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SCHEMATERAPI I GRUPP SOM EGENTERAPI 

-EN EXPLORATIV STUDIE 
 

Camilla Tell Järte 
 

Föreliggande arbete har i en pilotstudie undersökt om schemainriktad 
egenterapi i grupp kan relateras till förändrade schemamodes. 
Forskningen inom egenterapiområdet har huvudsakligen fokuserats 
kring terapeutens egen upplevelse och få effektstudier har gjorts. Den 
schemateoretiska modesmodellen kan hypotetiskt vara tillämpbar för 
att belysa och begripliggöra tillstånd hos terapeuten som är viktiga 
även i den professionella rollen. I denna studie har 
självskattningsformuläret Schema Mode Inventory (SMI) använts som 
effektmått. Totalt inkluderades 35 individer som genomgått 
schemainriktad egenterapi i grupp (behandlingsgruppen) samt 26 
individer utan denna typ av egenterapi (kontrollgruppen). Resultatet 
visade att alla modes förutom sund vuxenmode minskade i 
behandlingsgruppen. Förändringarna var signifikanta för 5 av de 14 
modesdomänerna. I kontrollgruppen påvisades inga signifikanta 
förändringar. Signifikant skillnad mellan grupperna observerades för 
modesdomän, berättigande självgod. Resultatet i studien indikerar att 
modeskonceptet på ett meningsfullt sätt kan mäta förändring efter 
schemainriktad egenterapi. Resultatet diskuteras utifrån dess relevans 
för den professionella rollen. 

Inom det psykoterapeutiska fältet är egenterapi, inom ramen för utbildning, en djupt 
rotad tradition. Ända sedan Freuds dagar har utbildningsterapi varit ett centralt inslag i 
professionsutvecklingen (Freud, 1937/1964). Det övergripande målet med all egenterapi 
är professionell utveckling hos terapeuten så att det efterföljande kliniska arbetet kan bli 
mer effektivt. Detta har även använts som argument till varför utbildningsterapin bör 
vara obligatorisk. Egenterapin beskrivs av flera som själva kärnan i yrket som 
psykoterapeut (Geller, Norcross & Orlinsky, 2005). Utifrån det interpersonella 
perspektivet på terapiprocessen har det argumenterats för terapeutens förmåga att hämta 
kunskap ur egna känslomässiga reaktioner (Yalom, 2003). Motiv såsom ökad självinsikt 
och förståelse för blinda fläckar ligger helt i linje med forskning som trycker på vikten 
av att terapeutens utvecklar självkännedom genom kartläggning av egna inre scheman 
(Bennnett-Levy & Thwaites, 2007; Haarhoffs, 2006; Leahy, 2001). Litteraturen är fylld 
av teoretiska resonemang som belyser värdet av egenterapi. Det framhålls bland annat 
att egenterapin bidrar till att terapeuten blir mer emotionellt stabil, får ökad förståelse 
för den psykoterapeutiska dynamiken och avlastas emotionell stress kopplad till den 
professionella rollen samt att egenterapin ger möjlighet att prova klientrollen, något som 
kan öka både känslighet och respekt för patientens situation (Geller et al., 2005). Kåver 
(2011) menar, i Carl Rogers anda, att en empatisk och välvillig terapeut kan bidra till 
klienters växande bland annat genom att fungera som modell samt att nya erfarenheter 
kring att vara i en kärleksfull och välvillig relation kan hjälpa klienten att utveckla ett 
mer kärleksfullt sätt att relatera till sig själv. Tidigare gjorda litteraturgranskningar har 
identifierat bristande empiriskt stöd för egenterapin (Clark, 1986; Macaskill, 1999). 
Studier av själv-rapporterad upplevd nytta visar dock att en absolut majoritet av 
terapeuterna upplever egenterapin som mycket värdefull (Orlinsky, Norcross, 



	

	

2	

Ronnestad & Wiesman, 2005). Även vid långtidsuppföljning framkommer hög 
egenupplevd nytta både privat och professionellt (Bike, Norcross & Schantz, 2009). Det 
finns dock ett tydligt gap mellan terapeutens subjektiva upplevelse och empirisk 
evidens som kan befästa egenterapins kliniska värde. I en nyligen gjord 
sammanställning konstaterar även Hau (2016) att det vetenskapliga stödet för 
egenterapin är begränsat samt att det finns uppenbara svårigheter att mäta effekten på ett 
evidensbaserat sätt. 
 

Egenterapi i utbildningssammanhang 
I Sverige har egenterapi sedan länge ingått som obligatoriskt moment på de flesta 
psykolog- och terapeututbildningar. Inom den psykodynamiska skolan, där överförings- 
och motöverföringsmekanismer i terapirelationen är centrala begrepp, finns en lång 
tradition som betonar vikten av egenterapi (Mc Williams, 2005). Inom kognitiv 
beteendeterapi (KBT) finns inte samma tradition. Det svaga empiriska stödet bidrog i 
hög grad till att den tidiga beteendeterapin i stort sett avvisade egenterapins värde. Man 
hävdade att det inte fanns något stöd för att egenterapi leder till bättre terapeuter. 
McNamara (1986) menade att egenterapin stod i motsatsförhållande till de teoretiska 
och metodologiska principerna inom KBT samt att det obligatoriska i momentet ej är 
förenligt med principen om frivillig samverkan. KBT är dessutom en teknikorienterad 
terapi och den terapeutiska relationen har varit mindre betonad (Clark, 1995). I enlighet 
med detta har litteraturen inom KBT visat egenterapiområdet begränsat intresse. 
Bristande vetenskapligt stöd är bakgrunden till en intensiv debatt där det obligatoriska 
kravet på egenterapi under utbildning har ifrågasatts (Psykologtidningen, 2007, 2009, 
2015). 

Relationens betydelse i terapiprocessen 
I samband med att tillämpningen av KBT har breddats, numera behandlas även mer 
komplexa tillstånd såsom personlighetsstörningar (Beck, Davis & Freeman, 2016/1990; 
Young, 1999/1990), har vikten av den terapeutiska relationen gradvis fått ökat utrymme 
(Safran & Segal, 1996). Under de senaste årtiondena har kognitiva beteendeterapeuter 
alltmer uppmärksammat den terapeutiska relationen som en viktig komponent i 
förändringsprocessen (Greenberg, 2007; Leahy, 2001, 2008; Safran & Muran, 2000). 
Flera påtalar en tydlig förflyttning mot en mer individorienterad konceptualisering med 
större fokus på den emotionella dynamiken i det terapeutiska samspelet (Person, 2008; 
Young, Klosko & Weishaar, 2003). Terapeuten kan antingen underlätta eller hindra 
denna interpersonella process (Leahy, 2001; Persons, 2008). Den terapeutiska alliansens 
betydelse och terapeutens bidrag i den interpersonella processen uppfattas således 
numera som centrala delar även inom KBT (Gilbert & Leahy, 2007; Liotti, 2007; 
Persons, 2008). I en översiktsartikel sammanfattar Norcross och Wampold (2011) sina 
slutsatser rörande relationens betydelse i den psykoterapeutiska processen. Man 
framhåller att det finns stöd för att behandlingsresultatet i hög grad beror på kvalitéer 
hos psykoterapeuten, där förmågan att främja den terapeutiska relationen står i centrum. 
I meta-analyser har kliniska utfallsdata kunnat kopplas till faktorer såsom empati, 
genuinitet, feedback (från klienten), samstämmighet avseende mål, samarbete och 
positivt bemötande. Norcross och Wampold påtalar vidare att riktlinjer för praktik och 
behandling i högre grad borde beröra denna typ av egenskaper och kvalitéer hos 
terapeuten. Forskningen kring missnöjda patienters erfarenheter stärker synen på den 
terapeutiska relationens betydelse. Von Below och Werbart (2012) har intervjuat 
missnöjda patienter och kommit fram till att missnöjet i hög grad grundas på att de 
upplevt sig psykologiskt övergivna av terapeuten. Terapeuterna hade dock ej samma 
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bild av problematiken, de tolkade patienternas upplevelser som motstånd, negativ 
överföring eller motöverföring.  
 
Motiv för egenterapi 
Egenterapi i utbildningssammanhang syftar till att terapeuten ska utveckla ökad 
förmåga att fungera effektivt i det kliniska arbetet. Norcross (2005) framhåller att yrket 
som behandlande psykolog och psykoterapeut kräver hög grad av personlig mognad. 
Att utvecklas som terapeut innebär mer än förfinad teknisk kompetens. Flera forskare 
drar dessutom slutsatsen att terapeuteffekterna är centrala för utfallet i psykoterapi 
(Bohart et al., 2002; Phillips & Holmqvist, 2008; Rogers, 2007; Wampold, 2001, 2010).  
 
I en översiktsartikel som belyser litteraturen inom KBT och egenterapi lyfter Laireiter 
och Willutzki (2005) fram ett antal centrala utgångspunker. Man framhåller aspekter 
såsom; ökad förmåga till ett självreflekterande arbetssätt, ökad självinsikt genom bland 
annat förståelse för blinda fläckar, kunskap om interpersonella mönster, medvetenhet 
om problematiska beteenden i relation till klienter och ökad empatisk förmåga. Också 
vikten av modellinlärning under egenterapin påtalas samt att terapeuten under 
egenterapin lär sig olika terapeutiska tekniker.  
 
Centrala mål med egenterapi inom KBT kan sammanfattas i följande punkter. Återgivet 
från Laireiter & Willutzki (2005, s. 43-44): 

• Stöd för identifiering och hanterande av terapeutens personliga delaktighet i den 
terapeutiska processen. 

• Ökad självinsikt och självkännedom samt förståelse för egna problematiska 
beteenden, vanor, scheman och interpersonella mönster. 

• Reduktion av terapeutens negativa eller skadliga effekt på terapiprocessen. 
• Utveckling av önskade personliga och interpersonella färdigheter såsom empati 

och förmåga till perspektivtagande. 
• Förvärvande av specifika terapeutiska färdigheter såsom empati och 

perspektivtagande samt förmåga att utveckla och hantera en effektiv terapeut-
patient relation och process. 

• Personlig erfarenhet av KBT (klientroll och klientbeteenden) samt observation 
av terapeuten som modell för att utveckla kunskap rörande metoder och 
strategier. 

• Ett allmänt övergripande syfte är att förbättra utbildningseffekterna och den 
personliga identifikationen med den framtida rollen som KBT terapeut. 

 
Författarna påtalar även att det inte finns någon generaliserad modell för 
egenterapimomentet i KBT-utbildningar varför många olika metoder har utvecklats. 
Metoderna, som bör utgå från teoretiska och praktiska KBT-principer, ska i första hand 
bidra till att individen når satta utbildningsmål och förmår utveckla specifika 
yrkeskunskaper. Egenterapin kan företrädelsevis ske i grupp. Metodikens nytta bör även 
kunna visas empiriskt och således ej bygga på tradition eller förutfattade föreställningar 
(Laireiter & Willutzki, 2005). 
 
Effekten av egenterapi 
Under egenterapin kan terapeuten arbeta med egna personliga svårigheter och få ökad 
förståelse för inre övertygelser och scheman. Terapeutens scheman kan annars på ett 
omedvetet sätt störa terapisituationen (Bennnett-Levy et al., 2001; Bennnett-Levy & 
Thwaites, 2007; Leahy, 2001). I arbetet med individer med mer komplex och 
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djupgående problematik där terapin i än högre grad har fokus på terapirelationen blir 
detta särskilt viktigt (Katzow & Safran, 2007; Young et al., 2003). Terapeutens 
scheman kan exempelvis triggas i situationer där patienten utmanar terapeuten eller 
beter sig på ett sådant sätt att beteendet väcker ilska eller avsky (Katzow & Safran, 
2007; Leahy, 2001). För att klara av att härbärgera och hantera starka känslor samt vara 
lyhörd för obehag och inre stress, behöver terapeuten hitta inre motivation att utveckla 
förmågan att arbeta aktivt med dessa processer (Germer et al., 2005). Germer menar att 
en terapeut som är välvillig gentemot både sig själv och andra har förmågan att 
empatiskt möta klienter och låta sig beröras emotionellt utan att behöva fly undan eller 
döma, varken sig själv eller andra. Rollen som terapeut kan annars leda till emotionell 
trötthet eller till och med utmattning. Psykoterapeuter som är alltför kontrollerande, 
idealistiska eller perfektionistiska har ökad risk att drabbas av utmattning (Coale, 1998).  

Det råder dock brist på studier som har utvärderat den direkta patientnyttan vid 
egenterapi. Ett undantag är Grepmair och medarbetare (2007) som, i en grupp blivande 
psykoterapeuter, undersökt effekten på patienten vid egenterapi i form av dagliga 
mindfullnessövningar. Mindfullnessmeditationen genomfördes varje morgon under 9 
veckor innan det kliniska patientarbetet vid en psykiatrisk slutenvårdsenhet. 
Inneliggande patienter med olika psykiatriska diagnoser randomiserades jämnt till 
behandlings- respektive kontrollgrupp. De behandlades enligt klinisk praxis vid 
kliniken. Resultatet visade genomgående bättre effekt i den grupp som behandlades av 
terapeuter med daglig mindfullnessmeditation.  Patienterna i denna grupp upplevde 
högre grad av tydlighet och problemlösning under sessionerna och de skattade även 
signifikant större symtomreduktion. Detta är således en av få studier som kunnat visa på 
nyttan i patientledet av terapeutiska insatser riktade mot terapeuter. 

Schemateori – centrala utgångspunkter och begrepp 
Schemateorins teoretiska koncept utvecklades under senare delen av 1980-talet av 
Jeffrey Young (Young, 1990). Young fann i sitt kliniska behandlingsarbete att den 
traditionella kognitiva terapin hade begränsad framgång hos patienter med långvarig 
och komplex problematik. Schemateorin är en modell som initialt utvecklades för mer 
effektiv behandling av dessa patienter. Det övergripande perspektivet i schemateorin är 
bio- psyko- sociokulturellt. Man tänker sig att den biologiska och sociokulturella 
sårbarheten i relation till hur våra grundläggande känslomässiga behov tillgodoses 
präglar psykologisk utveckling och mognad (Gyllenhammar & Perris, 2016; Young et 
al., 2003). Centrala nyckelbegrepp i schemateorin är: tidiga maladaptiva scheman, 
copingstrategier och schemamodes (van Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012; Young, 
et al., 2003). Young (1990/1999) menar att psykopatologi härstammar från utformning 
och bibehållande av tidiga maladaptiva scheman. 
 
Grundläggande behov 
En central utgångspunkt inom schemateori är grundläggande känslomässiga behov. 
Dessa anses allmänmänskliga och avgörande för att en sund utveckling ska vara möjlig. 
Young delar upp de grundläggande behoven i fem domäner (Young et al., 2003). 

