacon. 
 
Barlow, D. H. (2000). Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the 

perspective of emotion theory. American Psychologist, 55(11), 1247-1263.  
 
Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and 

panic. New York: The Guilford Press. 
 
Barlow, D. H., Allen, L. B., & Choate, M. L. (2004). Toward a unified treatment for 

emotional disorders. Behavior Therapy, 35(2), 205-230. doi:dx.doi.org/ 
10.1016/S0005-7894(04)80036-4 

 
Barnard, L. K. & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & 

interventions. Review of General Psychology, 15(4), 289-303.  
 
Bentley, K. H., Gallagher, M. W., Carl, J. R., & Barlow, D. H. (2014). Development and 

validation of the overall depression severity and impairment scale. 
Psychological Assessment, 26(3), 815-830.  

 
Berking, M., Neacsiu, A., Comtois, K. A., & Linehan, M. M. (2009). The impact of 

experiential avoidance on the reduction of depression in treatment for borderline 
personality disorder. Behaviour research and therapy, 47(8), 663-670. 

 
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K.,. . ., 

Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the acceptance and 
action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and 
experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.  

 
Borckardt, J. J., Nash, M. R., Murphy, M. D., Moore, M., Shaw, D., & O'Neil, P. (2008). 

Clinical practice as natural laboratory for psychotherapy research: A guide to 
case-based time-series analysis. American Psychologist, 63(2), 77-95.  

 
Brown, T. A., Campbell, L. A., Lehman, C. L., Grisham, J. R., & Mancill, R. B. (2001). 

Current and lifetime comorbidity of the DSM-IV anxiety and mood disorders in 
a large clinical sample. Journal of Abnormal Psychology, 110(4), 585-599.  

 
Bullis, J. R., Sauer-Zavala, S., Bentley, K. H., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R., & Barlow, 

D. H. (2015). The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [53] 

 

disorders: Preliminary exploration of effectiveness for group delivery. 39(2), 
295-321.  

 
Bullis, J. R., Fortune, M. R., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2014). A preliminary 

investigation of the long-term outcome of the unified protocol for 
transdiagnostic treatment of emotional disorders. Comprehensive Psychiatry, 
55(8), 1920-1927. 

 
Campbell-Sills, L., Norman, S. B., Craske, M. G., Sullivan, G., Lang, A. J., Chavira, D. A., . . 

. Stein, M. B. (2009). Validation of a brief measure of anxiety-related severity 
and impairment: The overall anxiety severity and impairment scale (OASIS). 
Journal of Affective Disorders, 112(1), 92-101.  

 
Drost, J., Van der Does, W., van Hemert, A. M., Penninx, B. W., & Spinhoven, P. (2014). 

Repetitive negative thinking as a transdiagnostic factor in depression and 
anxiety: A conceptual replication. Behaviour research and therapy, 63, 177-183. 

 
Ehrenreich, J. T., Goldstein, C. R., Wright, L. R., & Barlow, D. H. (2009). Development of a 

unified protocol for the treatment of emotional disorders in youth. Child & 
Family Behavior Therapy, 31(1), 20-37.  

 
Ehrenreich-May, J., Bilek, E. L., Queen, A. H., & Hernandez Rodriguez, J. (2012). A unified 

protocol for the group treatment of childhood anxiety and depression. Revista 
De Psicopatología Y Psicología Clínica, 17(3), 219-236.  

 
Ehret, A. M., Joormann, J., & Berking, M. (2014). Examining risk and resilience factors for 

depression: The role of self-criticism and self-compassion. Cognition and 
Emotion, (ahead-of-print), 1-9. doi:10.1080/02699931.2014.992394 

 
Ellard, K. K., Deckersbach, T., Sylvia, L. G., Nierenberg, A. A., & Barlow, D. H. (2012). 

Transdiagnostic treatment of bipolar disorder and comorbid anxiety with the 
unified protocol: A clinical replication series. Behavior Modification, 36(4), 
482-508.  

