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Förmågan till självkärlek grundläggs tidigt och utvecklas livet igenom 
i samspel med andra människor. Steget in i vuxenvärlden kan dock 
innebära en särskild utmaning. Självbilden anses också både kunna 
påverkas genom och påverka utfallet av psykoterapi. Vid Stockholms 
Psykoterapiinstitut hade 11 av 134 unga vuxna patienter skattat en 
avsevärt försämrad självbild i SASB efter terapi. Statistiska 
beräkningar visade att dessa patienter initialt hade skattat en mer 
positiv självbild än övriga patienter, att de förbättrats i andra 
utfallsmått och att deras självbild hade förbättrats vid uppföljning. 
Utskrifter av intervjuer, gjorda med patienterna direkt efter terapin gav 
genom tematisk analys en bild av att tidigare narcissistiska 
försvarsmönster börjat ge vika som en följd av ökad självkännedom, 
men att en ofullständig assimilering av nyvunna insikter och bristande 
integrering av motstridiga känslor och tankar kan ha bidragit till att 
misstro och tvivel riktats mot det egna självet.  
 

Självet har en central betydelse för psykisk hälsa och begreppet har länge varit föremål 
för ett starkt intresse inom psykologin, särskilt bland psykodynamiskt inriktade 
teoretiker som Winnicott (1963), Bolwby (1994), Mahler (Mahler, Pine & Bergman, 
1975), Kohut (1971) och Stern (1991).  Gemensamt för dessa är att självet beskrivs som 
individens egen upplevelse av en sammanhängande enhet som är separat och åtskild 
från andra. Till skillnad från identiteten, som även rymmer sociala, kulturella och 
samhälleliga aspekter i en vidare bemärkelse, hör självbilden till den inre, individuella 
och subjektiva upplevelsen och refererar till ”en löst sammansatt uppsättning av idéer, 
slutsatser och illusioner” som en individ har om sig själv (Baumeister, 1997).  
 
Enligt interpersonell teori, som bland annat utgår från objektrelationsteori och 
anknytningsteori, utvecklas och konstrueras självet genom hela livet, genom 
kommunikation och i ömsesidigt samspel med andra, såväl medvetet som omedvetet. 
En grundläggande utgångspunkt är att människor, genom introjektion lär sig att 
behandla sig själva såsom de tidigare har behandlats av viktiga andra. Självbilden 
formas enligt detta synsätt genom tre slags internaliserande kopieringsprocesser: 1. 
Identifikation - som innebär att vara såsom (viktiga) andra, 2. Rekapitulation - att agera 
eller reagera såsom man tidigare gjort gentemot andra och 3. Introjektion – att behandla 
sig själv såsom andra tidigare har gjort. Vidare antas att man interagerar med andra 
människor på ett sätt som (oftast omedvetet) avser att stärka eller vidmakthålla sin 
självbild och därmed strävar efter att påverka andra till att bekräfta denna, vare sig den 
är positiv eller negativ. Om andras beteenden inte överensstämmer med den egna 
självbilden kan svårigheter med att bevara en inre emotionell stabilitet uppstå. En sådan 
diskrepans mellan egen och andras upplevelse av sig själv kan uppstå som följd av 
försvar, social önskvärdhet eller förvrängningar. När självbilden avviker finns således 
en risk för att interpersonella samspel störs och att den andre dras in i komplementära 
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reaktioner och beteenden som bekräftar personens avvikande bild av sig själv 
(Benjamin, 1988; 1996; 2003; Henry, Schacht & Strupp, 1990). 
 
SASB 
SASB Intrex questionnaire (Structural Analysis of Social Behaviour), som har 
utvecklats av Benjamin (1996; 2003) utifrån interpersonell teori, beskriver tre typer av 
interpersonellt fokus för individens uppmärksamhet: 1. Transitivt - som beskriver 
agerande riktat mot den andre, 2. Intransitivt - som beskriver den egna reaktionen på 
den andres beteende och 3. Introjektet - som utgör personens agerande gentemot sig 
själv.  

Den del av modellen som är av intresse för den aktuella studien, utgår från introjektet, 
det vill säga upplevd självbild och kan mätas och beskrivas i två dimensioner, som utgör 
två axlar i en cirkumplex modell: kontroll respektive närhet. Kontrolldimensionen löper 
vertikalt mellan ändpunkterna autonomi och kontroll, medan närhetsdimensionen rör sig 
mellan ytterligheterna kärlek och hat längs en horisontell axel. Tillsammans bildar de 
åtta olika kluster (Figur 1.), varav tre betecknas som positiva och beskriver acceptans, 
kärlek och omtanke om det egna självet. De tre negativa klustren karaktäriseras av 
självförsummelse, självhat och självanklagelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. SASB klustermodell för introjekt (självbild). Modifierad och översatt efter Benjamins ”Two 
word cluster model” (1987). (Till skillnad från den ursprungliga versionen, som förutom denna 
klustermodell för introjekt även innehåller två klustermodeller för interpersonella relationer, har här 
ändpunkterna för de båda axlarna angivits.) © The Guilford Press 
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Höga värden i positiva kluster, kombinerat med låga värden i negativa, beskriver en 
positiv självbild, medan en negativ självbild har ett omvänt skattningsmönster. En 
skadad självbild kännetecknas av höga skattningar i såväl negativa som positiva kluster. 
Vidare karaktäriseras en sund självbild av ett modererande växelspel mellan de positiva 
klustren och i förhållande till olika interpersonella kontexter, det vill säga en hög grad 
av kärlek i närhetsdimensionen kombinerad med flexibilitet i kontrolldimensionen 
(Benjamin, 2003).   

Flera forskare anser att självbild är ett mått på psykisk hälsa och att en negativ självbild 
korrelerar positivt med symptom och sämre fungerande (Henry, Schacht & Strupp, 
1990; Granberg, Armelius & Armelius, 2001). Förhållandet kompliceras dock om 
diagnostiska faktorer vägs in. Ett exempel är att svårt störda, psykotiskt organiserade 
samt schizofrena patienter såväl före som efter behandling kan uppvisa en hög grad av 
positiv självbild, med värden som närmast kan beskrivas som normala (Granberg, 
Armelius & Armelius, 2001; Öhman & Armelius, 1990). Ett annat exempel är patienter 
med en narcissistisk personlighetsstörning, vilkas självbild delvis karaktäriseras av aktiv 
självkärlek och grandiositet, men samtidigt företer ett komplext mönster av 
självförsummelse och självanklagelse (Benjamin, 2003). 
 
Självbild och psykoterapi  
Medan självkontrollen är stadd i fortsatt förändring efter adolescensen och i vuxenlivet, 
antas förmågan till självkärlek utvecklas tidigt i livet (Adamson & Lyxell, 1996; Henry, 
Schacht & Strupp, 1990; Östgård-Ybrandt, 2003). Denna dimension av självbilden 
anses dock inte vara stabil och fixerad, vilket visas i att en av målsättningarna med 
psykoterapi är att förändra självbilden i positiv riktning och att en sådan påverkan 
normalt sker (Benjamin, 2003; Granberg, Armelius & Armelius, 2001; Granberg & 
Armelius, 2002; Philips, Wennberg, Werbart & Schubert, 2006). Däremot råder delade 
meningar om hur självbilden påverkar utfallet av psykoterapi. En svensk studie visade 
att patienter med negativ självbild framkallade mer negativa (motöverförings)känslor 
hos behandlande personal (Holmquist & Armelius, 2000) och Henry, Schacht och 
Strupp (1990) hävdar att en negativ självbild har en negativ inverkan på den 
terapeutiska processen och därmed leder till sämre utfall. Å andra sidan har Granberg, 
Armelius & Armelius (2001) visat på ett positivt samband mellan negativ självbild hos 
patienter som börjar i terapi och ett subjektivt bättre utfall av terapin. En högre grad av 
störning hos patienten, liksom diskrepans mellan patientens (positiva) självbild och 
andras upplevelse av denne, verkade hindrande för den terapeutiska processen och gav 
sämre utfall på sikt. De menar även att en negativ självbild tycks fungera som en 
motiverande faktor genom att skapa en stress som ökar behovet av förändring och 
därmed förbättrar utfallet.  

 
Unga vuxna 
En ökad psykisk ohälsa bland unga vuxna har på senare år uppmärksammats alltmer i 
media och forskning. Undersökningar har visat att psykiska problem ökat mer hos 
denna åldersgrupp än hos andra grupper i samhället. I synnerhet tycks unga kvinnor 
vara drabbade. Inom psykiatrin har detta märkts på att en allt högre andel individer 
mellan 18 och 25 år söker psykiatrisk hjälp. (SOU 2006:77) 
 
Det råder en viss oklarhet kring begreppet ”unga vuxna”, både med avseende på dess 
innehåll och på dess avgränsning. Denna utvecklingsfas handlar framför allt om inre 
mognadsprocesser och kvalitativa personlighetsförändringar och är därför svårare att 
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beskriva utifrån konkreta yttre händelser. Ung vuxenhet utgör bryggan mellan 
adolescensen och vuxenvärlden. Medan tonåren utmärks av kroppsliga förändringar, 
uppbrott och sökande efter en identitet, kan ung vuxenhet mer sägas handla om att 
återfinna sig själv psykologiskt och röra sig mot ökad mognad och oberoende. Man står 
inför mer avgörande uppbrott och val av nya möjligheter: att flytta hemifrån, bilda 
familj, bygga upp ett eget kontaktnät, utbilda sig och välja inriktning på 
arbetsmarknaden. De vanligaste påfrestningar som unga vuxna själva beskriver, tycks 
kretsa kring problem med relationer och yrkesinriktning (Jacobsson, 2005), vilket för 
tankarna till Freuds tidiga kriterier för psykisk hälsa: förmågan att arbeta och att älska.  