• Trygg anknytning – behov av en trygg bas som ger stabilitet, skydd mot fara, 
empatisk omvårdnad, acceptans och tillhörighet. 

• Autonomi och individuation – behov av vägledning i utvecklandet förmåga och 
färdighet, kompetens och identitet.  

• Frihet att uttrycka känslor och behov – behov av att på ett ömsesidigt sätt tillåtas 
uttrycka och bli bemött i känslor, behov och önskningar. 
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• Spontanitet och lekfullhet – behov av nyfiket och kreativt utforskande. 
• Realistiska gränser och självkontroll – behov av empatisk gränssättning och 

vägledning för ömsesidig hänsyn, uthållighet och självreglering. 

Behoven behöver tillgodoses i samspel med signifikanta vuxna under uppväxten för att 
en sund utveckling ska vara möjlig. Samspelet påverkas även av biologiska faktorer 
såsom temperamentsdrag. Temperamentet kan bidra till att ett barn påverkas mer eller 
mindre av miljömässiga faktorer (Martin & Young, 2009). Young har identifierat fyra 
typer av skadliga uppväxtmiljöer som kan bidra till uppkomst av tidiga maladaptiva 
scheman. För lite av det goda (avsaknad av stabilitet, förståelse eller kärlek), för mycket 
av det onda, för mycket av det goda (överbeskyddad, avsaknad av gränser) samt 
dysfunktionella rollmodeller (Martin & Young, 2009; Young et al., 2003). 

Tidiga maladaptiva scheman 
Allvarlig frustration och/eller kränkning av grundläggande känslomässiga kärnbehov 
främjar utveckling av tidiga maladaptiva scheman (Early Maladaptive Schemas = EMS) 
och dysfunktionella copingstrategier. EMS och dysfunktionella copingstrategier anses, 
bildligt talat, genomsyra individens personlighet och utgör identifierbara och 
påverkansbara psykologiska sårbarhetsfaktorer som korrelerar med förekomst av 
psykisk ohälsa (Genderen, Rijkeboer & Arntz, 2012; Young et al. 2003). EMS skapas 
under barndomen men kan också utvecklas genom hela livet (van Vreeswijk et al., 
2012; Young et al., 2003). Young beskriver scheman som djupt rotade övertygelser om 
oss själva och världen, ett genomgående livsmönster som innefattar kategorier av 
kognitioner, känslor, minnen (både explicita och implicita) och kroppsliga sensationer, i 
ett komplext samspel. Young menar att EMS är ett mer djupgående begrepp är den 
kognitiva teorins grundantagande. Han definierar ett schema så som ett hypotetisk 
konstrukt användbart för att kunna prata om komplicerade psykologiska processer 
involverade i organiserandet av erfarenheter och dispositionen av beteenden i nya 
sammanhang (Young, 1990/1999). Forskningen ger stöd för teorin att respektive EMS i 
grunden orsakas av specifika behov som inte har tillgodosetts på ett ändamålsenligt sätt 
(Lockwood & Perris, 2012). Idag finns 18 olika EMS beskrivna. De indelas i domäner, 
baserade på kategori av känslomässig behovsbrist. Man har kunnat konstatera att 
identifierade EMS är stabila konstrukt (Rijekeboer, van den Bergh & van den Bout 
2005; Riso et. al., 2006). Ett specifikt EMS triggas av aktuella situationer och 
sammanhang som associeras till negativa erfarenheter som liknar den ursprungliga 
behovsbristen. Schemat kommer sedan att förstärkas genom att vi i mellanmänskliga 
sammanhang skapar sådana förutsättningar att schemat bekräftas (Young et al., 2003). 
Schemautvecklingen påverkas av när i livet och i vilken kontext den negativa 
erfarenheten inträffar. Inom schemateorin antas generellt att de scheman som utvecklas 
tidigast blir ovillkorliga, d.v.s. djupt manifesterade på en omedveten nivå och därmed 
svårare att förändra. Villkorade scheman antas vara kompensatoriska och utvecklas som 
en konsekvens av ovillkorliga scheman (Young et al., 2003). 

 
Copingstrategier 
Utifrån ett inlärningsteoretiskt resonemang styrs vårt beteende i hög grad av dess 
funktion och konsekvenser. EMS uttrycks vanligtvis genom skyddsbeteenden, s.k. 
coping (Genderen, et al., 2012). Enligt schemateori och klinisk empiri kan ett och 
samma EMS predisponera för olika beteenden. Copingbeteenden kan således lindra 
kortsiktigt men om de regelmässigt upprepas vidmakthålls och förstärks EMS. Den 
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ursprungliga behovsbristen kvarstår således genom negativ förstärkning, se figur 1 (P. 
Perris, personlig kommunikation, 25 oktober 2016). 
 

 

Figur 1. Figuren visar förenklat hur AS (adaptiva scheman) respektive EMS (tidiga 
maladaptiva scheman) utvecklas och förstärks. 

Schemateorin utgår från att dysfunktionella scheman bevaras och förstärks genom 
kognitiva förvrängningar, självdestruktiva levnadsmönster och dysfunktionella 
copingstrategier (Young et al., 2003). Inom schemateorin uppfattas inte individens 
overta beteende som en del av själva schemat. Beteendet är en reaktion på att schemat 
har aktiverats när individen upplever en situation som påminner om den ursprungliga 
behovsfrustrationen då schemat skapades. Copingstrategin är således en skyddsstrategi 
och kan beskrivas som individens övergripande förhållningssätt vid schemaaktivering. 
När en individ är i ett sinnestillstånd som drivs av maladaptiva scheman kallar man det 
för ett copingmode. I situationen kan individen antingen överkompensera (att gå till 
motattack mot schemat), kapitulera (att ge upp inför schemat) eller undvika 
(undvikande av situationer som triggar schemat). Man kan växla copingstil i olika 
situationer. Individer med passivt temperament är dock sannolikt mer benägna att 
respondera med undvikande copingstil emedan individer med mer aggressivt 
temperament tenderar att överkompensera (Young et al., 2003).  
 
Schemamodes 
Ytterligare ett centralt begrepp inom schemateorin är modes, d.v.s. de tillstånd vi 
befinner oss i (Genderen et al., 2012; Lobbestael, van Vreeswijk och Arntz, 2007; 
Young et al., 2003). Ett mode innefattar vår aktuella sinnesstämning, vad vi tänker, 
känner, förnimmer och gör i stunden. Således är modes ett state-begrepp till skillnad 
från scheman som är ett trait-begrepp. Modes kan också ses som olika sidor av en 
individs personlighet. Vi befinner oss således alltid i ett mode. Ett mode svarar på 
frågan, vilka scheman (adaptiva/maladaptiva) och vilken copingstrategi individen 
uttrycker just nu. En person kan skifta modes från stund till annan (t ex vid kraftiga 
humörsvängningar). En psykologiskt välfungerande individ kännetecknas av en väl 
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utvecklad kognitiv förmåga, det vill säga sunt vuxenmode där hen på ett flexibelt sätt 
kan anpassa sina olika beteenden utifrån grundläggande behov, i ett givet sammanhang. 
Begreppet default mode bygger på en ny konceptualiseringsmodell och innebär det 
tillstånd som en individ oftast befinner sig i (Young et al., 2017; Gyllenhammar & 
Perris, 2016). Modesmodellen har utvecklats som ett svar på behovet av att terapeutiskt 
kunna hjälpa patienter med borderlineproblematik. Young och medarbetare (2003) 
konstaterar att dessa patienter växlar mellan fyra modes: sårbara/ensamma barnet, arga 
barnet, avstängt beskyddande copingmode och kritiskt föräldramode emedan sunt 
vuxenmode är ofullständigt utvecklat. I schemateorin beskrivs fyra huvudkategorier av 
modes, med undergrupper, indelade efter innehåll och funktion: barnmodes (jmf. 
naturliga affekttillstånd), dysfunktionella copingmodes (hanterandet, d.v.s. tillstånd då 
vi kompenserar för vår sårbarhet i ett givet sammanhang), dysfunktionella 
föräldramodes (tillstånd då vi riktar destruktiva attityder, inlärda från omgivningen, mot 
våra egna känslor och behov) samt sunt vuxenmode (tillstånd då vi på ett integrerat sätt 
reflekterar kring våra känslor och behov). Modeskategorierna utvecklas i relation till 
signifikanta vuxna under uppväxten. Det finns idag 23 modes identifierade (Lobbestad, 
van Vreeswijk & Arntz, 2008; Young et al., 2003). Tabell 1 beskriver identifierade 
modestillstånd utifrån de fyra kategorierna. Under sårbara barnet finns även 
undergrupperna ensamma barnet, övergivna/misshandlade barnet och beroende barnet. 
Beskrivna copingmodes korrelerar direkt till olika copingstilar av överkompenserande, 
kapitulerande eller undvikande. Internaliserade dysfunktionella föräldramodes 
tillståndet bidrar i hög grad till känslor av skuld och skam. Viktigt att notera är att 
patienter med komplex problematik ofta har ett mer outvecklat sunt vuxenmode. 
 

Schema Mode Inventory (SMI) 
Självskattningsformuläret Schema Mode Inventory (SMI) används för att kartlägga 
frekvens och intensitet av känslor, tankar och beteenden som utgör ett mode (Young et 
al., 2008), bilaga 1. Frekvensmönstret kommer att ha konkret betydelse för 
behandlingsarbetet. Hög skattning visar de sidor som aktiveras när patienten känner sig 
otrygg. Forskningen har visat att en avgörande skillnad mellan individer med och utan 
personlighetsstörning är graden av sunt vuxenmode (Lobbestael et al., 2010). Höga 
nivåer av sund vuxen visar god förmåga att förstå och hantera sårbarhet och behov. En 
kortare terapi kan då vara tillräcklig (Gyllenhammar & Perris, 2016). SMI innehåller ett 
antal påståenden som utifrån olika delskalor ringar in 14 schemamodes.  
 
De psykometriska egenskaperna hos SMI har undersökts både i originalversionen och 
på ett antal olika språk. Originalversionen utvärderades i en holländsk 
normeringsstudie, där totalt 863 individer ingick (Lobbestael et al., 2010). Deltagarna 
indelades i tre grupper: normal population, samt två psykiatriska grupper uppdelade på 
axel-I och axel-II. Resultatet stödjer de 14 delskalorna och att formuläret har god inre 
konsistens (Cronbach’s α 0.76–0.96). Konstruktvaliditeten är rimlig och test-retest 
reliabiliteten god. Studien visade också att de med psykiatrisk diagnos scorade högre för 
alla maladaptiva och lägre för de adaptiva modesskalorna än individer utan diagnos. Ju 
allvarligare diagnos desto högre förekomst av dysfunktionella modes. Reliabilitet och 
validitet av den tyska versionen av SMI har också utvärderats genom att faktorstruktur, 
intern konsistens och interkorrelation mellan subskalorna har analyserats och jämförts 
med orginalversionen (Reiss et al., 2012). Också den danska översättningen av SMI har 
utvärderats och man fann även här att skalan visar tillräcklig till utmärkt intern 
reliabilitet (Bach et al., 2016). Generellt visar gjorda psykometriska studier att SMI 
instrumentet har godtagbar reliabilitet och tillräcklig konstruktvaliditet.  
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Tabell 1. Beskrivning av identifierade schemamodes utifrån kategori och karaktäristika 
(Gyllenhammar & Perris, 2016; Lobbestad, van Vreeswijk & Arntz, 2008). 

Kategori Mode Karaktäristika 

Barnmodes - tillstånd av 
ohämmade känslor och uttryck. 

Sårbara barnet  I dessa tillstånd upplever sig individen ofta ensam, rädd, 
missförstådd, vilsen, oälskad, ledsen och utan stöd. 

 Arga barnet Individen uttrycker här okontrollerad ilska, oavsett om 
det är socialt anpassat.  

 Ursinniga barnet Individen uttrycker rasande ilska, agerar impulsivt och 
utan kontroll. Människor eller föremål kan skadas. 

 Impulsiva barnet Individen agerar själviskt och impulsivt. Drivs av 
omedelbar behovstillfredsställelse. 

 Odisciplinerade barnet Individen saknar uthållighet/förmår inte fullfölja planer. 

Dysfunktionella copingmodes - 
visar hur vi hanterar vår 
sårbarhet. 

Följsam kapitulering Tillstånd av resignation eller kapitulering. I detta 
tillstånd söker individen andras åsikter och godkännande. 
Rädslan för konflikt eller avvisande gör individen passiv. 

 Självömkan/offer  Individen lägger hela ansvaret för behovsbrister och 
mående utanför sig själv. Individen blir krävande. 

 Känsloavstängt skydd  Individen är helt känslomässigt avstängd, tillstånd av 
extremt undvikande. Strategi för att skydda sig mot 
allvarligt hot eller sårbarhet. 

 Avstängd självtröst  Undvikande av känslor genom tvångsmässigt 
engagemang i distraherande aktiviteter såsom överdriven 
träning, tröstätande eller arbetsnarkomani. 

 Ilsket/vresigt skydd  Undvikande genom vresighet, andra upplevs hotfulla. 

 Berättigad och 
självgod  

Överkompenserande tillstånd. Individen upplever sig 
speciell och överlägsen. Agerar tvärsäkert och är 
självcentrerat självhävdande. Tar ej hänsyn till andras 
känslor eller behov. 

 Överkontrollerande  Tillstånd av perfektionistiskt eller misstänksamt 
överkontrollerande. Skyddar sig för att undvika kritik 
eller olyckor alternativt illvilja från andra. 

 Översittare angripare  Överkompenserande tillstånd. Individen utsätter 
medvetet andra för skada. Motiv: vedergällning, 
tillfredställelse eller att skydda sig från obehag. 

 Rovdjursaktig Tillstånd som innebär en kombination av angriparmode 
och känsloavstängt skydd. Individen är beräknande och 
hänsynslös. 

 Bedragande och 
manipulerande 

Individen försöker uppnå specifika mål genom att ljuga 
och manipulera alternativt bete sig passivt aggressivt. 

 Bekräftelse sökande  Individen strävar ständigt efter att få bekräftelse och 
acceptans från andra för att komma ur upplevd ensamhet. 

Internaliserade dysfunktionella 
föräldramodes - inre attityder 
som härstammar från utsatta 
situationer under uppväxten. 

Straffande 
föräldramode 

Ett tillstånd där individen straffar sig själv genom en 
hård och kritisk attityd. Individen kan drivas till 
självskador eller annat självdestruktivt beteende.  

Krävande 
föräldramode 

Rigid uppfattning kring rätt och fel. Orimligt höga mål 
och nedgörande krav mot den egna personen. Kritisk 
attityd skapar negativ självuppfattning i behövande 
situationer.  