 
Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Thompson-Hollands, J., 

Carl, J. R., . . . Barlow, D. H. (2012). Unified protocol for transdiagnostic 
treatment of emotional disorders: A randomized controlled trial. Behavior 
Therapy, 43(3), 666-678.  

 
Ferster, C. B. (1973). A functional analysis of depression. American psychologist, 28(10), 

857. 
 
Fledderus, M., Oude Voshaar, M. A., ten Klooster, P. M., & Bohlmeijer, E. T. (2012). Further 

evaluation of the psychometric properties of the acceptance and action 
Questionnaire–II. Psychological Assessment, 24(4), 925-936.  

 
Fridell, M., Cesarec, Z., Johansson, M., & Thorsen Malling, S. (2002). Svensk normering, 

standardisering och validering av symtomskalan SCL-90.[A swedish 
standardization and validity check of SCL-90] (SiS följer upp och utvecklar, nr 
4). Stockholm: Statens instutitionsstyrelse. 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [54] 

 

 
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in Psychiatric 

Treatment, 15(3), 199-208. doi:10.1192/apt.bp.107.005264 
 
Harvey, A. G., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural 

processes across psychological disorders. Oxford, United Kingdom: Oxford 
University Press. 

 
Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). 

Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional 
approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 64(6), 1152-1168. doi:10.1037/0022-006X.64.6.1152 

 
Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining 

meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 59(1), 12-19.  

 
Katzantzis, N., & Lampropoulos, G. K. (2002). Reflecting on homework in psychotherapy: 

What can we conclude from research and experience? Journal of Clinical 
Psychology, 58(5), 577-585.  

 
Kazdin, A. E. (2010). Research design in clinical psychology (4. uppl.). Boston: Allyn & 

Bacon. 
 
Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-

compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, 
and avoidance in depressed outpatients. Behavior Therapy, 44(3), 501-513.  

 
Kuyken, W., Watkins, E., Holden, E., White, K., Taylor, R. S., Byford, S., . . . Dalgleish, T. 

(2010). How does mindfulness-based cognitive therapy work? Behaviour 
Research and Therapy, 48(11), 1105-1112.  

 
Leaviss, J., & Uttley, L. (2014). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: 

An early systematic review. Psychological Medicine, 45(5), 1-19.  
 
Lockard, A. J., Hayes, J. A., Neff, K., & Locke, B. D. (2014). Self‐Compassion among 

college counseling center clients: An examination of clinical norms and group 
differences. Journal of College Counseling, 17(3), 249-259.  

 
Lopez, M. E., Stoddard, J. A., Noorollah, A., Zerbi, G., Payne, L. A., Hitchcock, C. A., . . . 

Ray, D. B. (2014). Examining the efficacy of the unified protocol for 
transdiagnostic treatment of emotional disorders in the treatment of individuals 
with borderline personality disorder. Cognitive and Behavioral Practice, Från 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2014.06.006 

 
MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the 

association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology 
Review, 32(6), 545-552.  

 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [55] 

 

Mansell, W., Harvey, A., Watkins, E., & Shafran, R. (2009). Conceptual foundations of the 
transdiagnostic approach to CBT. Journal of Cognitive Psychotherapy, 23(1), 6-
19.  

 
McEvoy, P. M., Nathan, P., & Norton, P. J. (2009). Efficacy of transdiagnostic treatments: A 

review of published outcome studies and future research directions. Journal of 
Cognitive Psychotherapy, 23(1), 20-33.  

 
McHugh, R. K., Murray, H. W., & Barlow, D. H. (2009). Balancing fidelity and adaptation in 

the dissemination of empirically-supported treatments: The promise of 
transdiagnostic interventions. Behaviour Research and Therapy, 47(11), 946-
953.  

 
McManus, F., Shafran, R., & Cooper, Z. (2010). What does a transdiagnostic approach have 

to offer the treatment of anxiety disorders? British Journal of Clinical 
Psychology, 49(4), 491-505.  

 
Moses, E. B., & Barlow, D. H. (2006). A new unified treatment approach for emotional 

disorders based on emotion science. Current Directions in Psychological 
Science, 15(3), 146-150.  