Att denna period i livet har blivit mer utdragen bland dagens unga, framgår av att det nu 
är vanligare med vidareutbildning, att debuten på arbetsmarknaden och tiden för första 
barnet tenderar att senareläggas.  Detta kan ha flera orsaker, bland annat att en generellt 
högre levnadsålder medför att övergångarna mellan olika levnadsstadier har förskjutits. 
Vidare betonar det moderna samhällsidealet individualitet och framgång, vilket kan 
skapa höga förväntningar om frihet och obegränsade möjligheter, samtidigt som en ökad 
valfrihet för många blir en källa till stress. Det råder också brist på bostäder i 
storstäderna och hög arbetslöshet, vilket medför att unga vuxna marginaliseras som 
grupp och att en del riskerar att hamna i utanförskap. Som en följd av detta kan 
mediernas rapportering om ökade frekvenser av rån och våldtäkter ses som ett uttryck 
för en ökad segregation och social antagonism bland unga. (Jacobsson, 2005; SOU 
2006:77). 

Unga vuxna som sökt psykoterapi har i högre grad uppgett relationerna till sina 
föräldrar som problematiska och påfrestande i jämförelse med en normgrupp, där 
problem och påfrestningar i relationer upplevs som jämnt fördelade mellan jämnåriga 
och föräldrar. (Wiman & Werbart, 2002; Jacobsson, 2005) Jacobssons resonemang 
utgår ifrån att man under denna period i livet vanligtvis förväntas frigöra sig från 
banden till föräldrarna och att en tänkbar orsak till att söka psykoterapi, medvetet eller 
omedvetet, kan vara svårigheten att uppnå oberoende gentemot dessa. 

YAPP 
Vid Psykoterapiinstitutet (PI) i Stockholm har man sedan slutet av 1990-talet bedrivit 
ett naturalistiskt, longitudinellt och prospektivt forskningsprojekt, YAPP (Young Adult 
Psychotherapy Project), med fokus på unga vuxna mellan 18 och 25 år, som har sökt 
och deltagit i psykodynamisk terapi vid institutet. Projektets syften har bland andra varit 
att kartlägga och beskriva gruppen med avseende på diagnostiska och 
sociodemografiska faktorer samt att utvärdera och studera utfall och verksamma 
faktorer i psykoterapi. Målet har varit att vidga förståelsen för den ökande psykiska 
ohälsan bland unga och att bättre kunna anpassa den terapeutiska processen till 
åldersspecifika svårigheter. (Vetenskaplig redovisning från YAPP). 

Totalt ingår 134 patienter i projektet. 92 av dessa deltog i individuell psykoterapi och 42 
i gruppterapi. De flesta sökte själva genom Psykoterapiinstitutets telefonmottagning, 
medan ett fåtal remitterats från psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Stockholm. 
Kriterierna för att få vara med i projektet var att patienten var mellan 18 och 25 år, 
ansökte om terapi, accepterade att delta i forskningsprojektet och kom till det första 
överenskomna mötet. Medelåldern för hela patientgruppen var 22 år (s=2.2) och 73 % 
var kvinnor. Den genomsnittliga terapilängden var 1.5 år (mellan 2 och 51 månader). 
Vid diagnostisering, utförd i efterhand för ett representativt urval av patienterna och av 
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flera oberoende bedömare utifrån alla tillgängliga data, framkom att ca en tredjedel 
uppfyllde kriterierna för personlighetsstörning och att hälften hade diagnoser inom 
spektrum för depressions- och ångestsyndrom. (Vetenskaplig redovisning från YAPP) 

Behandlingarna genomfördes inom ramen för ordinarie klinisk verksamhet vid 
psykoterapiinstitutet. Sammanlagt 36 psykoterapeuter ingick i projektet. Dessa arbetade 
självständigt, utan manualer och med varierande teoretiska och tekniska preferenser, 
dock med en gemensam psykoanalytisk referensram, huvudsakligen 
objektrelationsteori. 

Samtliga patienter har vid start och avslut av terapin, samt vid 1,5 respektive 3 års 
uppföljning, fyllt i enkäter med bakgrundsdata och ca elva instrument för olika 
utfallsmått, bland annat symptom, globalt fungerande, objektrelationer och självbild. 
Dessutom har alla patienter och samtliga individualterapeuter separat skattat den 
terapeutiska alliansen var tredje månad under pågående terapi genom att fylla i 
frågeformulär. Ett urval av patienterna har genomfört intervjuer i anslutning till terapins 
start och avslutning, samt i uppföljning 1,5 respektive 3 år efter avslutad terapi. Av de 
patienter som antogs till individualterapi intervjuades varannan (n=47) före första mötet 
med terapeuten, vid terapiavslutningen samt vid uppföljning 1,5 respektive 3 år efter 
avslutad terapi. I denna undersökningsgrupp intervjuades även psykoterapeuterna före 
och efter psykoterapin. Samtliga patienter som antogs till gruppterapi (n=42) 
intervjuades före terapin, vid tiden för avslutning samt vid 1,5 respektive 3 års 
uppföljning. (Vetenskaplig redovisning från YAPP) 

De unga vuxna som sökte terapi inom YAPP hade en i genomsnitt mer negativ självbild 
före terapi jämfört med en normalpopulation i samma åldersgrupp och präglades av en 
obalans mellan autonomi och spontanitet i kontrolldimensionen (Claesson & Werbart, 
2002). En studie av utfallet för hela den grupp som fullföljde undersökningen visade 
även en måttlig till stor förbättring i positiva kluster av självbilden i SASB, med en 
effektstorlek på d=.82 (Philips, Wennberg, Werbart & Schubert, 2006). Av dessa hade 
en majoritet, 60.5 %, entydigt skattat en förbättring i självbild, medan 39.5 % hade 
oförändrade, tvetydiga eller försämrade skattningar. Förbättrad självbild korrelerade 
även positivt med förbättring av symptom. (Ranby, 2005). 
 
Patienter med förbättrad självbild efter avslutad psykoterapi 
En artikel om de fyra fall i YAPP där det skett störst positiv förändring av 
självbilden, beskriver förändringar från en skadad eller negativ självbild före 
terapi till en positiv självbild efter terapi. De fyra kvinnliga patienterna uttryckte 
på olika sätt i intervjuer efter terapi att de haft ett stort behov av hjälp för att 
komma till rätta med komplicerade relationer till föräldrar eller för att förstå sig 
själva bättre. De uppgav även att önskan om förändring hade varit ett vägande 
skäl till att söka psykoterapi. De formulerade även en vilja till och ett behov av 
ett möte med en annan som avgörande för förändringsprocessen. I intervjuerna 
beskrev de att de hade lärt sig nya sätt att tänka, genom att formulera sina behov 
oberoende av yttre krav, genom att våga vara mer själviska och tydliga gentemot 
sig själva och andra samt genom att våga prova nya sätt att vara. Detta innebar 
även att självbilden hade förändrats till en mer tillåtande, mindre kritisk hållning 
och att det hade blivit lättare att tycka om och acceptera både sig själva och 
andra. Författarnas slutsatser var att enbart reflektion och insikt inte leder till 
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förändring, utan att dessa behöver omsättas i tankar och handling. Genom att 
dessa kvinnor förhöll sig annorlunda till sig själva och omgivningen väcktes 
reaktioner som i sin tur stärkte deras förändrade självbilder.  Även om de tyckte 
att de hade blivit hjälpta av terapin, var det svårt att sätta ord på vad som varit 
verksamt i denna och de tog även upp yttre faktorer och omständigheter i livet 
som påverkat förändringen. De uttryckte också osäkerhet om hur de skulle klara 
sig utan terapin, om deras nya förmågor skulle bestå, samt rädslor för att falla 
tillbaka i gamla mönster (Edenius & Sandberg-Kempe, 2003). 
 
Patienter med försämrad självbild efter avslutad psykoterapi 
Bland de patienter, som i Ranbys studie entydigt eller tvetydigt hade skattat försämrad 
självbild i SASB efter avslutad terapi, återfanns tre grupper: En grupp med ökade 
skattningspoäng i såväl de positiva som de negativa klustren, och en grupp där man 
hade skattat lägre poäng i båda skalorna. För den tredje gruppen gav utfallet en entydigt 
försämrad självbild, med ökade poäng i de negativa klustren och minskade poäng i de 
positiva. (Ranby, 2005). Sammanlagt 12 patienter, ca 9 % av det totala antalet som 
deltog i projektet, visade en avsevärt försämrad självbild (> 0.8 standardavvikelser), i 
antingen negativa eller positiva kluster efter avslutad terapi. Av dessa hade två skattat 
en entydigt försämrad självbild. 
 
Syfte 
Föreliggande psykologexamensuppsats har som övergripande syfte att uppnå en djupare 
och mer nyanserad förståelse av den försämrade självbild som framträder i SASB-
skattningar hos patienter med avsevärt försämrad självbild efter terapi. Uppsatsen består 
av två delstudier. Den första delstudien, som ligger till grund för den senare, syftar till 
att jämföra gruppen med övriga patienter med avseende på självbild, att undersöka i 
vilken grad den försämrade självbilden hos dessa individer kvarstår över tid samt vilka 
effekter psykoterapin har haft för dessa individer i andra hänseenden än försämrad 
självbild. Den ämnar besvara följande frågeställningar: 
 
• Skiljer sig patienter med försämrad självbild från övriga patienter i YAPP med 

avseende på hur de skattar sin självbild före, efter och vid uppföljning 1,5 år efter 
psykoterapi? 

• Hur har deras skattade självbild förändrats efter och vid uppföljning 1,5 år efter 
avslutad psykoterapi jämfört med hur den skattades före?  