Adaptiva modes 
Hälsosamma tillstånd som 
bidrar till att hantera övriga 
modes på ett ändamålsenligt sätt 
så att den psykiska och fysiska 
hälsan kan bibehållas. 

Glada/belåtna barnet Individen upplever sig trygg, förstådd, tillhörig, sedd och 
bekräftad. Ett tillstånd av harmoni, lugn och glädje. 

Sunt vuxenmode I detta tillstånd har individen förmåga att stanna upp, 
reflektera och utifrån ett metaperspektiv bedöma vad 
som är rimligt både på kort och lång sikt.  
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Schematerapi 

Den schemafokuserade behandlingsmetoden utvecklades ursprungligen för att hjälpa 
patienter med ihållande depression som inte svarade på traditionell kognitiv behandling 
(Young, 1990/1999). Young såg bland dessa patienter även samsjuklighet mellan 
svårbehandlad depression och personlighetsstörning från kluster B eller C (enligt DSM 
IV). Vid svårare personlighetsstörningar är kognitioner och självdestruktiva 
beteendemönster ofta motståndskraftiga mot förändring varför behandlingen även bör 
uppmärksamma modifiering av maladaptiva kognitiva störningar eller scheman (Beck, 
Davis & Freeman, 2016; Young, 1990/1999). Utifrån egen klinisk erfarenhet utvecklade 
Young terapeutiska metoder med fokus på modifiering av underliggande maladaptiva 
kognitiva störningar eller scheman (EMS). Schematerapin fokuserar således på den 
bakomliggande problematiken och behovsbristen, inte endast på de akuta symtomen. I 
jämförelse med traditionell KBT har schematerapin således större fokus på 
uppväxterfarenheter och interpersonell utveckling. 
 
Inom schematerapin läggs stor vikt på terapirelationens läkande kraft. Genom så kallat 
”dubbel-fokus” jobbar man parallellt aktivt med processerna inom terapirelationen 
samtidigt som man tillämpar metodiken (Young et al., 2003; Gyllenhammar & Perris, 
2016). Modesbegreppet möjliggör att jobba processinriktat här och nu och behandlingen 
är i hög utsträckning upplevelsebaserad. Young och medarbetare beskriver empatisk 
konfrontation och s.k. ”limited reparenting” (terapeuten tillgodoser aktivt försummade 
behov, inom etiska ramar) som centrala interventioner inom den terapeutiska alliansen. 
Terapeuten blir genom s.k. ”limited reparenting” en modell för patientens sunda 
vuxenmode. Genom ökad behovskännedom och ändamålsenlig behovshantering kan 
patienten stärka sitt sunda vuxenmode och därmed kan mer funktionella scheman 
utvecklas (Young et al., 2003). 
 
Klinisk forskning inom schematerapiområdet 
Evidensen för schematerapi är relativt begränsad även om flertalet mindre studier visar 
lovande resultat. I en översiktsartikel från 2012 har Masley och medarbetare gått 
igenom alla behandlingsstudier, med minst fem inkluderade patienter, som publicerats 
till och med år 2011. Totalt 12 kliniska studier höll uppsatta kvalitetsmått och 
utvärderades: fyra studier inom BPD, tre studier inom agorafobi och kluster C 
personlighetsstörning, två inom personlighetsstörning och beroendevård, en inom 
PTSD, en studie inom ätstörning samt en studie som fokuserade på 
personlighetsstörning och effekten av schematerapi-inventioner vid behandling av 
barndomsminnen. Masley och medarbetare konkluderar att det finns ett tydligt gap 
mellan schematerapins popularitet och den kliniska evidensen. Ett flertal mindre studier 
visar dock relativt stora behandlingseffekter, framför allt vid behandling av 
personlighetsstörningar. Sammanfattningsvis drar författarna slutsatsen att det i 
dagsläget endast finns kliniskt stöd för schematerapi vid behandling av borderline-
personlighetsstörning (Masley et al., 2012). 
 
Vid schematerapibehandling av borderline personlighets störning (BPD) kommer de 
mest övertygande resultaten från en studie av Giesen-Bloo och medarbetare (2006). En 
randomiserad studie där schematerapi jämfördes med psykodynamisk terapi (eg. 
överförings-fokuserad psykoterapi). Studien bedöms hålla hög kvalitet bland annat 
genom standardiserade mätmetoder och rigorösa procedurer. Man utvärderade effekten 
utifrån psykisk ohälsa generellt, specifika BPD symtom samt livskvalitet. Resultatet 
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utföll till schematerapins fördel och författarna drar slutsatsen att följande fyra faktorer 
bidrog till utfallet: terapimodellens tydlighet och öppenhet, terapeutens attityd av 
ställföreträdande trygg vuxen, de konkreta teknikerna samt terapeutens tillgänglighet 
även utanför sessionerna. Övriga BPD studier har svagare empiri men bidrar på olika 
sätt genom utökad klinisk information (Nadort et al., 2009; Nordahl & Nysaeter, 2005; 
van Asselt et al., 2008). Weertman och Arntz (2007) har undersökt effekten av att under 
schematerapi bearbeta barndomsminnen hos individer med personlighetsstörning. Man 
fann genomgående positiva resultat med relativt stora effektsiffror. Dock saknades 
kontrollgrupp varför resultatet bör tolkas med försiktighet. I studien framkom även att 
terapeutens erfarenhet av att arbeta med personlighetsstörningar var positivt korrelerad 
till utfallet. I en kontrollerad studie, med 220 krigsveteraner varav 163 med PTSD 
diagnos, undersöktes schematerapi vs KBT (Cockram, Drummond & Lee, 2010).  
Schematerapi reducerade här både PTSD symtom och ångest signifikant bättre än 
sedvanlig KBT.  Tre studier som undersökt effekten av schematerapi vid agorafobi och 
kluster C visar lovande resultat om än med relativt låga effektsiffror jämfört med många 
andra schematerapistudier (Gude & Hoffart, 2008; Gude et al., 2001; Hoffart & Sexton, 
2002). Brist på kontrollgrupp och icke standardiserade utvärderingar gör dock att några 
slutsatser ej kan dras. Studier av schematerapi vid drogmissbruk och samtidig 
personlighetsstörning är svåra att överblicka och dra slutsatser från på grund av 
bristande följsamhet hos den studerade patientgruppen (Ball, 2007; Ball et al., 2005). 
Gjorda studier har därför i väsentliga delar saknat information. En mindre studie av 
schematerapi vid ätstörning visade positiva effekter på både ätstörningssymtom, 
ångestsymtom och upplevd livskvalitet (Simpsons et al., 2010). Studien hade dock få 
deltagare och saknade kontrollgrupp varför inga kliniska slutsatser bör dras.  
 
I en relativt nyligen publicerad review artikel framhålls att ätstörning karaktäriseras av 
uttalade maladaptiva scheman samt att det finns stöd för schemafokuserad 
konceptualisering (Pugh, 2015). I samma artikel resonerar författaren kring processerna 
i den schematerapeutiska behandlingsmetoden. Pugh konkluderar att konceptualisering i 
termer av modes i kombination med användandet av olika emotiva tekniker som syftar 
till att hantera och påverka dysfunktionella modes sannolikt är avgörande för den 
terapeutiska effekten.  
 
Också Hawke och Provencher (2011) har gjort en litteraturgranskning och då fokuserat 
på studier av scheman och schematerapi vid depressions och ångesttillstånd.  Drygt 20-
talet artiklar sammanfattas och både kliniska och icke-kliniska data behandlas. I 
korrelationsstudier har man sett att flera olika EMS signifikant samvarierar med 
depressionssymtom (Stopa et al., 2001; Welburn et al., 2002).  Man fann också att 
specifika EMS, övergivenhet och bristande impulskontroll, på ett unikt sätt kunde 
kopplas till prediktion av depressionsdiagnos (Welburn et al., 2002). Även Halvorsen 
och medarbetare (2010) har i en longitudinell studie, som pågick under 9 år, funnit att 
vissa specifika EMS verkar kunna predisponera för just depression. Man såg ett 
samband mellan depressionens svårighetsgrad och utslag inom EMS-domänerna: 
bristande trygghet, autonomi samt realistiska gränser. I ytterligare en studie har man 
kunnat konstatera korrelation mellan depressionstillståndets svårighetsgrad och 
specifika EMS (Riso et al., 2003). I samma studie fann man att individer med kronisk 
depression ”scorade” högre än de med icke kronisk depression och att friska kontroller 
”scorade” lägre för alla undersökta EMS. Stopa och medarbetare (2001) fann i en 
blandad axel-I population samband mellan ett antal specifika EMS och både depressions 
och ångesttillstånd. EMS övergivenhet, defekt/skam och självuppoffring förklarade över 
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40% av variansen vid depression och defekt/skam förklarade över 20% av variansen vid 
fobisk ångest (Stopa et al., 2001). Vidare belyses i översiktsartikeln att longitudinella 
studier av deprimerade patienter visat att EMS är stabila över tid och inte verkar 
påverkas av etablerad psykoterapeutisk behandling (Riso et al., 2006). Man konstaterar 
att de flesta behandlingsstudier inte har visat effekt på EMS, dock är endast ett fåtal 
sådana studier gjorda. Genomgången av publikationerna visar sammanfattningsvis att 
depression- och ångestproblematik korrelerar med höga nivåer av specifika EMS samt 
att behandlingsstudier av pilotkaraktär preliminärt visar att schematerapi kan vara en 
lämplig behandlingsmetod vid dessa tillstånd. Man drar även slutsatsen att schemateorin 
kan bidra till ökad förståelse även inom området för depressions- och ångesttillstånd. 
 
Av något senare datum är en studie av Renner och medarbetare (2012) som undersökt 
sambandet mellan specifika EMS och depressiva symptom hos en grupp 
öppenvårdspatienter. Totalt inkluderades 132 individer med måttlig till svår depression. 
Vid bedömningsintervjun gjordes självskattning av depressiva symtom med BDI-II 
(Beck et al., 1996) och kartläggning av 16 EMS genom YSQ (Young & Brown, 1994). 
Efter psykoterapeutisk behandling (kognitiv psykoterapi alternativt interpersonell 
psykoterapi) upprepades självskattningarna. Man fann även i denna studie att specifika 
EMS kunde korreleras till graden av depressiva symtom samt att dessa EMS var robusta 
och att de inte förändrades under ifrågavarande psykoterapeutisk behandling. Specifika 
EMS verkade återigen kunna predicera behandlingsresultatet.  
 
Lobbestael, van Vreeswijk och Arntz (2008) har i en större kartläggning (n = 489) visat 
att specifika schemamodes kan kopplas till olika personlighetsstörningsdiagnoser. 
Studien kunde i hög grad konfirmera hypotesen att korrelation finns mellan specifika 
schemamodes och olika personlighetsstörningar. Som väntat fann man det starkaste 
positiva sambandet mellan borderline personlighetsstörning och sårbara barnet, arga 
barnet, impulsiva barnet, odisciplinerade barnet, avstängd beskyddare och straffande 
föräldramode. Förvånande var dock att sårbara barnet mode inte kunde korreleras till 
paranoid, histronisk, narcissistisk eller tvångsmässig personlighetsstörning. Författarna 
tolkar det som att dessa patienter inte är benägna att erkänna sin sårbara sida. 
 
I studier av schematerapi i grupp har man funnit att gruppen verkar kunna påverka 
utfallet gynnsamt. Gruppdynamiken ger sannolikt deltagarna både stöd, acceptans och 
social utmaning vilken underlättar läkning av scheman såsom övergivenhet, misstro och 
utanförskap (Fitzsimmons et al., 2009; Welburn et al., 2000).  
 

Terapeutens scheman 
För att återknyta till utgångspunkten i detta arbete, egenterapi under utbildning, blir det 
även intressant hur man ska se på terapeutens egna scheman. Terapeutens medvetenhet 
om egna inre övertygelser och scheman, inkluderande underliggande övertygelser om 
sig själv som terapeut har, som tidigare belysts, en central roll i den interpersonella 
processen (Bennett-Levy et al., 2001; Leahy, 2001; Safran & Segul, 1996).  
 
Scheman av självuppoffring har i studier visats vara vanliga hos psykoterapeuter, 
framför allt hos oerfarna sådana (Leahy, 2001; Young et al., 2003). Haarhoff (2006) har 
genom självskattningsskalan ”Therapist schema questionnaire” (Leahy, 2001) undersökt 
kognitiva scheman hos en grupp blivande psykoterapeuter. Ett tydligt mönster framkom 
som visade att terapeuterna uppvisade scheman såsom höga krav, överlägsenhet och 
överdriven självuppoffring. Haarhoff tolkar den höga andelen individer med scheman 
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av höga krav och självuppoffring delvis som en konsekvens av att studien inkluderat 
oerfarna terapeuter som på olika sätt kompenserar för bristande erfarenhet och trygghet 
i den terapeutiska processen. Överlägsenhetsschemat tycks här i praktiken stå i 
motsattsförhållande till de två andra schemana. Detta schema kan enligt Young och 
medarbetare tolkas som ett kompensatoriskt schema för undvikande av att komma i 
kontakt med mer smärtsamma och svårhanterliga scheman. Haarhoff påtalar vidare 
vikten av terapeutens förmåga att reflektera kring och utnyttja de interpersonella 
processerna. Exempelvis kan det vanligast förekommande schemat av höga krav triggas 
när patienten inte gör sina hemuppgifter eller om patienten inte förbättras av terapin. 
Terapeuten kan då uppfatta patienten som oansvarig, lat eller omotiverad och börja 
ställa hårdare krav på patienten genom att bli överdrivet strukturerad, kontrollerade eller 
intolerant. Författaren framhåller att en mer hälsosam strategi hade varit att terapeuten 
släpper på kontrollen och istället låter patienten ta en mer ledande roll i beslutsfattandet. 
Kunskapen kring identifierade scheman och copingstilar kan bidra till att terapeuten 
utvecklar större känslighet för egna reaktioner i triggersituationer. Haarhoff konkluderar 
att kunskap kring egna inre scheman och copingresponser kan hjälpa terapeuten att bli 
mer lyhörd för patienten och de situationer som uppstår i terapirelationen. Motsatsen, 
d.v.s. bristande insikt, kan leda till att misstag görs (Young et al., 2003).  

Dysfunktionella terapeutscheman kan även öka risken för psykisk ohälsa hos 
terapeuten. Forskning kring arbetsrelaterad stress bland vårdpersonal i England visade 
att en hög andel bland just psykologerna uppvisade schemat emotionell deprivation 
(Bamber, 2007). Schemat är en riskfaktor för stressrelaterad utmattning på grund av 
individens bristande lyhördhet för egna behov (Young et al., 2003). Förutom ökad 
självinsikt och medvetenhet om de egna behoven och processerna inom terapirelationen 
kan fördjupad kunskap om egna inre scheman också bidra till utveckling och 
självreflektion inom ramen för handledningen. Självmedvetenhet och självreflektion 
hos terapeuten är avgörande för att förståelse och färdighet ska kunna förvärvas 
(Bennett-Levy, 2001; Leahy, 2001; Safran & Segal, 1996). 
 