 
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude 

toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-101.  
 
Norman, S. B., Allard, C. B., Trim, R. S., Thorp, S. R., Behrooznia, M., Masino, T. T., & 

Stein, M. B. (2013). Psychometrics of the overall anxiety severity and 
impairment scale (OASIS) in a sample of women with and without trauma 
histories. Archives of Women's Mental Health, 16(2), 123-129.  

 
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial 

validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical Psychology & 
Psychotherapy, 18(3), 250-255.  

 
Reinholt, N., & Krogh, J. (2014). Efficacy of transdiagnostic cognitive behaviour therapy for 

anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis of published outcome 
studies. Cognitive Behaviour Therapy, 43(3), 171-184.  

 
Salmi, P., Berlin, M., Björkenstam, E., & Ringbäck Weitoft, G. (2013). Psykisk ohälsa bland 

unga. underlagsrapport till barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 
(Artikelnr 2013-5-43) Stockholm: Socialstyrelsen.  

 
Seager, I., Rowley, A. M., & Ehrenreich-May, J. (2014). Targeting common factors across 

anxiety and depression using the unified protocol for the treatment of emotional 
disorders in adolescents. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior 
Therapy, 32(1), 67-83.  

 
Spinhoven, P., Drost, J., de Rooij, M., van Hemert, A. M., & Penninx, B. W. (2014). A 

longitudinal study of experiential avoidance in emotional disorders. Behavior 
Therapy, 45(6), 840-850. doi:10.1016/j.beth.2014.07.001 

 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [56] 

 

Stein, D. M., & Lambert, M. J. (1995). Graduate training in psychotherapy: Are therapy 
outcomes enhanced? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(2), 
182-196. doi:10.1037/0022-006X.63.2.182 

 
World Health Organization. (2001). The world health report: 2001: Mental health: New 

understanding, new hope. Från http://www.who.int/whr/2001/en/ 
  



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [57] 

 

Appendix 

Bilaga 1 – Samtycke, version 1 

Samtycke till att delta i  

What’s UP! 
 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att avstå eller avbryta din medverkan behöver du inte uppge varför och det 

kommer inte påverka din behandling vid Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna. 

 

Vänligen läs igenom dessa punkter innan du godkänner ditt deltagande 

 Jag samtycker till att medverka i denna studie. 

 Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. 

 Jag är införstådd med och samtycker till att information så som diagnos(/er) och 

medicinsk behandling inhämtas från Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna. 

 Jag förstår att jag kan avbryta min medverkan när som helst, även efter påbörjad 

behandling. Detta påverkar inte min behandling vid Psykiatrisk mottagning för Unga 

Vuxna. 

 Jag är medveten om att jag kan välja att inte besvara frågor i formulären som ges. 

 Jag samtycker till att mina resultat används i denna studie med vetskap om att alla 

uppgifter kommer anonymiseras och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen 

(PuL;1998:204). 

 

 

Signatur    Namnförtydligande 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

 

 
 
 
 



WHAT’S UP – UNIFIED PROTOCOL                        [58] 

 

Bilaga 2 – Information om studien, version 1 

Information om att delta i studien What’s UP! 
Vill du delta i studien? 

Denna information ges till dig för att du ska veta vad det innebär att delta i studien What’s 

UP. Läs igenom informationen och fråga om det är något du undrar över innan du bestämmer 

dig. 

Observera att om du väljer att inte delta i studien, eller vill avsluta din medverkan, så 

påverkar detta inte din behandling hos Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna! 

 
Studiens syfte 

Studien är ett samarbete mellan Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna och 

psykologprogrammet vid Örebro Universitet. Resultatet av studien kommer vara i fokus för 

en examensuppsats under våren 2015. 

Studien har som syfte att utvärdera den befintliga gruppbehandling som ges på Psykiatrisk 

mottagning för Unga Vuxna. Gruppbehandlingen som ges utgår från en manual kallad 

Unified Protocol (UP), som har sin grund i Kognitiv BeteendeTerapi (KBT). Denna manual 

har beforskats flitigt de senaste åren, och vi vill nu titta närmare på hur den verkar i form av 

gruppbehandling och vilka processer som är verksamma.  