• Hur har patienter med försämrad självbild efter psykoterapi förändrats med avseende 
på andra utfallsmått efter psykoterapi? 

 
Den andra delstudien avser att öka förståelsen för patienternas försämrade självbild vid 
avslutning av psykoterapin utifrån vad de själva berättar i intervjuer vid denna tidpunkt. 
Det övergripande syftet är av kvalitativ karaktär, där förståelse av upplevelse, mening 
och innebörd av patienternas egna beskrivningar eftersträvas. Avsikten är att låta 
empirin styra processen, men det perspektiv som ligger till grund för förförståelsen i 
analysen av data är inspirerat av psykodynamisk teori och objektrelationsteori. De 
frågeställningarna som ska avgränsa och definiera ämnesområdet för delstudien är 
följande:  
 
• Vilka svårigheter beskriver patienterna att de hade före respektive efter terapin och 

hur skiljer sig dessa från varandra?  
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• Vilka förändringar med avseende på självkännedom beskriver patienterna?  
• Hur beskriver patienterna egna attityder och upplevelser av sig själva efter avslutad 

terapi? 
• Vilken betydelse har terapin haft för patienterna och hur ser de på avslutningen av 

terapin? 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Kriteriet för urvalet var en avsevärt försämrad självbild enligt SASB, med mer än 0.8 
standardavvikelser, vid avslutning av terapi jämfört med före terapi. Sammanlagt 12 
patienter i YAPP uppfyllde detta kriterium, varav fyra hade skattat mer än 0.8 
standardavvikelser högre i den negativa koefficienten, sex hade skattat mer än 0.8 
standardavvikelser lägre i den positiva och två hade skattat såväl lägre i den positiva 
som högre i den negativa koefficienten, med minst 0.8 standardavvikelser. En av dessa 
deltog endast en månad i terapi och faller bort, då intervjuer vid avslutning och 
uppföljning saknas. Av de återstående var fem kvinnor och sex män, i åldrarna 20-25 år 
(M=22.9, s=1.6). Sju av patienterna hade deltagit i individualterapi och fyra i 
gruppterapi. Terapilängden varierade mellan 4 och 28 månader (M=15.8, s=8.2). Tre av 
dem som deltog i gruppterapi hade samma psykoterapeut, de övriga hade alla olika 
psykoterapeuter.  
 
Diagnostisering hade utförts för de fyra patienter som deltog i gruppterapi och samtliga 
av dessa uppfyllde kriterier för mellan 1-3 personlighetsstörningar. För de övriga 
patienterna saknas uppgifter om diagnos.  

 
Åtta av patienterna uppgav att de tidigare hade haft kontakt med psykiatrin och fem att 
de hade deltagit i annan terapi innan de sökt till PI. Endast två saknade helt tidigare 
erfarenhet av psykiatrisk eller psykoterapeutisk kontakt. Samtliga var ogifta och ingen 
hade barn. Av de elva patienterna levde endast en med sina föräldrar, sex uppgav att de 
levde ensamma, varav en i studentkorridor. Fyra levde tillsammans med syskon, 
morförälder, partner eller kompis. Som sysselsättning uppgav fem att de arbetade, tre att 
de studerade och tre att de både arbetade och studerade. Alla utom en var födda i 
Sverige och för sju av dessa hade båda föräldrarna svenskt ursprung. Två patienter hade 
en förälder med utländsk bakgrund och två hade föräldrar som båda var födda i utlandet. 
För sex av patienterna hade båda föräldrarna högskoleutbildning, för två endast fadern 
och för tre saknade båda föräldrarna eftergymnasial utbildning.  
 
De övriga 123 patienter som deltagit i YAPP användes som jämförelsegrupp för skattad 
självbild före och efter terapi, samt vid uppföljning 1,5 år senare.  

 
Instrument 
Självbild. Självbild mättes före och efter psykoterapi, samt vid uppföljning 1,5 år 
senare, med den del av den svenska versionen av SASB - Structural Analysis of Social 
Behaviour Intrex questionnaire (Armelius, Lindelöf & Mårtensson, 1983; Benjamin, 
1996; 2003), som mäter introjekt. Frågeformuläret innehåller 36 påståenden som vart 
och ett motsvarar ett av åtta kluster (se Figur 1, sid. 4). Individen skattar sin upplevelse 
av överensstämmelsen mellan ett items beskrivning och det egna beteendet på en skala 
mellan 0-100. I den aktuella studien har skattade poäng för positiva kluster 2, 3 och 4 
lagts samman till en positiv koefficient och motsvarande har gjorts för de negativa 
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klustren, 6, 7 och 8. Utifrån de skattade värdena beräknas för varje 
undersökningsdeltagare koefficienter för negativa respektive positiva kluster.  
Medelvärden och standardavvikelser för en normgrupp med 28 kvinnor och 24 män i 
åldrarna 20-65 år var, M=59.3 (s=16.03) för den positiva koefficienten och M=20.33 
(s=15.33) för den negativa. (Armelius, K, 2001). En studie av den svenska versionen av 
SASB visade på god reliabilitet, r=.87 för split-halftest och r>.90 för intern 
konsistenstest. Validiteten, som undersöktes med faktoranalys, visade på en 
tillfredsställande överensstämmelse med modellen. (Armelius, K, 2001).  

Symptom. Psykiska och kroppsliga symptom undersöktes före och efter avslutad 
behandling, samt vid uppföljning med den svenska versionen av Symptom Checklist –
90 (SCL-90-R; Derogatis, Lipman & Covi, 1973; Derogatis, 1994; Fridell, Cesarec, 
Johansson, & Mallin Thorsen, 2002). Formuläret innehåller 90 beskrivningar av olika 
symptom, där undersökningsdeltagarna ombes skatta graden av upplevt besvär mellan 
0=inte alls och 4=väldigt mycket. Ett globalt svårighetsindex (GSI, Global Severity 
Index) erhålls genom att beräkna medelvärdet av samtliga items. Testet har visat en 
reliabilitet (Cronbach´s α) på .97 för en stor normalgrupp och .98 för en patientgrupp 
(Fridell, Cesarec, Johansson, & Mallin Thorsen, 2002). 

Global funktionsnivå. Global funktionsskattningsskala (GAF; American 
Psychiatric Association, 1994) används för att beskriva psykologisk, social och 
yrkesmässig funktionsförmåga längs ett hypotetiskt kontinuum mellan psykisk hälsa 
och psykisk sjukdom. Skalan går från 1 till 100, där 1 motsvarar ett mycket allvarligt 
psykiskt tillstånd och 100 maximal psykisk hälsa. Det teoretiska riktvärdet för psykisk 
hälsa är 71 (American Psychiatric Association, 1994), medan medelvärdet för GAF-
skattningar som gjordes inom öppenvårdspsykiatrin i en stor svensk studie var 55.5 
(s=13). Reliabiliteten för GAF, med oberoende bedömare, har visat sig 
tillfredsställande: r=.81 (Söderberg, Tungström & Armelius, 2004). Medelvärdet för 
skattningar av global funktionsnivå i den aktuella studien gjordes av en grupp tränade 
bedömare före och efter terapi, samt vid uppföljning och baserades på intervjudata från 
dessa tillfällen. För att höja reliabiliteten i GAF-skattningarna, gjordes dessa i 
samstämmighet mellan bedömarna. Terapeuterna bedömde inte sina egna patienter.  

 
Självskattad hälsa. (Self-rated health -SRH; Bjorner et al., 1996) distribuerades 

vid de tre mättillfällena i form av följande enkla enkätfråga:  
”Hur är Din hälsa totalt sett, d.v.s. både fysiskt och psykiskt, just nu?” 

Utifrån denna fråga fick patienterna skatta sin upplevda hälsa på en skala mellan 
1=mycket dålig till 7=mycket bra. Instrumentet har i flera studier visat sig användbart 
för att förutsäga dödlighet och ohälsa samt ha en tillfredsställande test-retestreliabilitet 
(Nilsson & Orth-Gomér, 2000).  
 
Datainsamling 

Delstudie I. Data för den kvantitativa delstudien består av uppgifter, baserade på 
självskattningsformulär som patienterna har fyllt i vid psykoterapins början och 
avslutning, samt vid uppföljning efter 1,5 år. Dessa uppgifter har samlats in och 
arkiverats vid PI mellan 1998-2005.  
 

Delstudie II. För den kvalitativa delstudien användes utskrifter av de intervjuer 
som gjordes vid PI mellan 2000-2003 med de 11 patienterna, i samband med att 



9 

psykoterapierna avslutades. Intervjuerna genomfördes av sex tränade, oberoende 
intervjuare vid PI, varade ca 45 minuter och skrevs efteråt ut av två andra personer. De 
halvstrukturerade intervjuerna har utgått från Private Theories Interview (PTI, Bilaga 1) 
som har utarbetats av Andrzej Werbart, Sonja Levander och medarbetare vid PI 
(Ginner, Werbart, Levander & Sahlberg, 2001; Werbart & Levander, 2005; 2006). 
Syftet var att låta intervjupersonerna berätta om orsaker till att de sökte terapi, om sina 
problem och svårigheter då och nu, om hur de uppstått, om hur de kan avhjälpas och om 
vad som har förändrats. I ett avslutande avsnitt i intervjun ombes intervjupersonen 
beskriva sina föräldrar, sig själv och sin terapeut. Instruktionerna till intervjuarna var 
bland annat att öppet och lyhört ta fasta på respondenternas egna försök att ge mening åt 
sina upplevelser och erfarenheter, genom att hålla inne med egna tolkningar och 
formuleringar.  

 
Patienterna informerades om forskningsprojektets syfte, att data skulle behandlas 
konfidentiellt och gav skriftligt samtycke till att delta. 
 