Schematerapi som egenterapi 
Schematerapin innehåller ett teoretiskt ramverk som har relevans för såväl klienter som 
terapeuter. Terapeutens förmåga att reflektera över och förstå hur egna scheman 
påverkar terapirelationen är en central del av den terapeutiska processen (Leahy, 2001; 
Haarhoff, 2006). Ökad insikt kring egna inre scheman skulle teoretiskt kunna ge 
utvecklad självinsikt och skydd mot att omedvetna processer och blinda fläckar stör 
terapirelationen. Perris och medarbetare (2012) belyser vikten av att som 
schematerapeut också ta hand om de egna känslomässiga behoven. Att arbeta med 
schematerapi innebär att man fokuserar på patientens djupa känslomässiga behov 
genom olika upplevelsebaserade metoder. Vid så kallad ”limited reparenting” möter 
terapeuten frustrerade känslomässiga behov hos patienten (Young et al., 2003). 
Terapeuten är central i processerna och den terapeutiska relationen helt avgörande för 
att läkning ska ske. Framgångsrik ”limited reparenting” beror i hög grad på terapeutens 
genuina närvaro och sociala färdigheter, såsom emotionell medvetenhet och förmåga att 
adaptivt svara på klientens grundläggande behov, här och nu, i den terapeutiska 
processen. Empati med patientens sårbarhet kräver en öppenhet och närhet från 
terapeutens sida. Att arbeta på detta sätt väcker känslor och terapeutens egna scheman 
kan triggas. Det är därför viktigt att som schematerapeut ha god insikt kring sitt eget 
fungerande annars är det lätt att hamna i dysfunktionell coping i förhållande till 
patienten. Författarna rekommenderar därför schematerapeuter att kontinuerligt ta hand 
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om de egna känslomässiga behoven och genom schemainriktad egenterapi få ökad 
förståelse för egna maladaptiva scheman och copingstilar (Perris et al., 2012).  
 
Föreliggande uppsats ämnar undersöka om schemainriktad egenterapi i grupp kan 
relateras till förändrade schemamodes som också kan kopplas till stärkt förmåga i den 
professionella rollen genom fördjupad självinsikt och ökad hanterbarhet i triggade 
situationer.  
 
Schemainriktad egenterapi i grupp - behandlingsgruppen 
Schemainriktad egenterapi i grupp utvecklades för att ge studenter vid Svenska 
Institutet för Kognitiv Psykoterapi möjligheten att inom ramen för egenterapimomentet 
välja denna inriktning. Terapin bygger på schematerapins teori och metod och har som 
huvudsakligt mål att främja personlig och professionell utveckling.  
 

Upplägg, struktur och metoder 
Egenterapin som pågår under 16 gruppsessioner har fokus på att upptäcka och utveckla 
förståelse för egen sårbarhet (scheman), skydd (copingstrategier) och underliggande 
känslomässiga behov. Målet är att deltagarna ska få ökad medvetenhet - såväl 
upplevelsemässigt som kognitivt - om hur scheman och skydd visar sig i vardagen och 
hur mer sunda strategier kan bidra till förbättrade relationer såväl privat som 
professionellt. I gruppterapin förstärks möjligheten att känna igen sig, läka och 
förändras tillsammans med andra. Modellinlärning av terapeutrollen utökas också 
genom gruppmomentet. Sekretessen är viktig, det som anförtros stannar inom gruppen. 
 
Grupperna består av 6 deltagare som träffas en gång i veckan under tre timmar. Förutom 
de 16 gruppsessionerna ingår två individuella samtal – en månad före gruppstart samt en 
månad efter avslut. I samband med dessa två samtal fyller deltagarna även i ett antal 
självskattningsskalor. Varje gruppträff har i stort sett samma struktur. De inleds med en 
gruppvisualisering, åtföljs av en terapirunda och avslutas med en uppsamlande 
samtalsrunda. Den inledande gruppvisualiseringen syftar till att få deltagarna att stanna 
upp i nuet och i sin inre värld. Visualiseringen har även ett uppväckande syfte. Minnen, 
relationer, situationer, känslor, tankar, beteenden och kroppsförnimmelser undersöks 
och bearbetades sedan i den påföljande terapirundan. I terapirundan uppmuntras 
deltagarna att ta upp det som känns viktigast just för tillfället och/eller det som väcker 
mest känslor. Tekniker som används i terapirundorna är individuella visualiseringar, 
gestalt(stols)övningar, ”frasarbete”, ”kolla-upp-rundor” samt rollspel. Under övningarna 
får deltagarna även undersöka och arbeta med teman såsom; egen roll i 
uppväxtfamiljen, föräldrainternaliseringar, självvalidering, känslomässig försummelse, 
bilder från barndomen och självmedkänsla. Terapeuten strävar genomgående mot att 
använda upplevelsebaserade och gestaltande tekniker så att deltagarna ges möjlighet att 
känslomässigt uppleva sina minnen, sår, skydd och känslomässiga behov. Den 
teoretiska och kognitiva ramen för dessa upplevelser ges via sammanfattande 
begripliggöranden, muntliga teorigenomgångar och litteratur hänvisningar för egen 
inläsning. Även kontinuerliga hemuppgifter ges som stöd i processen (E. Barkman 
(behandlingsgruppens psykoterapeut), personlig kommunikation, 10 mars 2017). 
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Syfte med föreliggande uppsats 
Någon systematisk utvärdering av arbetet i de schemainriktade egenterapigrupperna 
(nedan kallad behandlingsgrupp) har tidigare inte genomförts varför det är angeläget att 
så sker. Det övergripande syftet med uppsatsarbetet är att ta reda på om träning i 
behovskännedom och ändamålsenlig behovshantering, inom ramen för schematerapi i 
grupp som egenterapi, kan relateras till stärkt förmåga i den professionella rollen genom 
fördjupad självinsikt och ökad hanterbarhet i triggade situationer. Traditionellt har det 
varit svårt att utvärdera egenterapi då det saknats ingångar i form av teoretiskt relevanta 
konstrukt och mätmetoder. Som visats ovan finns det inom schemateorin konkreta 
verktyg för utvärdering och här ska ett av dessa verktyg testas, självskattningsskalan 
SMI. Uppsatsen har således ambitionen att testa en teoretiskt motiverad modell för 
utvärdering av Schemaorienterad egenterapi. Studien kan uppfattas som explorativ. 
 
För att belysa detta har följande frågeställningar formulerats: 
Primär frågeställning:  

• Leder schematerapeutisk egenterapi i grupp till minskade dysfunktionella modes 
och/eller ökning av sunt vuxenmode inom grupp respektive jämfört med 
kontrollgrupp som ej går i denna terapi? 
 

Sekundära frågeställningar: 
• Kan man inom schematerapins modeskoncept identifiera mätbara variabler 

relevanta för utvärdering av egenterapi?  
• Upplevs schemainriktad egenterapi i grupp som hjälpsamt i behandlarrollen? 

 
Metod 

Design 
Studien som ämnar utvärdera nyttan med schemainriktad egenterapi i grupp, kan 
beskrivas som en kvasi-experimentell explorativ undersökning. Den bygger på ett 
naturalistiskt bekvämlighetssample.  
 
Undersökningsdeltagare och procedur 

Behandlingsgrupp 
Individerna i behandlingsgruppen rekryterades genom psykoterapeut Eva Barkman (leg 
psykolog, leg psykoterapeut med specialisering inom schematerapi) som sedan hösten 
2012 har haft blivande psykoterapeuter i gruppterapi med schemainriktning. Grupperna 
har bestått av 6 studenter vardera och terapin har pågått under 10-16 veckor (ökad längd 
f o m 2014). Alla individer som deltagit i gruppterapin tillfrågades om intresse för 
deltagande. Totalt inkluderades 35 individer i behandlingsgruppen. 
 

Kontrollgrupp 
En kontrollgrupp med individer som inte genomgick schematerapeutisk egenterapi 
under perioden för studien inkluderades. Kontrollgruppen rekryterades bland studenter 
vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, detta för att erhålla jämförbara grupper. 
Initialt inkluderades totalt 26 individer varav 22 fullföljde. Vid den avslutande 
skattningen saknades således 4 individer. Tre av dessa hade avslutat sina studier och 
responderade ej på utskickat brev och en individ var frånvarande vid andra mättillfället. 
Av praktiska skäl har annan terapi än schemainriktad terapi accepterats och ej 
definierats som exklusionskriterium. Av de 22 individer som fullföljde deltog 13 
individer i annan form av egenterapi, huvudsakligen traditionell KBT. 
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Tabell 2. Demografisk data över deltagarna  
          Behandlingsgrupp     Kontrollgrupp 
Antal     35 (100%)            26 (100%) 
Kön 
    Kvinna     32 (91%)            22 (85%) 
    Man           3 (9%)              4 (15%) 
Ålder     
    Medel      47             43 
     Min      36             27 
     Max      60             57  
Egenterapi 
    Schemainriktad    35 (100%)              0 (0%) 
    Ej schemainriktad      0 (0%)             15 (58%) 
    Ingen terapi      0 (0%)              11 (42%) 
 

Procedur 
Data från den schemainriktade egenterapigruppen från 2013 till mars 2017 har samlats 
in. En kortfattad beskrivning av studien samt förfrågan om intresse att delta skickades 
brevledes ut genom ansvarig psykoterapeut, se bilaga 4. Deltagarna upplystes om 
frivilligheten i deltagandet och att studien genomfördes i forskningssyfte som en del av 
ett examensarbete på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet. Skriftligt 
samtycke inhämtades innan inklusion i studien, bilaga 5. Det skriftliga samtycket 
returnerades till ansvarig terapeut i ett förfrankerat svarskuvert. Ett frågeformulär med 
frågor avseende nyttan med terapin distribuerades parallellt, se bilaga 3. 
Frågeformulären returnerades avidentifierade enligt kodlista till författaren i ett för 
frankerat svarskuvert. All data från behandlingsgruppen har behandlats och bearbetats 
avidentifierad. Kodlistan över deltagarna sammanställdes och hanterades av ansvarig 
psykoterapeut. Två påminnelsemail skickades ut för att öka på svarsfrekvensen som 
efter det första utskicket var ca 50%. Sammantaget tillfrågades totalt 41 individer och 
35 av dessa ställde sig positiva till deltagande i studien. Således en svarsfrekvens om ca 
85% vilket får betraktas som mycket högt. Deltagarna i kontrollgruppen fick både 
muntlig och skriftlig information i samband med förfrågan om deltagande, bilaga 6. 
Kontrollgruppen fick fylla i SMI vid två tillfällen, vid baslinjen samt efter 10-16 
veckor, detta för att mäta eventuell spontanförändring, se figur 2. Utfallet i 
kontrollgruppen jämfördes sedan med utfallet i behandlingsgruppen. Bakgrundsdata 
såsom kön, ålder och eventuell psykoterapi under perioden, registrerades för individerna 
i både behandlingsgrupp och kontrollgrupp, se tabell 2. 
 

 
Figur 2. Visar studiens upplägg. Självskattning med SMI, före och efter behandling i 
behandlingsgruppen samt skattning med motsvarande intervall i kontrollgruppen. 
Initialt deltog 26 individer i kontrollgruppen vid efter mätningen återkom 22 av dessa. 
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Mätinstrument 
Självskattning utifrån självskattningsformuläret SMI (bilaga 1) genomfördes före 
interventionen (baslinje) samt efter interventionen. Upplevd nytta med interventionen, 
både professionellt och privat, utvärderades genom frågeenkät (bilaga 3). 

 
Schema Mode Inventory (SMI Sv. version 1.1) 

En svensk version av självskattningsformuläret Schema Mode Inventory (SMI) har 
använts i studien (Barkman et al., 2009; Lobbestael et al., 2010). Den svenska versionen 
av SMI innehåller 124 påståenden som beskriver olika tillstånd och utifrån olika 
delskalor ringas 14 schemamodes in (bilaga 1). Skattningsformuläret mäter den aktuella 
förekomsten av följande modes: Sårbara barnet (VC), Arga barnet (AC), Ursinniga 
barnet (EC), Impulsiva barnet (IC), Odiciplinerade barnet (UC), Glada barnet (HC), 
Följsam kapitulering (CS), Känsloavstängt skydd (DP), Avstängd/självtröstande (DS), 
Berättigad/självgod (SA), Översittare/angripare (BA), Straffande förälder (PP), 
Krävande förälder (DP) och Sund vuxen/Sund förälder (HA). Samtliga 124 påståenden 
besvaras på en sex-gradig skala som sträcker sig från 1=aldrig eller nästan aldrig till 
6=hela tiden. Formuläret sammanställs genom att poängen för påståendena summeras 
och medelvärden beräknas utifrån respektive delskala (bilaga 2). Varje delskala 
innehåller mellan 4 och 10 påståenden. 
 
De psykometriska egenskaperna hos SMI har undersökts både i originalversion och 
efter översättning, på ett antal olika språk (Bach et al., 2016; Lobbestael et al., 2010; 
Reiss et al., 2012). De psykometriska studierna som tidigare har beskrivits visar 
generellt att SMI instrumentet har godtagbar reliabilitet och tillräcklig 
konstruktvaliditet. Svensk psykometrisk data saknas och man kan därför inte utan 
vidare kan utgå från tidigare gjorda mätningar. 

Enkät angående upplevd nytta av egenterapi 
En enkät som bestod av totalt 7 kryssfrågor samt utrymme för egna kommentarer, 
fylldes i av försökspersonerna i behandlingsgruppen (bilaga 3). Enkäten som tagits fram 
för denna studie syftade primärt till att undersöka om schematerapin i grupp som 
egenterapi varit hjälpsamt i den professionella rollen. Även frågor rörande upplevd 
nytta privat, ökad självinsikt med fokus på de specifika modeskategorierna samt 
upplevelsen av själva terapin, konkret och som metod, ställdes. En förkortad och 
anpassad version av enkäten, innefattande de övergripande frågorna rörande upplevd 
nytta som behandlare och privat, ifylldes av de individer i kontrollgruppen som hade 
annan egenterapi under perioden för mätningen.  
 