Som en del i studien kommer behandlingen ges i individuell form av studentterapeuter. 

Information som insamlas från individuella deltagare kan komma att användas i studien, dock 

är detta inte huvudfokus för studien 

 
Vad innebär det att delta i studien? 

Du genomför din behandling som vanligt, men med tillägg av att fylla i lite extra enkäter för 

studiens skull. 2ggr/veckan kommer vi be dig fylla i enkäter om hur du mår, med start ca 3 

veckor innan behandlingen börjar, dessa enkäter blir tillägg utöver de du fyller i under 

sessionerna. 

Enkäterna består av ca 30 flervalsfrågor och bör ta ungefär 10 minuter av din tid i början, 

efter hand brukar det ta mindre tid då du har lärt känna materialet.  

Idag, vid behandlingens avslut och 3 veckor efter avslutad behandling kommer du även få 

fylla i en längre enkät, som kan ta ungefär 15 minuter att fylla i. 

Enkäterna samlas in när du har din behandling och samlas ihop av oss som utför 

utvärderingen, och skulle du få några frågor eller synpunkter kring formulären eller hur de 

handskas är det till oss du vänder dig. Kontaktinformation finner du längst ner. 
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Viktig information 

Inför deltagande i studien kommer information om dig inhämtas från Psykiatrisk mottagning 

för Unga Vuxna, detta är information så som din diagnos(/er), medicin och hur länge du haft 

de svårigheter som du behandlas för. Du kommer även fylla i en egen enkät där exempelvis 

kön och ålder efterfrågas, dock behöver du inte besvara dessa frågor om du inte vill.  

Allt material som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL; 

1998:204). Personuppgiftsansvarig är Örebro Universitet. Enligt PuL har du rätt att gratis en 

gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Kontaktperson är Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 

Örebro Universitet. ida.flink@oru.se, 019-30 37 40. 

All inhämtad information kommer avidentifieras och kodas, därmed kommer ditt eventuella 

deltagande i studien vara helt anonymt. Endast information som kan vara väsentlig för vår 

analys av resultaten kommer delges i uppsatsen. Om du har frågor om den information vi 

inhämtar så fråga oss! Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i ditt deltagande. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Om du väljer att inte delta så påverkar inte detta din 

behandling, du går på den som vanligt. Om du under studiens gång inte längre vill delta kan 

du välja att avsluta ditt samtycke och istället endast fortsätta med behandlingen. 

 
Frågor? 

Vi vill finnas tillgängliga för att svara på alla frågor du har, så våga fråga! Du kan nå oss via 

mail, då svarar vi så snabbt vi kan, oftast inom en dag. Vid akutare frågor kan du även ringa 

till oss, då är det endast i undantagssituationer som vi inte kan svara.  

Observera att vi kan endast besvara frågor kring enkäterna, studien och din medverkan i 

studien. Vid frågor gällande din behandling eller kontakt med Psykiatrisk mottagning för 

Unga Vuxna så ber vi dig ta detta med din studentterapeut under era sessioner. 

 

Kontakt 

Psykologstudenter 

Marie Persson persson.marie@hotmail.com 073 - 440 71 74 

Kilian Müller kilian.muller@gmail.com  070 - 968 51 89 

Handledare för uppsatsen 

Ida Flink  ida.flink@oru.se  019 - 30 37 40 
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Bilaga 3 – Samtycke, version 2 

Samtycke till att delta i  

What’s UP! 
 

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt samtycke. Om du 

väljer att avbryta ditt samtycke behöver du inte uppge varför och det kommer inte påverka din 

behandling vid Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna. 

 

Vänligen läs igenom dessa punkter innan du godkänner ditt deltagande 

 Jag samtycker till att medverka i denna studie. 

 Jag har fått skriftlig information om studien. 

 Jag är införstådd med och samtycker till att information så som diagnos(/er) och 

medicinsk behandling inhämtas från Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna. 