Databearbetning 

Delstudie I: T-test för oberoende mätningar gjordes för SASB, negativa och 
positiva kluster, mellan den grupp patienter som skattat försämrad självbild efter terapi 
och den övriga gruppen patienter som sökt och deltagit i YAPP, före och efter terapi, 
samt vid uppföljning. Vidare gjordes T-test för parvisa beroende mätningar för de 11 
patienterna med försämrad självbild och för vart och ett av de ovan beskrivna 
instrumenten – mellan mättillfälle 1 och 2, (d.v.s. före och efter terapi), mellan 
mättillfälle 1 och 3 (d.v.s. före och vid uppföljning 1,5 år efter avslutad terapi), samt 
mellan mättillfälle 2 och 3.  

 
Delstudie II: En tematisk analys av intervjuutskrifterna genomfördes manuellt och 

etappvis. Varje utskrift lästes först i sin helhet, var för sig. En sammanfattande fallstudie 
med egna reflektioner och antaganden skrevs också för var och en av de 11 patienterna∗.  
Intervjumaterialet reducerades sedan genom att alla meningsbärande enheter i form av 
satser, meningar eller stycken valdes ut och grupperades under respektive intervjufråga, 
d v s enligt den befintliga struktur som PTI bygger på. I nästa steg gjordes ett urval där 
satser, som ansågs kunna ha betydelse för att förstå en process med förändrad självbild, 
listades intervju för intervju. Dessa grupperades tematiskt under kategorier som utgick 
från de inledande frågeställningarna. Därefter sammanställdes en förteckning med 
tabeller som visade vilka och hur många av individerna som gett uttryck för ett tema i 
respektive kategori (Bilaga 2). Arbetet med att definiera, omsortera och jämföra teman 
bestod i upprepade återgångar till och omläsningar av källmaterialet. Utifrån hur vanligt 
ett tema förekom, gjordes även antaganden om gemensamma egenskaper eller processer 
hos patienterna i gruppen.  
 
Parallellt med dataanalysen fördes anteckningar med egna reflektioner och hypoteser 
utifrån teorier och egna tidigare erfarenheter som gjorde sig påminda genom läsningen 
av materialet. Litteratur med relevanta teorier söktes och jämfördes med egna 
antaganden och data. Metoden kan således beskrivas som omväxlande induktiv och 
deduktiv, en så kallad ”hybrid ansats” som är motiverad att använda i fall som detta, där 
det inte finns någon självklar eller önskvärd kriterievariabel att jämföra det undersökta 

                                                
∗ Dessa fallbeskrivningar användes som arbetsmaterial och redovisas inte i studien, av etiska skäl.  
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fenomenet med, liksom i ett tidigt stadium av ett utforskandet av ett fenomen (Boyatzis, 
1998).  

 
Resultat, delstudie I 

 
Bortfall 
Tre av patienterna med försämrad självbild hade lämnat ofullständigt ifyllda skattningar 
i vardera ett instrument och vid ett mättillfälle.  Detta ger bortfall vid beräkningar av 
GAF i uppföljning vid mättillfälle 3 (N=10), samt SASB negativa kluster vid 
mättillfälle 1 (N=10) och 2 (N=10). Med detta följer även att underlaget för en 
jämförelse av SASB negativa kluster mellan tillfälle 1 och 2 endast är 9 patienter. Av de 
övriga 123 patienterna föll sju bort, antingen för att de hade fyllt i ofullständiga 
uppgifter (3) eller inte hade avslutat sin terapi, varför data för dessa var otillgängliga 
(4). Det återstående antalet patienter uppgick till 116. 
 
Skattad självbild jämfört med övriga patienter  
Som framgår av Tabell 1 hade patienterna med försämrad självbild efter terapi i 
genomsnitt skattat en signifikant mer positiv självbild före terapi, jämfört med övriga 
patienter som sökt och deltagit i behandling. Likaså skattade den undersökta 
patientgruppen en något lägre grad av negativ självbild än den övriga patientgruppen i 
de negativa klustren av SASB. Testningarna visade en stor (d=.76) respektive måttlig 
(d=.56) effektstyrka. 
 
Vid avslutningen av terapin är skattningarna omvända mellan de båda grupperna, det 
vill säga patienterna med försämrad självbild skattade såväl en signifikant mindre 
positiv, som mer negativ självbild, jämfört med den övriga patientgruppen (se även 
figur 2 på sid. 12). Båda testningarna visade betydande effektstorlekar (d=.72 respektive 
d=1.33)  

 
 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser i SASB för patienter med försämrad självbild respektive 
övriga patienter - före, efter och vid uppföljning efter terapi, samt signifikansprövningar.   

SASB 
Patienter med 
förs. självbild,   
M (s), N=11* 

Övriga 
patienter,  

M (s), N=116 

t-
värde 

Signifikans-
nivå 

Effekt-
styrka 

Positiva 
kluster  51.3 (17.6) 39.1 (15.9) 2.42 <.02 .76 

Före terapi  
Negativa 
kluster     26.1 (10.7)* 35.4 (16.9) 1.71 <.10 .56 

Positiva 
kluster 42.4 (15.9) 55.3 (18.2) 2.28 <.05 .72 

Efter terapi 
Negativa 
kluster   40.6 (15.7)* 20.1 (15.4) 4.03 <.001 1.33 

Positiva 
kluster 48.6 (13.7) 53.1 (17.2) .88 Ej sign. .27 Vid 

uppföljning Negativa 
kluster 24.6 (12.4) 21.2 (15.4) .72 Ej sign. .23 

    ∗ Med undantag för negativa kluster före och efter terapi: N=10 
 
 
 
 



11 

 
Vid uppföljning är skillnaderna mellan gruppernas genomsittliga skattningar betydligt 
mindre. Den undersökta gruppens medelvärden visar visserligen fortfarande en något 
mindre positiv och mer negativ självbild än övriga patienters medelvärden, men 
effektstyrkorna för de jämförande mätningarna är små, d=.27 respektive d=.28. 
 

 

 
Figur 2.  Förändring i SASB positiva och negativa kluster för gruppen med försämrad självbild, övriga 
patienter samt värden för en svensk normgrupp (20-56 år; Armelius, K, 2001). 

 
Skattad självbild efter psykoterapi och i uppföljning 
Gruppens genomsnittliga skattningar i de positiva klustren av SASB var, som förväntat, 
lägre vid avslutning jämfört med före psykoterapin (se Figur 3 på sid. 13; för 
medelvärden och standardavvikelser se Tabell 1). Dessa försämrade skattningar var 
dock inte signifikanta, inte heller de förbättrade skattningarna i positiva kluster vid det 
tredje, uppföljande mättillfället, vare sig de jämfördes med första eller andra 
mättillfället och effektstyrkorna var små eller obetydliga (d1-2=.43, d2-3=.36, d1-3=.17).  
 
I de negativa klustren av SASB hade patienterna med försämrad självbild genomsnittligt 
skattat en signifikant mer negativ självbild (N=9, M2= 41.74, s2=16.22) efter terapi, 
jämfört med före (N=9, M1=24.36, s1=9.74, t8=-4.79, p<.001, d=1.6). Även den 
genomsnittliga förbättringen i den negativa koefficienten vid det tredje, uppföljande 
mättillfället var signifikant (N=10, M3=24.4, s3=12.9, t9=3.39, p<.008, d=1.07), jämfört 
med de skattningar som gjordes direkt efter avslutad terapi. Effektstyrkorna för båda 
dessa mätningar var mycket stora, medan jämförelsen mellan mättillfälle 1 och 3 visade 
d=.00.  
 
På en individuell nivå visade dock patienterna en stor variation i svarsmönster. Två av 
patienterna i gruppen hade skattat en fortsatt försämrad självbild, det vill säga lägre 
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skattningar i den positiva koefficienten och högre eller oförändrade skattningar i den 
negativa koefficienten vid såväl avslutning som i uppföljning. En patient skattade i 
uppföljning lägre i de negativa klustren, men även lägre i de positiva, jämfört med efter 
terapi. Två patienter skattade en klar förbättring i båda koefficienterna, även jämfört 
med första mättillfället. De övriga visade alla på en förbättring i uppföljning jämfört 
med efter terapi, men endast delvis i jämförelse med första mättillfället. 

 

 
Figur 3. Förändring i skattad självbild i negativa och positiva kluster, för patienter med försämrad 
självbild. Råpoängen är transformerad till z-poäng relativt de genomsnittliga skattningar som gjordes före 
terapi. Skalan för det negativa klustret är vänd så att positiva värden representerar positiv förändring och 
omvänt för negativa värden. 
 
 
Utfall i de andra skattningsskalorna 
Resultaten av GAF, GSI och SRH visade alla genomsnittligt på en svagt positiv 
förändring för gruppen vid avslutning av terapin, dock utan signifikans, men med små 
effektstyrkor för GAF och SRH (dGAF=.46, dSRH=.30, dGSI=.03, se Figur 4, sid. 14). Vid 
uppföljning 1,5 år efter terapi har dessa förbättringar fortsatt att öka i alla tre skalor, och 
en jämförelse mellan de skattningar som gjordes före terapi, respektive vid uppföljning 
visade på en signifikant förbättring, med betydande effektstorlekar i GAF (M1=58.7, 

M3=64.7, t9=3.26, p<.001, d=1.03) och i SRH (M1=3.18, M3=4.18, t10=2.34, p=.04, 
d=.71), medan förbättringen i GSI inte var signifikant och endast visade en liten 
effektstyrka (M1=1.09, M3=.93, d=.24).  
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Figur 4.  Gruppens förändringar i GAF, GSI och SRH. Råpoängen är tranformerad till z-poäng relativt de 
genomsnittliga skattningar som gjordes för varje instrument före terapi. Skalan för GSI är vänd, så att 
positiva värden representerar positiv förändring och omvänt för negativa värden. 