Hantering av bortfall 
I behandlingsgruppen saknades endast SMI skattning för två enstaka item från två olika 
individer. Således ett bortfall på 2 av totalt 8680 (124x2x35) skattningar, dvs .02%. I 
dessa fall imputerades ett estimerat värde utifrån medelvärdet av övriga items inom 
respektive modesdomän. I kontrollgruppen var samtliga inlämnade SMI 
skattningsformulär fullständigt ifyllda, inga skattningar saknades. Detta beror sannolikt 
på att individerna i kontrollgruppen uppmanades att titta igenom att alla frågor besvarats 
innan inlämning. Ett bortfall om totalt 4 individer som ej återkom för en andra SMI 
skattning kunde dock konstateras i kontrollgruppen. Den troliga anledningen till detta 
bortfall har berörts i tidigare avsnitt. 
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Analys av data 
Data från SMI formulären matades in och analyserades med IBM SPSS Statistics, 
version 23 (IBM Corp., 2016). Data har bearbetats genom både deskriptiv statistik och 
statistisk analys. För att undersöka den interna konsistensen för SMI-skalan, d.v.s. i 
vilken grad de olika modesdomänerna korrelerar med varandra samt hur väl items i 
respektive modesdomän hänger ihop, beräknades Cronbach’s Alpha. Uppfattningen om 
vad reliabiliteten hos instrument bör vara går isär men riktvärden på mellan .70 och .95 
är vanliga (Clark & Watson, 1995; Nunnally, 1978). Mycket hög intern konsistens, 
högre än .95, pekar på att frågorna är alltför snarlika och att frågeformuläret enbart 
fångar upp en begränsad del av det underliggande begreppet (Berntson et al., 2016). 
 
I resultatdelen presenteras samtliga data med hjälp av medelvärde, standardavvikelse 
samt minimum och maximum för alla kvantitativa variabler. För kategorivariabler 
presenteras data med hjälp av frekvens och relativ frekvens, d.v.s. procent. För 
statistiska beräkningar användes parat t-test för att analysera förändringar inom grupp. 
Differensen mellan före- och eftermätning har beräknats för både behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp. För att se om differenserna skiljde sig mellan behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp användes t-test för oberoende grupper. Samtliga test var två-sidiga och 
p<0.05 tolkas som statistiskt signifikant. p-värden mellan 0.05 och 0.1 tolkas som 
indikation på förändring. Eftersom detta är en explorativ studie gjordes ingen justering 
för multiplicitet. Antagande om att data, med avseende på differensen mellan före- och 
eftermätningar, är approximativt normalfördelade gjordes efter visuell inspektion. 
Resultaten tolkas som explorativa, och således hypotesgenererande, varför ingen ansats 
görs att försöka tolka resultaten som konfirmativa. 

En sammanställning av utfallet i enkäten presenteras sist i resultatavsnittet. 
Informationen i de öppna frågorna har bearbetats förutsättningslöst och en 
sammanfattad bild av kommentarerna presenteras utifrån relevanta frågeställningar. 
Chi-två-test användes för att jämföra enkätsvaren från behandlingsgruppen och 
kontrollgruppen. En signifikansnivå på 95 % valdes i enlighet med praxis inom 
psykologisk forskning.  
 
Etiska överväganden 
Studien har genomförts i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vad gäller 
informations- och samtyckeskravet har deltagarna (både i behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp) delgivits studiens övergripande syfte innan inklusion. Deltagarna 
informerades om frivilligheten samt om möjligheten att avbryta när som helst utan att 
skäl behöver anges. Skriftlig information gavs även om detta. Arvode eller annan 
belöning har ej erbjudits. Vidare informerades deltagarna i behandlingsgruppen om att 
all data avidentifieras innan insamling och analys. Alla sammanställningar och resultat 
presenteras avidentifierade. Försökspersonerna har själva valt att gå i egenterapi i grupp 
med schemainriktning, oavsett denna studie, varför deltagande i behandlingen ej 
problematiseras här. Det finns dock ett tydligt beroendeförhållande mellan behandlare 
och klient och för att undvika bias har frågeformuläret, som syftar till att utvärdera 
upplevd nytta med terapin, hanterats avidentifierade. Av praktiska skäl är data från delar 
av kontrollgruppen ej avidentifierade vid insamling. Konfidentialitet gäller dock vilket 
också tydligt har kommuniceras till deltagarna. Individerna fick sitta enskilt på en lugn 
och avskild plats och fylla i skattningsskalan. Självskattningsskalan SMI innehåller 
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potentiellt känsligt material och individerna i kontrollgruppen har, i samband med 
avslut, erbjudits en genomgång av utfallet.  

 
Förförståelse 

Uppsatsens författare har själv, under hösten 2012, deltagit i pilotgruppen när 
schematerapi som egenterapi introducerades. Data från denna grupp är dock ej med i 
föreliggande undersökning. Författaren har även genomgått schematerapiutbildning, 
modul A, B, C respektive D vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. 
 
 

Resultat 

Deskriptiv data 
I tabell 3 redovisas baseline data för både behandlingsgrupp och kontrollgrupp. SMI-
mätning för respektive modesdomän presenteras i form av medelvärde, lägsta respektive 
högsta värde samt standardavvikelse. Även Cronbach’s Alpha samt referensvärden för 
likvärdig grupp, dvs normalfungerande individer, redovisas. Som framgår av tabellen 
visar resultatet att uppmätta modesnivåer är jämförbara mellan kontrollgrupp och 
behandlingsgrupp samt att de överensstämmer med nivåerna hos normalfungerande 
individer enligt tidigare gjorda studier (Lobbestael et. al, 2010). 
 
Tabell 3. Antal deltagande, medelvärden, lägsta och högsta värde, standard avvikelse, 
Cronbach’s Alpha för samtliga modes samt referensvärden från likvärdig population. 

 
 
Intern konsistens 
Reliabiliteten i form av intern konsistens beräknades på hela SMI skalan samt på 
respektive modesdomän genom Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha för hela SMI-
skalan var .725. Cronbach’s Alpha för respektive modesdomän presenteras i tabell 3. 
Alfa-värden över .70 kan konstateras för 12 av 14 modesdomäner.  
 
 
 

Modes M	(SD) Min Max M	(SD) Min Max
Sårbara barnet 1.81	(.61) 1.0 3.3 1.79	(.60) 1.0 3.5
Arga barnet 1.81	(.46) 1.1 3.1 1.99	(.49) 1.2 3.6
Ursinniga barnet 1.19	(.21) 1.0 1.7 1.30	(.52) 1.0 3.9
Impulsiva barnet 1.92	(.54) 1.1 3.2 1.74	(.46) 1.2 3.6
Odisciplinerade barnet 2.05	(.54) 1.0 3.2 2.05	(.59) 1.0 3.3
Glada barnet 4.54	(.57) 3.0 5.4 4.33	(.67) 2.9 5.7
Följsam kapitulering 2.55	(.54) 1.6 3.9 2.39	(.67) 1.0 4.0
Känsloavstängt skydd 1.50	(.48) 1.0 3.1 1.53	(.53) 1.0 3.0
Avstängd/självtröst 2.16	(.84) 1.0 4.0 1.96	(.66) 1.0 3.5
Berättigad/självgod 2.24	(.71) 1.2 3.7 2.07	(.50) 1.2 3.3
Översittare/angripare 1.68	(.49) 1.0 3.1 1.59	(.45) 1.0 3.0
Straffande förälder 1.45	(.41) 1.0 2.6 1.59	(.54) 1.0 3.3
Krävande förälder 3.37	(.73) 2.1 4.8 3.09	(.94) 1.5 5.6
Sund vuxen 4.80	(.48) 3.3 5.7 4.40	(.64) 3.3 6.0
*Lobbestael,	J.,	van	Vreeswijk,	M.,	Spinhoven,	P.,	&	Artnz,	A.	(2010).	The	reliability	and	validity	of	the	schema	mode	inventory	(SMI).		

		Behavioural	and	Cogn	Psychotherapy,	38(4),	437-458.

n=35n=26
Kontrollgrupp	(förmätning) Behandlingsgrupp	(förmätning)

n=61 Jmf	referens*
α M	(SD)
.85 1.47	(.51)
.64 1.81	(.48)
.89 1.20	(.29)
.78 2.15	(.53)
.62 2.27	(.60)
.86 4.52	(.54)
.74 2.51	(.56)
.87 1.59	(.52)
.76 1.93	(.65)
.81 2.31	(.59)
.72 1.72	(.51)
.85 1.47	(.39)
.88 3.06	(.60)
.76 4.60	(.56)

*Lobbestael,	J.,	van	Vreeswijk,	M.,	Spinhoven,	P.,	&	Artnz,	A.	(2010).	The	reliability	and	validity	of	the	schema	mode	inventory	(SMI).		
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Statistiska analyser 
I tabell 4 redovisas resultatet av beräkningar för analys av förändringar inom respektive 
grupp. För medelvärdesdifferensen innebär negativt värde en ökning och positivt värde 
en minskning. I behandlingsgruppen kan konstateras att samtliga modes utom sund 
vuxen har minskat. Signifikanta förändringar visas för fem modes: arga barnet, 
impulsiva barnet, följsam kapitulering, berättigande självgod och krävande förälder. 
Indikation på skillnad visar även ursinniga barnet och straffande förälder. 
Förändringarna i kontrollgruppen är mer spretiga då vissa modes har minskat emedan 
andra har ökat. Resultatet visar inte några signifikanta förändringar i kontrollgruppen. 
Indikation på ökning av berättigande självgod samt minskning av krävande förälder 
kan dock observeras. En subgruppsanalys av de 13 individer i kontrollgruppen som gått 
i annan terapi visar ej heller några signifikanta förändringar.		

Tabell 4. Resultat av parat t-test för respektive grupp, mätning före minus efter, 
medelvärde, standardavvikelse samt signifikansnivå redovisas för samtliga modes. 

 

 
Tabell 5 visar resultatet av t-test för oberoende grupper, d.v.s. analys av skillnaden i 
SMI utfall för respektive modesdomän, mellan kontrollgrupp och behandlingsgrupp. En 
negativ differens innebär här utfall till behandlingsgruppens fördel för samtliga 
dysfunktionella modes. För adaptiva modes, d.v.s. glada barnet och sund vuxen gäller 
motsatsen. Resultatet som presenteras i tabell 5 visar att behandlingsgruppen i högre 
grad än kontrollgruppen har skattat minskning för samtliga dysfunktionella modes 
förutom känsloavstängt skydd. Kontrollgruppen har dock i högre grad skattat ökning av 
glada barnet och sund vuxen modes. Endast en signifikant skillnad kunde påvisas, mode 
berättigad/självgod minskar mer i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen. En 
indikation på skillnad till behandlingsgruppens fördel kan även observeras för ursinniga 
barnet. 
 

 

 

n=22 n=35
Modes M	(diff) SD p-värde M	(diff) SD p-värde
Sårbara barnet .073 .348 .338 .099 .327 .082
Arga barnet .036 .181 .358 .117 .308 .031
Ursinniga barnet -.023 .119 .381 .085 .285 .085
Impulsiva barnet .064 .347 .400 .162 .266 .001
Odisciplinerade barnet -.009 .429 .922 .106 .437 .161
Glada barnet -.036 .308 .585 .064 .534 .481
Följsam kapitulering .091 .299 .169 .230 .615 .034
Känsloavstängt skydd .046 .250 .404 .013 .272 .779
Avstängd/självtröst -.036 .454 .711 .013 .636 .906
Berättigad/självgod -.086 .234 .098 .191 .424 .012
Översittare/angripare .004 .196 .915 .069 .448 .366
Straffande förälder .068 .212 .147 .133 .410 .062
Krävande förälder .150 .392 .087 .335 .646 .004
Sund vuxen -.036 .242 .489 -.011 .487 .891

Behandlingsgrupp	(diff.	före-efter)Kontrollgrupp	(diff.	före-efter)

M(diff)=medelvärdesdifferens
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Tabell 5. Resultat t-test för oberoende grupper, skillnad mellan kontrollgrupp och 
behandlingsgrupp vid mätning över tid.

	

 
Enkät- utvärdering av behandlingen 
I tabellerna 6 och 7 nedan presenteras en sammanställning över enkätsvaren rörande den 
upplevda nyttan i behandlingsgrupp respektive kontrollgrupp. Samtliga individer i 
behandlingsgruppen (n = 35) samt de individer i kontrollgruppen (n = 13) som gick i 
egenterapi vid tillfället för studien fick förfrågan om att fylla i enkäten, bilaga 3. Fråga 
1, 2 och 7 besvarades av samtliga emedan fråga 3-6 endast besvarades av individer i 
behandlingsgruppen. Sammanlagt insamlades och utvärderades 33 enkätsvar från 
behandlingsgruppen och 11 enkätsvar från kontrollgruppen. Det var således ett bortfall 
på två individer i respektive grupp.  
 
Av tabell 6 framgår att drygt två tredjedelar av deltagarna i schematerapigruppen 
upplevde att de i hög grad hade fått ökad förståelse för inom schematerapin centrala 
psykologiska begrepp såsom copingstrategier, internaliserade föräldraattityder, 
känslomässig sårbarhet och grundläggande behov. Endast en individ upplevde att hen 
inte alls fått ökad förståelse och då specifikt för copingstrategier, i övrigt upplevde alla 
individer i någon mån ökad förståelse för inom schematerapin centrala begrepp. 
 
 

 

 

 

 

 

Modes
  Sårbara barnet
  Arga barnet
  Ursinniga barnet
  Impulsiva barnet
  Odisciplinerade barnet
  Glada barnet
  Följsam kapitulering
  Känsloavstängt skydd
  Avstängd/självtröst
  Berättigad/självgod
  Översittare/angripare
  Straffande förälder
  Krävande förälder
  Sund vuxen
M	(diff)=medelvärdesdifferens
SEM=Standard	Error	Mean

Skillnad	mellan	förmätning	och	eftermätning	för	behandlinggrupp	jämfört	med	kontrollgrupp

M	(diff) SEM nedre övre p-värde

-.026 .091 -.209 .156 .773
-.081 .073 -.226 .065 .271
-.108 .064 -.237 .021 .098
-.099 .081 -.262 .064 .230
-.115 .118 -.351 .122 .335
-.101 .125 -.352 .151 .426
-.139 .141 -.421 .143 .329
.032 .072 -.111 .176 .653
-.049 .156 -.362 .264 .754
-.277 .099 -.475 -.080 .007
-.065 .101 -.268 .138 .525
-.065 .095 -.255 .124 .494
-.185 .153 -.492 .122 .232
-.025 .112 -.249 .199 .824

Skillnad	mellan	förmätning	och	eftermätning	för	behandlinggrupp	jämfört	med	kontrollgrupp
95%	konfidensintervall	
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Tabell 6. Svar från individer i behandlingsgruppen rörande upplevd förståelse för olika 
modeskategorier och behov.	