 Jag förstår att jag kan avbryta mitt samtycke när som helst, även efter påbörjad 

behandling. Detta påverkar inte min behandling vid Psykiatrisk mottagning för Unga 

Vuxna. 

 Jag är medveten om att jag kan välja att inte besvara frågor i formulären som ges. 

 Jag samtycker till att mina resultat används i denna studie med vetskap om att alla 

uppgifter kommer anonymiseras och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen 

(PuL;1998:204). 

 

 

Signatur    Namnförtydligande 

 

………………………………………  ……………………………………….. 
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Information om att delta i  

studien What’s UP! 
 
Vill du delta i studien? 

Denna information ges till dig för att du ska veta vad det innebär att delta i studien What’s 

UP. Läs igenom informationen och fråga om det är något du undrar över innan du bestämmer 

dig. 

Observera att om du inte vill ge samtycke, så påverkar detta inte ditt deltagande i 

behandlingen hos Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna! 

 

Studiens syfte 

Studien är ett samarbete mellan Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna och 

psykologprogrammet vid Örebro Universitet. Resultatet av studien kommer vara i fokus för 

en examensuppsats under våren 2015. 

Studien har som syfte att utvärdera den befintliga behandling som ges på Psykiatrisk 

mottagning för Unga Vuxna. Behandlingen som ges utgår från en manual kallad Unified 

Protocol (UP), som har sin grund i Kognitiv BeteendeTerapi (KBT). Denna manual har 

beforskats flitigt de senaste åren, och vi vill nu titta närmare på hur den verkar främst i form 

av gruppbehandling och vilka processer som är verksamma.  

 

Vad innebär det att delta i studien? 

Du genomför din behandling som vanligt, och i varje session fyller du i enkäter som delvis 

bearbetas under sessionen. Dessa enkäter samlas in och avidentifieras för att sedan utvärderas 

i studien. 

I behandlingens början och slut vill vi gärna att du också fyller i en längre enkät som tar cirka 

10 minuter av din tid. Enkäterna samlas in när du har behandling och tas om hand av oss som 

utför utvärderingen. Skulle du få några frågor eller synpunkter kring hur enkäterna handskas 

är det till oss du vänder dig. Kontaktinformation finner du längst ner. 
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Viktig information 

Inför deltagande i studien kommer information om dig inhämtas från Psykiatrisk mottagning 

för Unga Vuxna, detta är information så som din diagnos(/er), medicin och hur länge du haft 

de svårigheter som du behandlas för. 

Allt material som samlas in kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL; 

1998:204). Personuppgiftsansvarig är Örebro Universitet. Enligt PuL har du rätt att gratis en 

gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Kontaktperson är Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 

Örebro Universitet. ida.flink@oru.se, 019-30 37 40. 

All inhämtad information kommer avidentifieras och kodas, därmed kommer ditt deltagande i 

studien vara helt anonymt. Endast information som kan vara väsentlig för vår analys av 

resultaten kommer delges i uppsatsen. Om du har frågor om den information vi inhämtar så 

fråga oss! Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i ditt deltagande. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Om du under studiens gång inte längre vill delta kan du 

välja att avsluta ditt samtycke. 

 

Frågor? 

Vi vill finnas tillgängliga för att svara på alla frågor du har, så våga fråga! Du kan nå oss via 

mail, då svarar vi så snabbt vi kan, oftast inom en dag. Vid akutare frågor kan du även ringa 

till oss, då är det endast i undantagssituationer som vi inte kan svara.  

Observera att vi inte kan svara på frågor gällande själva behandlingen eller frågor som rör 

Psykiatrisk mottagning för Unga Vuxna eller psykiatrin i övrigt. Vi kan endast besvara frågor 

kring enkäterna, studien och din medverkan i studien. 

 

Kontakt 

Psykologstudenter 

Marie Persson persson.marie@hotmail.com 073 - 440 71 74 

Kilian Müller kilian.muller@gmail.com  070 - 968 51 89 

Handledare för uppsatsen 

Ida Flink  ida.flink@oru.se  019 - 30 37 40 

 

 