 
 
 

Resultat, delstudie II 
 

Inledningsvis ges en allmän beskrivning av hur patienterna tycker att de har blivit 
hjälpta av terapin. Eftersom utgångspunkten är att patienterna har det gemensamt att de 
alla har en mer negativ självbild efter terapi, är det betydelsefullt hur de har uppfattat 
nyttan som helhet av att ha gått i psykoterapi. Därefter presenteras i tur och ordning de 
övergripande tematiska områden som har varit av intresse för studien. Enär fokus för 
intresset var att förstå en förändringsprocess, valdes följande områden ut som 
informationskällor: orsaker till att man sökte terapi, svårigheter just nu efter terapi, 
patienternas beskrivningar av sig själva, sin medvetandeprocess i terapin samt 
avslutningens betydelse. Innehållet i dessa beskrivs i sammanfattande ordalag, där både 
gemensamma och särskiljande teman lyfts fram tillsammans med exempel eller citat 
och åtföljs av en kort diskussion om hur betydelsen av dessa kan tolkas (avgränsad från 
redovisningen av teman med en asterisk*).  
 
I Bilaga 2 redovisas tabeller som anger vilka och hur många av patienterna som 
redogjort för innehåll som motsvarar respektive teman. Varje patient är försedd med en 
bokstavsbeteckning för att underlätta för läsaren att följa och jämföra de data som ligger 
till grund för de reflektioner och slutsatser som redovisas i löpande text. 
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Har terapin hjälpt? 
I intervjuerna ställs ingen direkt fråga om huruvida respondenterna anser att de har fått 
hjälp av att gå i psykoterapi, men på frågan om vad som har hjälpt dem svarar tio av 
elva spontant att terapin har varit till hjälp. Dessa svar varierar från vagare antydningar 
om att terapin ”har varit givande” till mer utförliga svar med förvissade och starka 
övertygelser om att terapin har hjälpt och att den har haft stor betydelse för deras 
möjligheter att bättre kunna hantera sina problem och svårigheter. Den respondent (K) 
som inte tycker sig ha fått hjälp av att gå i gruppterapi uppger att den inte motsvarade 
hennes förväntningar på vad det skulle ge. Samtidigt tillkännager hon att det i och för 
sig berodde på att hon ofta suttit tyst eller uteblivit från sessionerna. Hon kände olust 
inför att identifiera sig med ”någon som behöver terapi” och tvivlade på möjligheten att 
kunna bli förstådd av någon i gruppen. Hon uttrycker också tvivel på om terapin i själva 
verket skapade problem av sådant som egentligen inte var problem, men funderar 
samtidigt på om hon eventuellt skulle behöva fortsatt terapi.  
Även av de övriga tre patienter som deltog i gruppterapi (H, I, J) framgår att de inte till 
fullo tycker sig ha utnyttjat möjligheten att prata om sig själva. Tre patienter (E, I, J) 
uttrycker också en önskan eller ett behov av fortsatt terapi eller annan typ av 
behandling. Som skäl uppger de att de tror att det finns mer att ta reda på som de inte 
vet om sig själva eller att de skulle vilja ”gå djupare”.  

 
Orsaker till att man sökte terapi 

Yttre händelser och familjeförhållanden. En del av patienterna anger utlösande 
händelser, till exempel att det tagit slut med pojkvännen, att ha varit utsatt för 
misshandel eller en avgörande situation som fått dem att fatta beslutet att söka terapi (A, 
B, F, G, H). Två patienter (B, D) uppgav också tunga ansvarskänslor och en av dessa 
(D) beskriver en svår familjesituation och förlust av anhöriga som upprinnelse till att 
hon mådde dåligt och till slut bestämde sig. Två patienter hade blivit uppmuntrade av 
föräldrar eller syskon till att söka terapi (F, H).  

 
Social ångest. Anledningen till att söka terapi var för tre av patienterna (G, H, J) 

också kopplat till svårigheter att åka kommunalt, att vara bland, ta kontakt med eller 
prata inför folk, vilket hade verkat inskränkande på deras liv.  

 
”… jag hade ju tappat kontakten med ganska många då också, så att jag satt 
ännu mer ensam än vad jag är idag och grubblade och gjorde inte så mycket.” J 

 
Emotionella tillstånd och vanmakt. Gemensamt för de flesta är att de mer eller 

mindre utförligt beskriver känslomässiga tillstånd som direkta orsaker till att söka 
terapi. För en del handlade det om panik eller ”obotlig ångest”, medan andra mådde 
dåligt, kände en ledsenhet som inte släppte eller hade jobbiga funderingar. Några 
patienter (A, C, D, F, G) berättar också om känslor av vanmakt eller hjälplöshet inför 
sitt inre kaotiska tillstånd, som de hade försökt hantera själva på olika sätt, men som 
hade eskalerat och bara blivit värre och värre.  
 

”… jag var jätteledsen, jag grät jättemycket och jag var nästan som ett barn ibland 
och jag kände mig väldigt liten och orkade liksom inte vara vuxen och ta hand om 
mitt liv på ett bra sätt.” F 
 



15 

Det ligger därmed nära till hands att anta att det hade funnits en stark önskan om att få 
hjälp i de situationer som beskrivs, men det är endast två (C och F) av de elva som 
uttrycker ett behov av att få hjälp från en annan person.  
 

”… jag tror att jag hade behövt ganska länge egentligen, att sitta och prata med 
någon som jag inte behövde känna att jag tog upp dens tid eller var till besvär…” 
F 

 
Två andra patienter (B, H) uttrycker sig i termer av att de själva insåg att de behövde 
göra någonting åt sin situation, men ingen av de övriga kommenterar vilka behov de 
hade när de sökte terapi. 

 
* 
 

Patienterna har det gemensamt att de beskriver svårigheter, känslor eller yttre 
omständigheter som de före terapin inte tycktes ha satt i samband med vare sig sin 
tidigare historia, sina relationer till anhöriga eller med sina egna föreställningar om hur 
saker förhöll sig. Sammantaget framträder en bild av att de i första hand upplevde sig 
själva som offer – utsatta och drabbade av känslor som till synes varken tillhörde dem 
själva eller gick att förstå. 
 
Mot bakgrund av detta blir det också anmärkningsvärt och motsägelsefullt att så få ger 
uttryck för sitt behov av hjälp. I förhållande till minnet av det hjälplösa tillståndet tycks 
det paradoxalt nog även finnas en ovilja att se tillbaka på sig själv som en person som är 
beroende av andras hjälp. Möjligen avspeglar det ett omedvetet motstånd mot att 
acceptera att man inte klarar sig själv, vilket enligt Sigrell (1994) kan upplevas som en 
kränkning hos individer med en narcissistisk problematik. Han menar också att det 
raseri som väcks av denna kränkning kan maskeras av det lidande man upplever (och 
därmed förbli omedvetet). 
 

* 
 
Svårigheter just nu, efter avslutad psykoterapi 

Tydligare formulerade problem. De beskrivningar patienterna ger av de 
svårigheter de har just nu - efter terapin - är mer inlevelsefulla och utförliga än de 
problem som de uppgav som direkta orsaker till att söka terapi. I mycket är det samma 
problem man tampas med, även om en del tycker att de kan hantera dem bättre. Men de 
beskrivs mer i termer av egna beteenden, förhållningssätt och egenskaper än yttre 
händelser eller situationer. De sätts också i samband med relationer till viktiga personer 
och till orsaker i den historiska bakgrunden.  

 
Beteenden, känslor och förhållningssätt gentemot sig själv De generellt mest 

framträdande svårigheter som beskrivs handlar allmänt om rädsla för att misslyckas 
samt misstro, osäkerhet och tvivel på sig själv. Samtliga patienter ger också rikliga 
uttryck för hur de på olika sätt förhåller sig negativt till sig själva. Exempel på hur de 
dömer, kritiserar, försummar, hindrar eller straffar sig själva är frekventa, liksom att de 
döljer sig själva eller maskerar sig bakom en roll.  
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”… så fort jag kan ana att någon ser något negativt så blir jag ganska hård mot 
mig själv då och det är någonting som vi har jobbat med, jag och terapeuten…” 
A 
 
”… jag kan ge sken av att jag har ett bra självförtroende, jag kan oftast spela ett 
spel” E 
 

Att de över huvud taget förhåller sig negativt gentemot sig själva tycks hos en del vara 
en nyförvärvad upptäckt, något som de tidigare inte har reflekterat över, men har fått 
syn på genom terapin. 