 

Tabell 7 visar utfallet från de enkätfrågor som både behandlingsgrupp och kontrollgrupp 
svarade på. Resultatet ger sammantaget en bild av att en övervägande andel i båda 
grupperna upplever att terapin varit hjälpsam, både i rollen som behandlare och privat. 
Svaren i enkäterna visar på en stark positiv snedfördelning. Individer i kontrollgruppen 
som haft egenterapi med annan inriktning än schematerapi upplevde egenterapins värde 
för den professionella rollen som mindre hjälpsam. Drygt 60% i behandlingsgruppen 
svarar att terapin i mycket hög grad har varit hjälpsam emedan endast 18% i 
kontrollgruppen svarade på motsvarande sätt. En sammanslagning av svaren hög grad 
eller mycket hög grad visar att totalt ca 85% av individerna i behandlingsgruppen 
upplevde att egenterapin varit hjälpsam i rollen som behandlare emedan motsvarande 
siffra för kontrollgruppen är ca 82%. Upplevd nytta privat visade ej samma skillnad 
mellan grupperna även om en något större andel också här svarade mycket hög grad i 
behandlingsgruppen, 45% vs 36%. 

Tabell 7. Upplevd nytta i rollen som behandlare och privatperson, i behandlings-grupp 
respektive kontrollgrupp. 

 

Grupperna jämfördes med avseende på enkätsvar med chi-två-test. Inga signifikanta 
skillnader kunde påvisas. En indikation på skillnad sågs dock till behandlingsgruppens 
fördel, p = .063, rörande ”Upplevd nytta som behandlare”. 

Antal	(n=33) Andel
I hög grad 24 72,7%
I viss mån 6 18,2%
Lite 2 6,1%
Inte alls 1 3,0%
I hög grad 22 66,7%
I viss mån 10 30,3%
Lite 1 3,0%
Inte alls 0 0,0%
I hög grad 20 60,6%
I viss mån 10 30,3%
Lite 3 9,1%
Inte alls 0 0,0%
I hög grad 22 66,7%
I viss mån 10 30,3%
Lite 1 3.0%
Inte alls 0 0,0%

Copingstrategier

Internaliserande 
attityder

Barnmodes

Behov

Upplever du att 
schematerapin har ökat 
din förståelse för…..

Kontrollgrupp Behandlingsgrupp
 (n=11)  (n=33)

Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Ja, i mycket hög grad 2 18.2 20 60.6
Ja, i hög grad 7 63.6 8 24.2
I viss mån 2 18.2 4 12.1
Nej, inte alls 0 0 1 3.0

Ja, i mycket hög grad 4 36.4 15 45.5
Ja, i hög grad 6 54.5 12 36.4
I viss mån 1 9.1 5 15.2
Nej, inte alls 0 0 1 3.0

Har din terapi varit 
hjälpsam för dig som 

behandlare?

Har din terapi varit 
hjälpsam för dig privat?
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Fria kommentarer i enkäten 
Bland de som svarat på enkäten kompletterade drygt 80% (26 av 33 individer) sina svar 
genom fria kommentarer. Dessa kommentarer var i hög grad samstämmiga och ett antal 
genomgående teman kunde urskiljas. Svaren på frågan rörande ”Upplevd hjälpsamhet i 
rollen som behandlare” belystes med kommentarer som i hög grad handlade om 
upplevelsen av djupare förståelse för det egna sättet att fungera. Flera individer påtalade 
att detta genererat ökad tydlighet kring de egna reaktionerna i triggersituationer, så även 
i terapirummet. Andra kommentarer handlar om att den schemateoretiska strukturen 
bidragit till ökad förståelse och möjlighet att konceptualisera patienternas svårigheter på 
ett tydligare sätt. Det upplevelsebaserade momentet i terapin lyfts av flera individer 
fram som centralt för utvecklingsprocessen. Någon påtalar tidigare erfarenhet av KBT 
terapi och framhåller att den var mer intellektuell vilket inte skapade samma 
känslomässiga förståelse. På frågan om man upplever någon skillnad mellan före- och 
eftermätningen påtalar nästan hälften att man har fått ökad insikt och medvetenhet kring 
känslomässiga behov och att detta kan ha bidragit till högre skattningar för vissa 
modestillstånd, framför allt känslomässig sårbarhet.  
 

Diskussion 

Föreliggande arbete har i en pilotundersökning prövat om träning i behovskännedom 
och ändamålsenlig behovshantering, inom ramen för schematerapi i grupp som 
egenterapi, kan relateras till förändrade schemamodes samt om terapin upplevs ge stärkt 
förmåga i den professionella rollen.  
 
Resultatdiskussion 
I detta material visar behandlingsgruppen förändring på fler variabler än vad 
kontrollgruppen gör. Alla modesmätningar förutom sund vuxen visade minskning i 
behandlingsgruppen. Förändringarna var signifikanta för 5 av de 14 modesdomänerna 
(berättigande självgod, följsam kapitulering, krävande förälder, arga barnet och 
impulsiva barnet). En tendens till förändring kunde observeras för ytterligare två modes 
(ursinniga barnet och straffande förälder). Således observerades minskade nivåer inom 
alla dysfunktionella modeskategorier, copingmodes, barnmodes och föräldermodes. 
Utfallet i kontrollgruppen var mer spretigt, vissa modesskattningar ökade emedan andra 
minskade dock var inga förändringar signifikanta. En subanalys av de individer i 
kontrollgruppen som gick i annan terapi visade inte heller några signifikanta 
förändringar.  
 
Signifikant skillnad mellan grupperna till behandlingsgruppens fördel observerades för 
modesdomän, berättigande självgod. Att skillnad inte kunde påvisas för fler modes 
skulle kunna bero på att den statistiska powern var för låg, d.v.s. att antalet individer i 
studien var för få. En helhetsbild av uppmätta skillnader mellan grupperna visar ett 
tydligt mönster av större förändringar i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen. En 
större ökning av glada barnet och sund vuxen observerades i kontrollgruppen, dock ej 
statistiskt signifikant. Sammantaget visar de statistiska analyserna i denna pilotstudie 
förändring på fler variabler i behandlingsgruppen än vad kontrollgruppen gör. Att 
resultatet visar statistisk signifikans för vissa modesförändringar betyder dock inte att 
de har klinisk relevans. SMI skattningen vid baslinjemätningen var väl inom ramen för 
normalfungerande individer och det är svårt att uttala sig om vad de observerade 
förändringarna betyder. Enkätsvaren som speglar deltagarnas egna upplevelser av 
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egenterapin kan dock i någon mån bidra med information som belyser innebörden av 
förändringarna. 
 
Upplevd nytta av egenterapin är genomgående mycket hög vilket går helt i linje med 
tidigare forskning (Orlinsky et al., 2005). Totalt upplevde hela 85% av individerna i 
behandlingsgruppen att egenterapin i hög grad eller mycket hög grad varit hjälpsam i 
rollen som behandlare. Resultatet visade att ungefär två tredjedelar i 
behandlingsgruppen upplevde ökad förståelse för både copingstrategier, internaliserade 
föräldraattityder, känslomässig sårbarhet och behov. Kommentarerna i enkäterna 
avspeglade således i hög grad upplevelsen av att ha fått ökad förståelse för 
triggersituationer och bakomliggande behov. Detta sammantaget måste tolkas såsom att 
upplevd klinisk nytta är mycket hög. Flera individer lyfte fram att de emotiva 
teknikerna bidragit till fördjupad insikt. Intressant att notera är också tendensen att 
individer i kontrollgruppen som haft egenterapi med annan inriktning hade mindre 
uttalat positiv upplevelse av egenterapins värde för den professionella rollen. En 
statistisk analys visade tendens till skillnad till behandlingsgruppens fördel. Det 
sammantagna resultatet i föreliggande pilotstudie indikerar att det är värt att gå vidare 
och testa om resultatet håller i en större och mer omfattande studie.  
 
Trots att inga egentliga slutsatser kan dras är det av värde att resonera något kring 
resultatets eventuella kliniska implikationer. Grundidén med den schemainriktade 
egenterapin är att ökad förmåga att uppmärksamma och förstå egna känslomässiga 
reaktioner (maladaptiva scheman, modes och copingstilar) och behov också ger ökad 
förmåga att förstå, bemöta och hantera patienters känslomässiga behov (Perris et al., 
2012). Om man skulle resonera kring dessa resultat av schematerapi i grupp för 
terapeuter, utifrån en schemateoretisk utgångspunkt så finns ett antal sätt på vilket man 
kan se dem som meningsfulla.  

Berättigande självgod är ett mode i vilket individens sätt att vara och fungera 
karaktäriseras av bristande förmåga att visa empati och hänsyn, genom att exempelvis 
agera tvärsäkert och förneka egna brister och svårigheter. Det är ett överkompenserande 
tillstånd som leder till att individen blir självcentrerad och självhävdande. Reducerande 
av detta mode kan utifrån ett schemateoretiskt resonemang tolkas som att terapeuterna 
under egenterapin har fått ökad förmåga att på ett ändamålsenligt sätt hantera situationer 
som triggar egna känslor av sårbarhet i samspelet med andra. Tillstånd av 
överkompenserande berättigande och självgodhet, kan relateras till fynd från Haarhoffs 
(2006) forskning som visade relativt höga nivåer för överlägsenhetsschemat hos 
studerade terapeuter. 

Tillstånd av följsam kapitulering innebär att individen söker andras godkännande för att 
undvika konflikter och/eller avvisanden. Rädslan för konflikter eller avvisanden gör 
individen passiv. Lägre grad av detta mode ger indikation på att individen inte är lika 
rädd för att stå på sig i det som upplevs viktigt. Tillstånd av följsam kapitulering kan 
tänkas vara vanligt vid scheman såsom överdriven självuppoffring, ett vanligt 
förekommande schema, framför allt hos mer oerfarna terapeuter (Haarhoff, 2006; 
Leahy, 2001; Young et al., 2003). 
 
Krävande förälder är ett s.k. föräldramode och fungerar som central vidmakthållare av 
dysfunktionella copingmodes (Gyllenhammar & Perris, 2016). I detta tillstånd blir 
individen lätt krävande och kritisk, både mot sig själv och andra. Paralleller kan också 
här dras till Haarhoffs (2006) forskning där det visade sig att det vanligast 
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förekommande terapeutschemat var just ”höga krav”. En individ som befinner sig i 
krävande föräldramode är rigid och sakorienterad, inte nyanserad och lyhörd. I 
terapeutrollen kan detta betyda bristande förmåga att vara lyhörd och flexibel utifrån 
patientens behov. En känslomässigt mer behövande patient kan i en sådan situation 
känna sig övergiven av terapeuten. Tidigare forskning bland missnöjda patienter har just 
visat att missnöjet i hög grad grundas på att de upplevt sig psykologiskt övergivna av 
terapeuten (von Below & Werbart, 2012). Detta mode är även i hög grad ett självkritiskt 
tillstånd som bland annat kan tänkas bidra till höga krav och bristande förmåga att sätta 
gränser. Att under egenterapin utveckla insikt kring konsekvenserna av denna 
självkritiska attityd och få stöd för ökad självomsorg är viktigt. Krävande föräldramode 
är således ett viktigt ”targetmode” i schemainriktad egenterapi.  
 
Minskning av två dysfunktionella barnmodes, arga barnet och impulsiva barnet, kunde 
observeras. Utifrån schemateorin kan detta förstås som en konsekvens av att de 
grundläggande behoven har blivit bättre tillgodosedda. Vill man teoretiskt förstå detta 
skulle man kunna tänka att terapeuterna har ersatt dysfunktionell coping och 
föräldramode med mer ändamålsenliga beteenden som i högre utsträckning främjar 
behoven. 
 
Inga synbara förändringar för sund vuxen mode kunde observeras. Detta skulle kunna 
förklaras med att första mätningen har varit en idealiserad bild av hur man borde vara 
och känna (sund vuxen eller glatt barn) och att schematerapin har nyanserat upplevelsen 
genom djupare förståelse för och kunskap om både eget fungerande och vad det innebär 
att vara en sund vuxen.  
 
Vid känslomässig stress triggas schemamodes, även inom normalfungerande individer, 
varför det kan ses som relevant att under egenterapi arbeta med dessa tillstånd. Målet 
med den schemainriktade egenterapin är att deltagarna ska få ökad medvetenhet om hur 
scheman och modes visar sig i vardagen och hur mer sunda strategier kan bidra till 
förbättrade relationer såväl professionellt som privat. I föreliggande pilotstudie 
observerade förändring är således i hög grad meningsfull och intressant att testa vidare i 
en större och mer robust studie. 
 
I studien har självskattningsskalan SMI använts som primärt effektmått. Den svenska 
versionen av SMI saknar dock normeringsstudie varför den interna konsistensen för 
skalan beräknades både på helskalenivå och för samtliga modesdomäner. Skalan visade 
godkänd konsistens vilket indikerar homogenitet, d.v.s. att modesdomänerna korrelerar 
med varandra samt att items i respektive modesdomän hänger ihop och mäter samma 
bakomliggande konstrukt. I denna pilotstudie kan förändring i cirka hälften av 
modesdomänerna observeras för behandlingsgruppen. Utfallet i studien indikerar att 
självskattningsskalan SMI på ett både selektivt och reliabelt sätt kan mäta förändring 
vid schemainriktad egenterapi. Att identifiera variabler och mått som på ett meningsfullt 
sätt kan utvärdera nyttan av egenterapi är i högsta grad angeläget. Pilotstudien ger 
indikation på att skattningsskalan SMI kan användas för att utvärdera schemainriktad 
egenterapi.  
 
Ett centralt villkor för egenterapi inom KBT är att metodikens nytta bör kunna visas 
empiriskt. Det krävs således att man kan identifiera teoretiskt meningsfulla konstrukt 
som är förankrade i en terapimodell och som kan antas förändras hos normalfungerande 
individer under pågående terapi samt mätas på ett rimligt sätt. Föreliggande arbete ger 
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en indikation på att detta kan vara möjligt. Utvärdering utifrån modeskonceptet har 
genom självskattningsskalan SMI påvisat några intressanta och mätbara kandidater. 
Inom schematerapin finns således verktyg som kan vara adekvata för utvärdering även 
av egenterapi. Resultatet i föreliggande arbete kan relateras till Norcross och Wampolds 
(2011) forskning rörande avgörande terapeutkvalitéer. Här framhålls bland annat vikten 
av terapeutens förmåga till samarbete, empati och genuinitet. Detta är dock tämligen 
vida konstrukt som är svåra att mäta på ett entydigt sätt. En fördel med att, som i detta 
arbete, använda schema- och modeskonstrukten är att de är mer specifika och därmed 
mätbara samt att de har tydligare teoretisk förankring.  
 