 
”… jag är medveten om att jag är självkritisk och att det var mycket det som var 
skurken förut för att jag skyllde allt på mig själv men nu försöker jag inse att det 
kan inte alltid vara mitt fel […] det var en på gruppterapin faktiskt som sa det.” K 

 
Den ökade medvetenheten om hur man beter sig och förhåller sig till sig själv tycks i 
flera fall också ha lett till en ökad vaksamhet gentemot sig själv: 
 

”… jag tänker rätt negativa tankar om mig själv om jag inte är på mig som jag 
hela tiden försöker vara nu, om man nu kan vara objektiv om sig själv, men jag 
försöker på nåt sätt, så det är inte bara att gå på.” C 

 
”… den destruktiva tanken är ju också den som förstör för mig när jag t ex 
kommer i situationer som jag tycker är obehagliga, att jag […] liksom skrämmer 
upp mig i förväg […] det är ju den som måste dö, alltså den känslan måste 
försvinna, den tanken.” G 

 
Relationer. Svårigheter med relationer och socialt umgänge rapporteras också mer 

som ett aktuellt problem än som direkt orsak till att man sökte terapi. Det handlar å ena 
sidan om rädslor för att bli bedömd, sårad, bortgjord eller attackerad av andra och å 
andra sidan om svårigheter att dra gränser gentemot andra genom att skilja på egna och 
andras behov, att kunna reglera närhet och avstånd och säga nej utan att få skuldkänslor. 
Ett tema som återkommer i samtliga intervjuer handlar om att frigöra sig, oftast från 
starka band till föräldrar och andra familjemedlemmar. Och även om några anser att de 
har blivit bättre på att hantera relationer genom att förhålla sig på nya sätt, så tycker de 
allra flesta att de är mer beroende och osjälvständiga än de skulle vilja vara. För en del 
handlar det om skuldkänslor eller oro för att svika andra personer. En föreställning om 
att dessa inte skulle klara sig själva gör det svårt att säga ifrån och lyssna till vad man 
själv vill eller tycker. Några menar att deras behov av bekräftelse och vilja att vara till 
lags hindrar dem från att frigöra sig. 
 
De relationella problemen kan på ett grovt sätt delas in i två grupper. I den första 
kategorin sätts svårigheterna i samband med relationer till föräldrar eller andra 
närstående, ofta uttryckt i en oförmåga att sätta gränser eller att skilja mellan egna och 
andras känslor. Dessa patienter (A, B, D, F, J) tycker att de tar på sig ansvar för andras 
problem eller behov och gör avkall på sig själva, antingen på grund av skuldkänslor, 
rädsla för att belasta eller svika andra, eller för att vara till lags och få bekräftelse. 
 

”… det viktiga är ju att jag ska kunna dra gränser mot min mor t ex utan att 
behöva få sådan ågren för det så att jag måste straffa mig själv…” A 
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”… jag har väldigt lätt för att ta på mig andras problem, därför att jag hela tiden 
söker bekräftelse […] det är det jag ser mig själv vara bra på, att ha hand om 
andras problem – vilket gör ju då att jag sitter fast och inte heller behöver ta steget 
att våga gå och klara mig själv och också kanske inse att andra klarar sig utan 
mig.” B  
 
”… de svårigheter jag får liksom med att vara den personen jag är om jag har 
svårt med relationer med anhöriga eller nära vänner eller så där, svårigheter att 
kunna säga nej eller bara våga tänka på sig själv.” F 

 
I den andra kategorin (G, H, I, J, K) är det snarare en yttre värld som verkar hotfull och 
skrämmande och som hindrar en frigörelse. För dessa patienter är svårigheterna 
kopplade till sociala rädslor, som att ta kontakt med, vara bland eller prata inför folk. 
Man är rädd för att bli bortgjord, attackerad eller avslöjad. ”Räddningen” kan då vara att 
söka skydd och trygghet hos familjen, eller genom att isolera sig i ensamhet, vilket 
också leder till stagnation. 

 
”… så har det gått ut väldigt mycket på just det här att dölja en massa olika 
saker och ting […] och har man det så blir världen farlig liksom.” I 
 
”… det är svårt att hälsa på folk och tala med folk och [jag] känner att det 
mesta som man säger är onödigt på något vis att då säger jag hellre ingenting. 
[…] och sedan så stänger jag mig inne lite i familjen […] försöker upprätthålla 
kontakten bara med dem istället för med andra vänner och ja, det blir 
osjälvständigt för alla parter kan man säga.” J 

 
Att känna sig sviken. Även om det inte direkt anges som ett problem för någon av 

patienterna, så framgår det på flera sätt av intervjuerna att många även har krav eller 
förväntningar på andra personer i sin nära omgivning, som inte är uppfyllda. Det kan 
handla om att ha känt sig övergiven och sviken eller att inte ha blivit tillräckligt 
uppmuntrad och bekräftad. Och även om några tycks kunna acceptera och förstå att det 
inte går att förändra, så uttrycker de ändå sådana önskningar. Hos vissa kan en ton av 
besvikelse anas. 
 

”… att mina föräldrar förändrades som personer, det tror jag kunde vara en 
jättebra hjälp [småskratt] men det förstår jag att de inte kommer att göra.” A 
 
”… jag kanske tycker att min mamma och pappa skulle ha påverkat mig mera 
och uppmuntrat mig på något sätt…” E 

 
* 

Att svårigheterna beskrivs mer utförligt efter terapin kan delvis förklaras av att det är 
lättare att leva sig in i och formulera sådant som är aktuellt för stunden än det man 
blickar tillbaka på, samt att det i intervjuerna ställs mer följdfrågor om de nuvarande 
problemen. Men det kvalitativt annorlunda innehållet återspeglar samtidigt ett nytt 
reflekterande över sig själv. Att de nuvarande svårigheterna i högre grad beskrivs i 
termer av egna förhållningssätt och beteenden än yttre händelser eller situationer tyder 
på en ökad benägenhet att fokusera på och intressera sig för sig själv och hur man själv 
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fungerar och att man är villig att ta till sig och äga sitt problem snarare än att se sig som 
ett passivt offer för sin livssituation.  
 
Det som tidigare har upplevts som främmande känslor eller utifrån kommande hot och 
svårigheter tycks i högre grad kunna erkännas av patienterna som en del av dem själva. 
Ändå tycks det för några fortfarande inte finnas tillräckligt med utrymme för dessa 
tankar och känslor att samsas med de tidigare föreställningarna om sig själv. De måste 
på olika sätt angripas eller stötas bort, vilket tyder på svårigheter att både differentiera 
och integrera dessa inre känslor och tankar. Eftersom de nu mer kan betraktas som en 
del av det egna självet får det till följd att man också angriper sig själv och så att säga 
”slänger ut barnet med badvattnet”.  
 
Frigörelsen från föräldrarna är som tidigare nämnts ett centralt tema generellt sett för 
unga vuxna som söker och deltar i terapi, liksom svårigheter att säga ifrån och tänka 
mer på sig själv (Jacobsson, 2005; Edenius & Sandberg Kempe, 2003). Därför är det 
svårt att avgöra om den här gruppen skiljer sig från andra patienter på den punkten. Men 
att flera här beskriver sådana svårigheter som ett aktuellt problem, som de fortfarande 
försöker komma till rätta med, kan vara ett tecken på en ofullständig bearbetning av 
svårigheter att balansera beroende och självständighet. Det tycks i några fall även finnas 
en inneboende motsättning i beroendet som sådant, i det att de så att säga är beroende av 
andras beroende av dem, vilket skulle kunna göra denna problematik särskilt 
komplicerad för dem att fullt ut förstå och komma till rätta med.  
 
Uppdelningen av patienternas relationsproblem i två kategorier är givetvis en 
konstruktion som görs här, med syftet att försöka strukturera och tydliggöra de 
variationer som återges i intervjuerna. Och även om några av patienterna tydligt 
beskriver ett mönster som tillhörande den ena av de två kategorierna, är gränsen mellan 
dessa oskarp och flera av patienterna ger uttryck för en problematik som utgör en 
kombination av de båda. I båda fallen är dock problemen kopplade till hur andra 
människor i omgivningen uppfattar dem, och gemensamt är också föreställningar om 
hur andra ser på den egna personen. Den första gruppen av svårigheter tycks i högre 
grad vara påverkade av (tänkta) krav, förebråelser och medföljande skuldkänslor. För 
den andra kategorin kan antas, att andras blickar – i patientens föreställning – är färgade 
av negativa känslor som förakt, nedvärdering eller fientlighet, vilket väcker 
skamkänslor. Det kan alltså antas, att det i båda fallen handlar om aspekter av en hotad 
självbild om behöver skyddas med hjälp av olika strategier. Dels genom ett förnekande 
av egna svagheter och begränsningar och dels genom undvikandet av ett (faktiskt eller 
inbillat) förakt hos andra. 
 
Båda dessa tendenser kan också härledas till två aspekter av en narcissistisk 
problematik: skamkänslor och ett starkt behov av yttre bekräftelse för att bevara 
självaktningen (McWilliams, 2003). Genom att projicera ut känslor av skuld, aggression 
och avund kan fantasier om den egna omnipotensen vidmakthållas (Sigrell, 1994). Detta 
kan förklara att några har känt sig hotade av sin omgivning, liksom att många även känt 
sig svikna och förhållit sig kritiska gentemot (viktiga) andra.  
 

* 
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Hur beskriver patienterna sig själva? 
När patienterna mot slutet av intervjun ombes beskriva sig själva, ger de varierande 
svar, oftast i form av två till fyra adjektiv som de sedan utvecklar. Olika varianter på att 
ha höga krav och ambitioner, samt att vara missnöjd med eller hård mot sig själv 
återkommer hos flertalet, liksom att vara motsägelsefull, komplicerad, förvirrad eller 
tvivlande. Ibland framgår det tydligt av formuleringarna att det är oönskade eller 
negativt färgade kvaliteter, medan det andra gånger är svårare att avgöra ifall de själva 
ser dem som neutrala eller positivt laddade. Patienterna tillskriver här även sig själva 
positiva och eftersträvansvärda egenskaper, som t ex ”glad”, ”öppen”, ”snäll”, ”lojal”, 
”stark”, ”effektiv”, men sammantaget utgör dessa mindre än hälften av alla omdömen.   

 
* 

Intervjuerna som helhet fokuserar mycket på patienternas svårigheter och problem, 
vilket kan innebära att de är måna om att även försöka framhålla mindre problematiska 
sidor av sig själva när de ges chans. Proportionerna mellan positiva och negativa 
omdömen kan dels återge denna betydelse av intervjusituationen, dels avspegla ett ökat 
fokus på de egna svårigheterna. 

 
* 

 
Medvetande- och förståelseprocess 

Kännedom om problemen, insikt och förståelse. Åtta av patienterna uttrycker på 
olika sätt att de har fått en större kännedom om sina problem, att de tydligare kan 
definiera dem eller se dem ur nya perspektiv.  
 

”… problem jag inte trodde att jag hade när jag sökte hit utan trodde att det var 
relativt normalt och det tog lång tid innan det kom in i terapin…” A 

 
Jämfört med de dominerande känslor av vanmakt, hjälplöshet eller blockerande ångest 
som patienterna beskriver att de haft före terapin ser man nu i högre grad mönster i 
sättet att fungera och de känslor som beskrivs sätts mer in i ett sammanhang där de 
bättre kan förstås och ges orsaker (A, F, G, I).  

 
”… man har ju liksom en historia och det är mycket som vi har pratat om, 
mycket från min barndom och sådant som inte jag har tänkt på [tidigare] ” F 
 
”… det började med att jag sökte terapi för att jag tyckte det var väldigt jobbigt 
att prata inför folk […] men för min del så känner jag att det låg andra saker 
under det […] jag börjar förstå lite grand att jag på något sätt går in för att folk 
ska prata illa om mig t ex eller att jag ska bli bortgjord…” G 

 
Genom att ha blivit sedd, speglad och ibland ifrågasatt har man fått syn på mönster i 
sina beteenden och sett samband mellan sina emotionella reaktioner och invanda 
föreställningar eller förhållningssätt i relation till andra människor. Den ökade 
förståelsen av de egna känslorna och av hur man fungerar har också upplevts som 
positiv.  
 

”… i och för sig så spelade jag väl nog dukig terapiklient ganska länge och 
gjorde framsteg hit och dit och sa rätt saker för att jag trodde att jag skulle 
tillfredsställa terapeuten, men han såg nog igenom det men han gjorde det på 
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ett ganska bra sätt […] jag kom på jag själv med olika saker [småskratt] och 
det var bra.”  A 

 
Med en ökad medvetenhet om sitt förhållningssätt tycker några även att de har lärt sig 
att hantera sina svårigheter och ibland kunnat se hur de kan påverka sina relationer 
genom ett nytt förhållningssätt (A, C, D, E, F, I). 
 

”… när man drar en gräns inför någon så förändras den också för då får den 
veta vad man verkligen känner och […] antingen kan den bli arg eller så 
kanske den blir, tycker det är skönt för att man är uppriktig.” F 

 
Saknad självkännedom. Några andra tycker att de visserligen har fått en större 

klarhet, men de tror att det fortfarande finns en hel del som de inte vet tillräckligt om sig 
själva och som de skulle vilja utforska vidare, antingen på egen hand, i fortsatt terapi 
eller i annan form av behandling (C, E, H, I, J).   
 

”… om man skulle gräva mer i sitt förflutna har jag funderat på, att få svar på 
saker […] jag kanske kan få svar på frågetecken t ex om ja just min oro, om det 
kan bero på att jag har varit själv mycket eller om jag inte känner att jag känt 
mig trygg i min barndom, jag vet inte” E 

 
Mättnad. De flesta tycks vara positivt inställda till sin ökade kännedom om sina 

problem, men några patienter ställer sig tveksamma till om de är fortsatt hjälpta av att 
vara medvetna om sina svårigheter (B, C, H, K). Dessa uttrycker i stället en önskan om 
att lägga det svåra bakom sig, att gå vidare och ta itu med saker konkret, i stället för att 
tänka.  
 

”… jag har haft den känslan att nu får det vara nog, nu vill jag inte prata – nu 
vill jag göra. […] det är väldigt skönt att känna sig obegränsad själsligt och 
psykiskt, men det finns en verklighet sen som tränger sig på.” B 
 
”Att jag har liksom inte tid eller energi att sitta och grubbla över det där längre, 
liksom. Utan att jag har liksom annat att tänka på.” H 
 
”… det är svårt att veta om man behöver terapi och om det gör någon nytta 
eller om det snarare är så att man gör problem av någonting som kanske inte är 
ett problem, det är sådana frågor som jag undrar.” K 

 
Motsägelsefulla tankar och känslor. Så gott som alla av de intervjuade ger i olika 

grad exempel på motstridiga tankar eller känslor som de försöker förhålla sig till. Ibland 
handlar det om att kunna få ihop bilden av sig själv, med nyfunna insikter om vad som 
är svårt.  

 
”… jag tror att jag tänker för mycket på mig själv samtidigt som jag 
tänker för lite på mig själv, så att det där blir svårt.” D 
 
”… det är inte svagt att visa det utan det är ju en styrka att kunna visa 
[…] att jag kan ha dåligt självförtroende […] ja någon svag sida…” E 
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Ibland pekar dessa motsägelser på en motvilja mot förändring och en nostalgisk önskan 
om att återgå till tidigare mönster: 

 
”Det är sorgligt men sant, men det är en typ av trygghet att ha en rädsla 
på något sätt.” G 

 
Och även om dessa motstridiga tankar och känslor kan vara något som man arbetar med 
på ett medvetet plan, kan de på ett förrädiskt sätt vara närvarande men otillgängliga på 
samma gång:   
 

”Det är negativa tankar som finns där, utan att jag tänker på dem.” C 
 

* 
 

Samtliga patienter beskriver en process mot ökad kännedom om sina problem, men de 
varierar med avseende på hur långt de har kunnat eller velat gå i denna process. Utifrån 
Stiles’ och Angus’ (2001) modell över den terapeutiska assimilationsprocessen tycks 
flera av dessa patienter befinna sig i ett stadium där inre - tidigare omedvetna - 
problematiska röster har börjat framträda och igenkännas av patienten, men där 
problemet ännu inte klart kan formuleras. Att komma i kontakt med detta innehåll är, 
enligt Stiles, förknippat med intensiv och diffus psykisk smärta som successivt minskar 
i takt med att det klarare kan uttryckas. Några patienter i den undersökta gruppen har 
tydligare kunnat fastställa sina problem, även som något som kan bearbetas och 
hanteras. De negativa affekterna är kvar, men är nu mer hanterbara och dessa patienter 
är fokuserade på arbetet med att försöka nå förståelse för sin inre problematiska 
upplevelse samt att låta inre motstridiga röster börja förhandla med varandra. I nästa 
steg, som enligt min mening endast tre av patienterna (A, D, F) har närmat sig, ökar 
både klarheten och allmängiltigheten i förståelsen, och de inre motstridiga rösterna kan 
nå fram till varandra. Denna fas kännetecknas, enligt Stiles, av blandade känslor med 
såväl obehaglig igenkänning som nyfikenhet och behaglig förvåning, en s.k. ”aha-
upplevelse”. Ingen av patienterna beskriver dock erfarenheter som är kopplade till de 
följande stadierna, det vill säga hur förståelsen kan användas för att lösa problemen i 
både specifik och mer generell bemärkelse och med en flexibel integration av inre 
problematiska röster.  
 
Exemplen på motstridiga tankar och känslor hos patienterna förstärker bilden av en 
ofärdig och pågående assimilationsprocess som förmodligen skapar förvirring och 
upptar mycket energi. Det tyder också på att försvar som tidigare har hållit isär gott och 
ont har börjat ge vika för ett mer differentierat tänkande. Campbell (1990; Campbell & 
Fehr, 1990) har visat att god självkännedom, formulerad som en klar, sammanhållen 
och konsistent bild av sig själv, är positivt korrelerad med hög självkänsla (eng. self-
esteem). Däremot tycks inte komplexiteten i självbilden vare sig påverka eller påverkas 
av enhetligheten i självbilden (Campbell, Assanand, & Di Paula, 2003), men för att 
uppnå enhetlighet genom integrering av olika (motstridiga) aspekter av självet behöver 
dessa först differentieras. För patienterna i denna studie skulle det kunna innebära att en 
ökad differentiering av olika självaspekter har lett till en mer komplex och 
mångfacetterad självbild, men vars delaspekter ännu är ofullständigt integrerade. Att 
prata om och nå ökad insikt om sina problem leder således inte med nödvändighet till 
klarhet över vem man är eller hur man känner och tycker. Sambandet mellan 
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självkännedom och självvärdering skulle således tentativt kunna formuleras enligt 
följande, åtminstone för denna grupp patienter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

Terapins och avslutningens betydelse  
För det flesta har terapin, som framgår ovan, inneburit ett stöd och en möjlighet till 
djupare förståelse av sig själv. Det har också varit betydelsefullt för flera att få bekräftat 
att de inte är onormala eller avvikande. De fyra som deltog i gruppterapi uppskattar alla 
att ha fått ta del av och höra om andras problem och några av dem som deltog i 
individualterapi beskriver att de kände en lättnad över att inte bli betraktade som 
konstiga eller knäppa av terapeuten. En patient (F) tycker att det hade varit för stort 
fokus på problem i terapin och hade önskat att hon kunnat prata mer om sådant som 
man blir glad av. Några patienter (B, F, H, G, K) framhåller också ett försiktigt 
missnöje med terapeuternas återhållsamhet och uttrycker önskemål om att denne hade 
förhållit sig mer aktiv genom att ställa frågor och ge tydligare vägledning. 

 
”… ibland kan jag känna att den här terapiformen har ju varit ganska mycket 
att jag har pratat […] jag kanske skulle vilja ha lite mer så här personligt, att ja, 
’nu sänder jag dig på uppdrag’, liksom […] ’för att du ska bukt med det här så 
måste du göra följande’ eller försöka alltså säga vad som är rätt och fel det kan 
man inte göra men man måste väl ända kunna ge små hintar typ” G 
 
”Det […] kanske var en variant som inte funka så bra på mig. […] det byggde 
på så man fick tänka själv och så där, och det var nog det som var vitsen med 
det. Att man själv skulle komma fram till svaren” H 

 
Generellt beskriver patienterna terapeuten i positiva ordalag, som en som har gett sig tid 
att lyssna och förstå, men som även har speglat och ifrågasatt. Några har haft en 
upplevelse av att terapeuten visste mer eller förstod dem bättre än de själva gjorde (A, 
F, J). 