Begränsningar i studien 
Detta är en pilotstudie och resultatet bygger på ett litet sample vilket är en avgörande 
begränsning. Den statistiska powern är sannolikt alltför låg, d.v.s. antalet individer i 
studien för få, för att generella slutsatser ska kunna dras. Det finns dock föga som talar 
för att effekten var lika stor i båda grupperna då vi observerade effekter i många av 
modesdomänerna som talar till en fördel för behandlingsgruppen. Resultatet i 
föreliggande pilotstudie ger således god grund för att gå vidare och testa om det står sig 
i en större experimentell studie. Statistiskt begränsas studien också av att den är icke-
randomiserad, d.v.s. kontrollgruppen är godtyckligt rekryterad, det är inte nödvändigtvis 
balans mellan grupperna vid baseline.  
 
För att metodologiskt minska risken för selektionsbias har individerna i kontrollgruppen 
rekryterats ur samma population som behandlingsgruppen, elever som studerar KBT vid 
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Kontrollgruppen var dock ej homogen, den 
bestod av individer både med och utan pågående egenterapi. Detta gör även resultatet 
mer svårtolkat. Könsfördelningen i studien är ojämn. En mycket låg andel män deltog i 
undersökningen. Högt deltagande och lågt bortfall kan dock konstateras varför det kan 
antas att könsfördelningen är representativ för hur det ser ut bland studenterna på 
psykoterapeututbildningar. Det finns även andra metodologiska begränsningar i studien. 
Utvärderingen grundar sig på självskattning, d.v.s. individens subjektiva upplevelse på 
en medveten nivå. Schematerapin leder till ökad medvetenhet om just de tillstånd som 
utvärderas i studien vilket kan påverka eftermätningen. Vid självskattning finns också 
alltid en risk att individen svarar utifrån en önskan att göra behandlaren nöjd. För att i 
möjligaste mån undvika detta bias har enkäten med frågor angående upplevd nytta 
hanterats avidentifierade i denna studie. 
 
I studien har endast schematerapi i grupp studerats och på vilket sätt utfallet har 
påverkats av just själva gruppmomentet går inte att uttala sig om. Det är sannolikt att en 
del av effekten har utvecklats just genom interaktionen och kommunikationen mellan 
gruppdeltagarna. Till skillnad mot individualterapi finns i grupp även möjligheten att 
pröva nya förhållningssätt till sig själv och omvärlden redan i terapirummet. Det är 
möjligt att effekten hade sett annorlunda ut om det hade handlat om schemainriktad 
egenterapi med individuell kontakt. Dessutom har endast en terapeut hållit i 
behandlingsgrupperna vilket gör att vi inte kan bortse från terapeuteffekten. Det kan inte 
uteslutas att resultatet i studien är effekten av terapeutens person, erfarenhet och 
metodologiska skicklighet.  
 
Egenterapin har erbjudits inom ramen för en utbildning och som student är man 
beroende av att bli ”godkänd” på momentet vilket i sig kan uppfattas problematiskt. 
Man kan också ställa sig frågan om huruvida urvalet favoriserar schemainriktad terapi 
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som metod. Studenterna vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi har alla valt att 
läsa KBT utbildning med schematerapiinriktning varför detta urval kan skapa bias som 
skulle kunna påverka resultatet. 
 
Mätinstrumentet som har används (SMI) har tagits fram just för schemainriktad terapi. 
Hur resultatet hade sett ut om ett annat instrument, som inte har samma teoriaffinitet, 
hade använts är inte möjligt att uttala sig om. Detta bidrar till begränsad extern validitet. 
Ytterligare en begränsning är att den svenska versionen av SMI inte är normerad. 
Antaganden om instrumentets psykometriska egenskaper baseras i hög grad på 
referenser från andra länder. Generellt visar dock gjorda psykometriska studier att SMI 
instrumentet har godtagbar reliabilitet och tillräcklig konstruktvaliditet (Lobbestael et 
al., 2010).  
 
Framtida forskning 
Det finns en tydlig brist på effektstudier inom egenterapins område. Att identifiera 
variabler och mått som på ett meningsfullt sätt kan utvärdera nyttan av egenterapi är 
därför angeläget. Schemateorin har en naturlig teoretisk ingång i detta genom verktyg 
och mätbara variabler. Fynden i föreliggande studie indikerar att relevanta effekter av 
schemainriktad egenterapi kan mätas med lämpliga verktyg. Resultaten behöver prövas 
i en större studie som kan utvärdera om de står sig. Framtida forskning skulle även 
behöva söka ytterligare klarhet kring den långsiktiga behandlingseffekten genom att 
göra eftermätningar i form av långtidsuppföljningar.  

Det vore också intressant att utveckla förståelsen för hur de olika behandlingsteknikerna 
inom schematerapin påverkar effekten. Att pröva schemainriktad egenterapi mot 
traditionell KBT vore också högst relevant samt att jämföra terapi i grupp med 
individuell behandling. För att helt kunna rättfärdiga egenterapimomentet inom ramen 
för utbildning utifrån ett KBT perspektiv krävs, förutom att terapin bidrar till 
terapeutens egen hälsa, att även patientnytta i någon form kan visas. RCT studier som 
utvärderar effekten av egenterapi också i patientledet innebär dock en mer omfattande 
och komplex studiedesign vilket kräver större resurser än brukligt inom det 
psykoterapeutiska forskningsområdet. 

 
Sammanfattande slutsatser 

Traditionellt har egenterapi varit en verksamhet som rimmat illa med KBTs krav på 
evidensbaserade metoder. Ingångar i form av teoretiskt relevanta konstrukt och 
mätmetoder för utvärdering har saknats. Föreliggande studie har ämnat undersöka om 
modeskonceptet, genom självskattningsskalan SMI, kan bidra till utvärdering av 
schemainriktad egenterapi i grupp på ett meningsfullt sätt. Arbetet har således haft 
ambitionen att i en pilotstudie testa en teoretiskt motiverad modell för utvärdering av 
schemaorienterad egenterapi.  
 
Studien ger en indikation om att schematerapi i grupp administrerat inom ramen för 
utbildning ger förändringar på schemamodesnivå. Det fyndet är i egenterapi 
sammanhang unikt. Modesmodellen kan således vara tillämpbar för att belysa och 
begripliggöra tillstånd även hos normalfungerande. Resultatet i föreliggande pilotstudie 
ger god grund för att testa hypotesen vidare i en mer omfattande experimentell studie. 
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Bilaga 1. 

  

 1 

Namn:____________________________________________________ 
 
Födelsedatum:______________________________________________ 
 
Högsta utbildningsnivå:_______________________________________ 
 
Dagens datum:_____________________________________________ 
 

 

SMI (version 1.1) 
 
INSTRUKTION: Det här formuläret innehåller påståenden som människor kan använda för att beskriva sig 
själva. Läs varje påstående och försök att uppskatta hur ofta du, i allmänhet, tror på eller känner att 
påståendet stämmer för dig. Använd frekvensskalan nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frekvens 
 

 
I allmänhet… 
 

  1. Jag kräver respekt genom att inte låta andra människor köra med mig. 
 

  2. Jag känner mig älskad och accepterad. 
 

  3. Jag unnar mig inte glädje eftersom jag inte förtjänar det. 
 

  4. Jag känner mig i grunden otillräcklig och bristfällig. 
 

  5. Jag får impulser att straffa mig själv genom att göra mig själv illa (d v s skära mig). 
 

  6. Jag känner mig vilsen. 
 

  7. Jag är hård mot mig själv. 
 

  8. Jag försöker att på alla sätt vara till lags, för att undvika konflikter, konfrontationer eller 
     avvisanden. 

  9. Jag kan inte förlåta mig själv. 
 

 10. Jag gör saker för att komma i centrum för andras uppmärksamhet. 
 

 11. Jag blir irriterad när andra människor inte gör det jag ber dem om. 
 

 12. Jag har svårt för att kontrollera mina impulser. 
 

 13. Om jag inte kan uppnå ett mål blir jag lätt frustrerad och ger upp. 
 

 14. Jag har ilskeutbrott. 
 

 15. Jag beter mig impulsivt eller uttrycker känslor på ett sätt som gör att jag hamnar i svårig- 
      heter eller sårar andra människor. 

 16. Det är mitt fel när det händer något dåligt. 
 

 17. Jag känner mig nöjd och avslappnad. 
 

FREKVENS: I allmänhet 
 

1 = Aldrig eller nästan aldrig   4 = Ofta 
2 = Sällan     5 = För det mesta 
3 = Ibland     6 = Hela tiden 



	

	

32	

 
  

 2 

 
 
 
 
 
 
Frekvens 
 

I allmänhet… 
 

 18. Jag ändrar på mig efter de människor jag är tillsammans med, så att de ska gilla mig eller 
      godkänna mig. 

 19. Jag känner mig i kontakt med andra människor. 
 

 20. När det finns problem försöker jag gå in för att lösa dem på egen hand. 
 

 21. Jag disciplinerar inte mig själv för att slutföra rutinuppgifter eller långtråkiga uppgifter. 
 

 22. Om jag inte kämpar kommer jag att bli utsatt för övergrepp eller bli ignorerad. 
 

 23. Jag måste ta hand om de människor jag har omkring mig. 
 

 24. Om jag låter andra retas, förlöjliga eller angripa mig, är jag en förlorare. 
 

 25. Jag angriper andra fysiskt när jag blir arg på dem. 
 

 26. Så snart jag börjar bli arg, kontrollerar jag oftast inte ilskan utan tappar humöret. 
 

 27. Det är viktigt för mig att vara nummer ett (d v s vara mest populär, mest framgångsrik, 
mest välbärgad, mest makt). 

 28. Jag känner mig likgiltig inför det mesta. 
 

 29. Jag kan lösa problem på ett rationellt sätt utan att låta mina känslor överväldiga mig. 
 

 30. Det är löjligt att i förväg planera hur man ska hantera situationer. 
 

 31. Jag nöjer mig inte med det näst bästa. 
 

 32. Anfall är bästa försvar. 
 

 33. Jag känner mig kall och hjärtlös mot andra människor. 
 

 34. Jag känner mig frånkopplad (har ingen kontakt med mig själv, mina känslor eller andra 
      människor). 

 35. Jag följer blint mina känslor. 
 

 36. Jag känner mig desperat. 
 

 37. Jag tillåter andra människor att kritisera mig eller nedvärdera mig. 
 

 38. I förhållanden låter jag den andra personen bestämma. 
 

 39. Jag upplever ett avstånd till andra människor. 
 

 40. Jag tänker inte på vad jag säger, och det gör att jag hamnar i svårigheter eller sårar andra 
      människor. 

 41. Jag arbetar eller sportar intensivt, för då behöver jag inte tänka på sådant som gör mig 
      upprörd. 

 42. Jag är arg över att folk försöker ta ifrån mig min frihet och oberoende. 
 

 43. Jag känner ingenting. 
 

 44. Jag gör det jag vill göra, utan hänsyn till andra människors behov och känslor. 
 

FREKVENS: I allmänhet 
 

1 = Aldrig eller nästan aldrig   4 = Ofta 
2 = Sällan     5 = För det mesta 
3 = Ibland     6 = Hela tiden 
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 3 

 
 
 
 
 
 
 
Frekvens 
 

I allmänhet… 
 

 45. Jag tillåter inte mig själv att koppla av eller ha roligt förrän jag har avslutat allt som borde 
      göras. 

 46. Jag kastar saker omkring mig när jag är arg. 
 

 47. Jag känner mig rasande på andra människor. 
 

 48. Jag upplever att jag passar in, tillsammans med andra människor. 
 

 49. Jag har lagt en massa ilska på hög inom mig som jag behöver få släppa ut. 
 

 50. Jag känner mig ensam. 
 

 51. Jag försöker att göra mitt bästa i allt jag gör. 
 

 52. Jag tycker om att göra något spännande eller tröstande för att undvika mina känslor (d v s 
      arbeta, hasardspel, äta, shoppa, sexuella aktiviteter, titta på TV). 

 53. Jämlikhet existerar inte så det är bättre att vara i överläge gentemot andra människor. 
 

 54. När jag är arg förlorar jag ofta kontrollen och hotar andra människor. 
 

 55. Jag låter andra människor få som dom vill istället för att uttrycka mina egna behov. 
 

 56. Om en annan person inte står på min sida så är han eller hon emot mig. 
 

 57. För att bli mindre besvärad av störande tankar och känslor ser jag till att jag alltid är 
sysselsatt med något. 

 58. Jag är en dålig människa om jag blir arg på andra människor. 
 

 59. Jag vill inte bli engagerad i andra människor. 
 

 60. Jag har varit så arg att jag har skadat eller dödat en annan människa. 
 

 61. Jag upplever att jag har gott om stabilitet och trygghet i mitt liv. 
 

 62. Jag vet när jag ska uttrycka mina känslor och när jag ska låta bli. 
 

 63. Jag är arg på någon för att jag blivit lämnad ensam eller blivit övergiven. 
 

 64. Jag upplever att jag inte är i känslomässig kontakt med andra människor. 
 

 65. Jag kan inte förmå mig till att göra saker som jag tycker är obehagliga, även om jag vet att 
      det är för mitt eget bästa. 

 66. Jag bryter mot regler och ångrar det senare. 
 

 67. Jag känner mig förödmjukad. 
 

 68. Jag litar på de flesta människor. 
 

 69. Jag handlar först och tänker sedan. 
 

 70. Jag blir lätt uttråkad och tappar intresset för saker. 
 

 71. Även om det finns människor runt omkring mig, känner jag mig ensam. 
 

FREKVENS: I allmänhet 
 

1 = Aldrig eller nästan aldrig   4 = Ofta 
2 = Sällan     5 = För det mesta 
3 = Ibland     6 = Hela tiden 
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 4 

 
 
 
 
 
 
 
Frekvens 
 

I allmänhet… 
 

 72. Jag tillåter inte mig själv att göra trevliga saker, som andra människor gör, eftersom jag är 
      en dålig människa. 

 73. Jag hävdar mina behov utan att överdriva. 
 

 74. Jag känner mig speciell och bättre än de flesta andra människor. 
 

 75. Jag bryr mig inte om någonting, ingenting betyder något för mig. 
 

 76. Det gör mig arg när någon talar om för mig hur jag ska känna eller bete mig. 
 

 77. Om jag inte dominerar andra människor kommer de att dominera mig. 
 

 78. Jag talar om vad jag känner eller gör saker impulsivt, utan att tänka på konsekvenserna. 
 

 79. Jag känner för att läxa upp människor för hur de har behandlat mig. 
 

 80. Jag är kapabel att ta hand om mig själv. 
 

 81. Jag är ganska kritisk mot andra människor. 
 

 82. Jag är under konstant press att prestera och få saker gjorda. 
 

 83. Jag försöker att undvika misstag, annars klankar jag ner på mig själv. 
 

 84. Jag förtjänar att bli bestraffad. 
 

 85. Jag kan lära, växa och förändras. 
 

 86. Jag vill distrahera mig själv från upprörande tankar och känslor. 
 

 87. Jag är arg på mig själv. 
 

 88. Jag känner mig tom (flack). 
 

 89. Jag måste vara bäst i allt jag gör. 
 

 90. Jag offrar nöjen, min hälsa eller lycka för att nå upp till mina egna normer.  
 

 91. Jag är krävande mot andra människor. 
 

 92. Om jag blir arg kan jag tappa kontrollen så mycket att jag skadar andra  människor. 
 

 93. Jag är osårbar. 
 

 94. Jag är en dålig människa. 
 

 95. Jag känner mig trygg. 
 

 96. Jag känner mig lyssnad till, förstådd och bekräftad. 
 

 97. Det är omöjligt för mig att kontrollera mina impulser. 
 

 98. Jag förstör saker när jag är arg. 
 

FREKVENS: I allmänhet 
 

1 = Aldrig eller nästan aldrig   4 = Ofta 
2 = Sällan     5 = För det mesta 
3 = Ibland     6 = Hela tiden 
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 5 

 
 
 
 
 
Frekvens 
 

I allmänhet… 
 

  99. Genom att dominera andra människor, kan ingenting hända en. 
 

 100. Jag beter mig på ett passivt sätt även när jag inte tycker om hur saker är. 
 

 101. Min ilska blir okontrollerbar. 
 

 102. Jag retas eller mobbar andra människor. 
 

 103. Jag känner för att slå eller skada någon för vad han/hon gjort mot mig. 
 

 104. Jag vet att det finns ett ”rätt” och ett ”fel” sätt att göra saker på. Jag anstränger mig för 
att göra saker på rätt sätt, annars börjar jag kritisera mig själv.  

 105. Jag känner mig ofta ensam i världen. 
 

 106. Jag känner mig svag och hjälplös. 
 

 107. Jag är lat. 
 

 108. Jag står ut med vad som helst från människor som är viktiga för mig. 
 

 109. Jag har blivit lurad eller orättvist behandlad. 
 

 110. Om jag får lust att göra något, gör jag det bara. 
 

 111. Jag känner mig utesluten eller exkluderad. 
 

 112. Jag nedvärderar andra. 
 

 113. Jag känner mig optimistisk. 
 

 114. Jag tycker inte att jag ska behöva följa samma regler som andra människor. 
  

 115. Just nu kretsar mitt liv runt att få saker gjorda och att göra dem ”rätt”. 
 

 116. Jag pressar mig själv att vara mer ansvarstagande än de flesta andra människor. 
 

 117. Jag kan stå upp för mig själv när jag känner mig orättvist kritiserad, skymfad eller 
        utnyttjad. 

 118. Jag förtjänar inte sympati när något dåligt händer mig. 
 

 119. Jag upplever att ingen älskar mig. 
 

 120. Jag upplever att jag i grunden är en god människa. 
 

 121. När det är nödvändigt, genomför jag långtråkiga rutinuppgifter för att åstadkomma saker 
        som jag värdesätter. 

 122. Jag känner mig spontan och lekfull. 
 

 123. Jag kan bli så arg att jag känner mig kapabel att döda någon. 
 

 124. Jag har en god uppfattning om vem jag är och vad jag behöver för att kunna göra mig 
själv lycklig. 

Copyright 2008 Young, J., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J., Weishaar, M., Vreeswijk, M. and Klokman, J. Unauthorized 
reproduction without written consent of the authors is prohibited. Av upphovsmännen auktoriserad svensk översättning 2009/03/26: 
Barkman, E., Bennett, B., Eriksson, B., Perris, P., För information: info@cbti.se  

FREKVENS: I allmänhet 
1 = Aldrig eller nästan aldrig   4 = Ofta 
2 = Sällan     5 = För det mesta 
3 = Ibland     6 = Hela tiden 
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Bilaga 2. 
 
  

Schema Modes Inventory 
beräkningsnyckel och tolkning 

(version 1, slutgiltig version) 
 

 
SMI-formuläret består av 124 påståenden. Här följer en uppställning över vilka påståenden som hör till de 14 modesen.  

Beräkna medeltalet för varje mode och jämför sedan dessa med medeltal och standardavvikelse för olika urval på nästa sida. 
 

 
Modes 

1 
Sårbara 
barnet 

 

2 
Arga 

barnet 
 

3 
Ursinniga 

barnet 
 

4 
Impulsiva 

barnet 
 

5 
Odiscipli-

nerade 
barnet 

6 
Glada 
barnet 

 

7 
Följsam 
kapitu-
lering 

8 
Känslo-
avstängt 
skydd 

9 
Avstängt 
& själv-
tröstande 

10 
Berätti-
gad & 

självgod 

11 
Över- 
sittare/ 

angripare 

12 
Straf-
fande 

förälder 

13 
Krävan-

de 
förälder 

14 
Sund 

förälder 
 

 
 
 
 
Påstå-
enden 
 

4  22  14  12  13  2  8  28  41  10  1  3  7  20  
6  42  25  15  21  17  18  33  52  11  24  5  23  29  

36  47  26  35  30  19  37  34  57  27  32  9  45  62  
50  49  46  40  65  48  38  39  86  31  53  16  51  73  
67  56  54  66  70  61  55  43    44  77  58  82  80  
71  63  60  69  107  68  100  59    74  93  72  83  85  

105  76  92  78    95  108  64    81  99  84  90  117  
106  79  98  97    96    75    89  102  87  104  120  
111  103  101  110    113    88    91  112  94  115  121  
119  109  123      122        114    118  116  124  

 
Summa 

 

              

antal 
påstå-
enden 

 
10 

 
10 

 
10 

 
9 

 
6 

 
10 

 
7 

 
9 

 
4 

 
10 

 
9 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Medel-

tal 
 

              

Svensk översättning: Eva Barkman 2009-01-23 
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Bilaga 3. 
 
 

  

        Kod nr: 
Frågor angående egenterapin 

 
1) Har schematerapi i grupp varit hjälpsamt för dig som behandlare? 

Alt. Har din egenterapi varit hjälpsam för dig som behandlare? 
 

a. � Ja, i mycket hög grad 

� Ja, i hög grad  

� I viss mån  
� Nej, inte alls  

 
b. Motivera gärna ditt svar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Har schematerapi i grupp varit hjälpsamt för dig privat? 

Alt. Har din egenterapi varit hjälpsam för dig privat? 
 
 

a. � Ja, i mycket hög grad 

� Ja, i hög grad  

� I viss mån  
� Nej, inte alls  

 
b. Motivera gärna ditt svar 
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3) Upplever du att schematerapin har ökat din kunskap och förståelse för: 
 

Inte alls   Lite I viss mån I hög grad 
 

a) Copingstrategier    �� ��� ��� �� 

b) Internaliserade attityder    �� ��� ��� �� 
 (krävande och straffande föräldramodes) 

c) Barnmodes    �� ��� ��� �� 

d) Behov    �� ��� ��� �� 
 

 
 
   Mkt dålig Dålig        Neutral         Bra       Mkt bra 

4) Hur uppfattade du schematerapi  

som terapimetod?    �� ����������������� 
 

5)   Hur upplevde du gruppmomentet? �� ����������������� 
 

6)   Hur upplevde du relationen  

mellan dig och din terapeut?    �� ����������������� 
 

 
7) Du fick fylla i självskattningsskalan SMI vid två tillfällen, före och efter 

behovsgruppen. Upplevde du någon skillnad som skulle kunna påverka utfallet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VARMT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 

OBS! Detta formulär skall skickas direkt till Camilla Järte i bifogat svarskuvert.	
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Bilaga	4.	 	

	 	 	 	 	
	

	 1	

	 	 	 	 	 	 Februari	2017	

	

	

	

Studieinformation	
Utvärdering	av	Behovsgruppen	

	
Inom	ramen	 för	 ett	 examensarbete	på	Psykologprogrammet	vid	Stockholms	Universitet	

har	 jag	 för	 avsikt	 att	 studera	 hur	 träning	 i	 behovskännedom	 och	 ändamålsenlig	

behovshantering,	 inom	 ramen	 för	 schematerapi	 i	 grupp	 (Behovsgruppen),	 kan	 relateras	
till	 förändrade	 Schemamodes.	 Sekundärt	 ämnar	 jag	 även	 undersöka	 om	 schematerapi	 i	

grupp	kan	relateras	till	upplevda	färdigheter	som	behandlande	psykoterapeut.	Projektet	

genomförs	 i	 samarbete	 med	 Eva	 Barkman	 (leg	 psykolog,	 leg	 psykoterapeut	 och	

handledare)	 och	 Jonas	 Ramnerö	 (docent,	 leg.	 psykolog,	 leg.	 psykoterapeut	 och	

handledare).	

	

För	detta	forskningsprojekt	behöver	jag	samla	in	data	både	från	individer	som	genomgått	

schematerapi	i	grupp,	Behovsgruppen,	och	individer	som	inte	genomgått	eller	genomgår	
någon	form	av	schematerapi	(individuellt	eller	i	grupp),	sk	kontrollgrupp.		

	

Självskattningsformuläret	SMI	(Schema	Mode	Inventory)	–	som	behovsgruppsdeltagarna	

redan	fyllt	i,	före	och	efter	gruppterapin	-	samt	en	enkät	med	frågor	rörande	upplevelsen	

av	egenterapin	ligger	till	grund	för	utvärderingen.		

	

Ditt	 deltagande	kommer	att	 vara	helt	 anonymt.	 I	 resultatet	 redovisas	 endast	 kön	
och	 födelseår.	 Din	 identitet	 kommer	 att	 tas	 bort	 innan	 data	 från	
självskattningsformuläret	 (SMI)	 görs	 tillgänglig	 för	 undertecknad.	 Enkäten	 är	
också	avidentifierad	men	har	ett	kodnummer.	Utfallet	från	enkät	och	SMI	kommer	
att	 korreleras.	 Förteckningen	 där	 identitet	 kopplas	 till	 kod	 hanteras	 av	 Eva	
Barkman.	Ifylld	enkät	skickas	direkt	till	undertecknad	i	bifogat	svarskuvert.		
	

Ett	deltagande	i	detta	forskningsprojekt	är	givetvis	helt	frivilligt.		

	

För	den	som	önskar	finns	möjlighet	att	få	ta	del	av	forskningsresultatet	då	det	är	

sammanställt.	

	

Vid	frågor	är	du	varmt	välkommen	att	kontakta	mig	på	mailen;	camilla@jarte.se		

eller	mobil:	070-355	0340.	

	

	

	

	

Vänligen,	

	

	

	

	

Camilla	Tell	Järte	
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Bilaga	5.	 	

	
 

	 2	

	 	

Informerat	samtycke	
	
Jag	 har	 läst	 bifogad	 information	 och	 ger	 härmed	 mitt	 godkännande	 till	 deltagande	 i	
studien	som	ämnar	utvärdera	schematerapi	i	grupp,	sk	behovsgrupp.		
Jag	godkänner	att	mina	uppgifter	från	självskattningsformuläret	SMI	samt	bifogad	enkät	
med	frågor	görs	tillgängliga	för	ovanstående	studie.		
	
Deltagandet	är	anonymt	och	inga	personuppgifter	kommer	att	redovisas.	
	
	
	
	
	
	
___________________________		 	 _________________________________________________________	
	
Datum	 	 	 Signatur	
	
	
	 	 	 	 _________________________________________________________	
	
	 	 	 	 Namnförtydligande	
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Bilaga 6. 

 

	 1	

	 	 	 	 	 	 December	2016	
	

Studieinformation	
Kontrollgrupp	inom	ramen	för	studie	-	utvärdering	av	schematerapi	i	grupp	

	
Inom	ramen	för	ett	examensarbete	på	Psykologutbildningen	vid	Stockholms	Universitet	har	
jag	för	avsikt	att	studera	hur	träning	i	behovskännedom	och	ändamålsenlig	behovshantering,	
inom	 ramen	 för	 schematerapi	 i	 grupp	 (Behovsskolan),	 kan	 relateras	 till	 förändrade	
Schemamodes.	Sekundärt	ämnar	jag	även	undersöka	om	schematerapi	i	grupp	kan	relateras	
till	upplevda	färdigheter	som	behandlande	psykoterapeut.	Projektet	genomförs	i	samarbete	
med	Eva	Barkman	 (leg	psykolog	och	 leg	psykoterapeut)	 samt	 Jonas	Ramnerö	 (docent,	 leg.	
psykolog,	leg.	psykoterapeut	och	handledare).	
	
För	detta	forskningsprojekt	behöver	jag	samla	in	data	både	från	individer	som	genomgått	
schematerapi	i	grupp,	Behovsskolan,	och	individer	som	inte	genomgått	eller	genomgår	någon	
form	av	schematerapi	(individuellt	eller	i	grupp),	sk	kontrollgrupp.	Annan	terapi	under	
perioden	är	ej	exklusionskriterium.	För	att	kunna	göra	en	bra	utvärdering	krävs	en	
kontrollgrupp	om	ca	20	individer.	
	
Självskattningsformuläret	SMI	(Schema	Mode	Inventory)	ligger	till	grund	för	utvärderingen.	
Kontrollgruppen	följer	samma	procedur	som	behandlingsgruppen	och	får	således	fylla	i	SMI	
vid	 två	 tillfällen,	 vid	 baslinjen	 samt	 efter	 10-16	 veckor.	Utfallet	 kommer	 att	 jämföras	med	
interventionsgruppen,	detta	för	att	mäta	eventuell	spontanförändring.	Bakgrundsdata	såsom	
kön,	 ålder	 och	 eventuell	 psykoterapi	 under	 perioden,	 kommer	 att	 registreras.	 I	 övrigt	
kommer	alla	personuppgifter	att	behandlas	konfidentiellt.	I	resultatet	redovisas	endast	kön	
och	 ålder.	 För	 den	 som	 önskar	 erbjuds	 en	 genomgång	 av	 det	 individuella	 SMI-utfallet	 i	
samband	med	att	sista	självskattningen	lämnas	in.		
	
Alla	personuppgifter	kommer	att	behandlas	konfidentiellt	och	det	kommer	inte	att	redovisas	
vilka	individer	som	har	valt	att	delge	sina	uppgifter.	I	resultatet	redovisas	endast	kön	och	
födelseår.	Informationen	är	således	avidentifierad	under	hela	processen.	
	
Ett	deltagande	i	detta	forskningsprojekt	är	givetvis	helt	frivilligt.		
	
För	den	som	önskar	finns	möjlighet	att	få	ta	del	av	forskningsresultatet	då	det	är	sammanställt.	
	
Vid	frågor	är	du	varmt	välkommen	att	kontakta	mig	på	mail:	camilla@jarte.se	alternativt	
mobil:	070-355	0340.	
	
	
	
	
Vänligen,	
	
	
	
Camilla	Tell	Järte	
	