 
”… ibland så känns det nästan som att han har förstått mig bättre än vad jag gör 
[…] han har sagt saker som jag får tänka på […] som jag inte alls har förstått 
men sedan så har man fått tänka om […] och börjat inse att det ligger nog 
ganska mycket i det…” J 

 
Såväl beundran som kritik och missnöje rapporterades alltså, men ingen av patienterna 
talar om betydelsen av relationen till terapeuten i termer av beroende, bindning eller 
saknad. Det sammantagna intrycket av detta blir snarare en distanserad och avvaktande 
hållning hos patienterna gentemot deras terapeuter. Inte heller talar någon av patienterna 
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om vilken känslomässig betydelse det har för dem att de just har avslutat sin terapi, 
förutom att det för några tycks innebära att de inte längre har några problem (F, H, K). 
 

* 
 

Upplevelsen av att inte ha kännedom om sig själv och av att terapeuten förstår dem 
bättre än vad de själva gör tyder på en idealisering av terapeutens förmåga, som 
eventuellt också innebär en utarmning av det egna självet och känslor av otillräcklighet. 
Det samtidiga missnöjet och möjliga förnekandet av beroendet och av separationen kan 
vara ett tecken på att en negativ överföring inte identifierats och uppmärksammats i 
tillräcklig utsträckning. Det ställs visserligen ingen direkt fråga om hur patienterna 
förhåller sig till att avsluta terapin, men i andra liknande studier (Edenius & Sandberg, 
2003; Larsson Holmkvist, 2001) förekommer det att patienter spontant tar upp teman 
kring den separation det innebär att avsluta terapin. Avslutningens betydelse för 
behandlingen som helhet har tidigare uppmärksammats och den sorgeprocess som det 
innebär att skiljas efter en längre tids behandling anses vara avgörande för utfallet 
(Craige, 2002; Quinodoz, 1996). Det är dessutom vanligt att känslor av lättnad, 
tillfredsställelse och stolthet över vad man har uppnått är uppblandade med känslor av 
förlust och oro över hur man ska klara sig på egen hand i fortsättningen. Förutom den 
sorg det innebär att förlora terapeuten/analytikern som reell person och samtalspartner, 
ställs man nu inför nya utmaningar. Det faktum att dessa patienter inte tar upp några av 
dessa aspekter, skulle därför dels kunna tyda på ett förnekande av terapeuten och 
separationens betydelse och de känslor den väcker och dels återspegla en grundläggande 
misstro gentemot terapeuten. 
 
Hos individer med en stark känslighet för förluster och separationer, såväl verkliga som 
imaginära, kan sådana lätt uppfattas som personliga kränkningar. Enligt Sigrell (1994) 
kan ”rigida narcissistiska objektrelationer” aktualiseras vid psykisk stress och särskilt 
när man står inför en förlust eller separation hos personer med en narcissistisk 
problematik. Det innebär att subjektet genom sina projektioner relaterar, inte till en 
annan separat person, utan till sig själv via objektet. En förlust leder därför först till en 
identifikation med objektet och ett förnekande av förlusten – ett förnekande som 
fungerar som skydd mot avund och frustration. Craige (2002) menar också att gamla 
överföringar av inre objekt som är ofullständigt bearbetade åter kan väckas till liv och 
utgöra ett hot om de blir så intensiva att patienten känner sig övergiven och avvisad av 
analytikern och har svårt att skilja nuet från det förflutna. Av en framgångsrik 
behandling följer däremot att patienten kan internalisera analytikern som ett 
övervägande gott inre objekt, vars funktioner han eller hon nu övertar, inspireras av och 
tar hjälp av i påfrestande situationer. Det är först nu man på allvar kan upptäcka och 
prova vad man har fått ut av och uppnått i behandlingen. (Craige, 2002).  
 

* 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att uppnå en djupare och mer nyanserad förståelse av 
patienternas försämrade självbild efter terapi, avspeglad i självskattningar och genom en 
analys av vad de själva berättar i intervjuer efter avslutad terapi.  Resultaten av den 
första, kvantitativa, delstudien visar att gruppen genomsnittligt skattade en mer positiv 
självbild före terapi än övriga patienter - och omvänt efter terapi. Vid uppföljning är 
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deras skattade självbild förbättrad jämfört med efter terapin och skiljer sig obetydligt 
från övriga patienter. Gruppens medelvärden för de tre utfallsskalorna GAF, GSI och 
SRH var delvis förbättrade efter terapi och fortsatt förbättrade vid senare uppföljning. 
Ur den tematiska analysen i den andra delstudien framträdde olika bilder som var och 
en kan utgöra delförklaringar till en försämrad självbild.  Patienterna beskriver på olika 
sätt en upptagenhet med hur andra uppfattar dem och har svårigheter att balansera detta 
beroende med sina önskemål om att bli mer självständiga. Tidigare strategier för att 
upprätthålla en självbild, om än bräcklig, tycks ha byggt på ett förnekande av sitt 
beroende eller sina negativa känslor, vilket antyder en narcissistisk problematik. En 
ökad självkännedom och nya insikter som uppnåtts i terapin kan ha lett till ett ökat 
fokus på problem kopplade till den egna personen, vilket återspeglas i en mer negativ 
självbild. Samtidigt tycks assimileringen av dessa insikter ofullständig, med svårigheter 
att integrera motstridiga tankar och känslor, vilket skapar osäkerhet och tvivel om sig 
själv och återaktualiserar ett oönskat beroende.  
 
Resultaten av den första, kvantitativa delstudien visar tydligt ett avvikande mönster hos 
den undersökta gruppen, vad gäller förändring i självbild.  Detta mönster var omvänt 
jämfört med hur övriga patienter skattade sin självbild före och efter terapi. Visserligen 
var den initialt mer positiva självbilden fortfarande mer negativ jämfört med en 
normalgrupp, men betydligt mer positiv än övriga patienters självbild. I den mån en 
negativ självbild före terapi har positiva samband med gynnsamma utfall av terapin, 
skulle dessa mätningar ge ett visst stöd för antagandet att en initialt negativ självbild 
kan vara bidragande till en högre motivation att tillgodogöra sig psykoterapi och att 
öppna sig för förändringsprocesser. Men det faktum att resultaten i de andra 
utfallsskalorna – GAF, GSI och SRH – visar på en förbättring vid avslutningen av 
terapin, tyder på att psykoterapin generellt sett har varit meningsfull för denna grupp 
patienter och att de av allt att döma har kunnat tillgodogöra sig en hälsofrämjande 
process. Detta bekräftas också av patienternas egna rapporteringar i intervjuerna.  
 
En möjlig tolkning av den initialt positiva självbilden kan vara att denna grupp patienter 
med försämrad självbild före terapin besvarade frågor om sig själva utifrån en mer 
begränsad självreflektion och självinsikt. Såsom Benjamin (1988) har påpekat 
återspeglar SASB den subjektiva upplevelsen av självbilden och inte nödvändigtvis 
realiteten, vilket kan innebära att de skattningar en individ gör även återspeglar en (brist 
på) självinsikt och reflektion över hur man förhåller sig till sig själv. Således påverkas 
skattningarna även av hur man önskar eller föreställer sig att man förhöll sig till sig 
själv snarare än hur det faktiskt är. En egentlig ”självförsummelse” skulle då kunna 
uttryckas i en förnekande svarsstil hos respondenten, snarare än att han eller hon skattar 
högt i detta kluster. Utifrån detta resonemang kan antas att patienternas svarsstil före 
terapi kan ha återspeglat sådana omnipotenta eller grandiosa föreställningar om sig 
själva som karaktäriserar en narcissistisk problematik – en problematik som enligt 
Sigrell (1994) står i ett motsatsförhållande till insikt.  
 
Den genomsnittliga förbättringen i självbild vid uppföljning efter 1,5 år tyder även på 
att den försämrade självbilden i samband med avslutningen av terapin är i en 
övergående fas. Detta kan vara ett uttryck för att den försämrade självbilden återspeglar 
tvivel och osäkerhet i samband med terapins avslutning till följd av ofullständigt 
bearbetade överföringar och en bristfällig assimilering av de insikter som gjorts i terapin 
samt att de ännu inte har hunnit pröva sin förmåga att klara sig på egen hand. Den 
förhållandevis mer positiva självbilden före terapi skulle i så fall kunna vara ett 
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predicerande tecken på patienter med särskilda behov i anslutning till terapins 
avslutning. En högre grad av uppmärksamhet hos terapeuten på egna och på patientens 
försvar mot beroende, förlust och separation kan bidra till att denna sorgeprocess och 
bearbetning kan inledas i god tid, innan terapin avslutas. 
 
Båda delstudierna har brister i designen som kan hänföras till avgränsningen av studien 
och till att urvalet var begränsat från början. För den kvantitativa studien gäller att den 
undersökta gruppen utgör ett förhållandevis litet statistiskt underlag, vilket gör det både 
tvivelaktigt att stödja sig på signifikansprövningar för att dra generella slutsatser om en 
population och svårare att få signifikanta resultat. Risken för typ II-fel ökar, d v s att 
man felaktigt underskattar skillnader som dock finns när signifikans inte uppnås. 
Resultaten kan däremot snarare tjäna som en beskrivning av den specifika gruppen och 
de värden som visar effektstyrka bidrar till en mer tillförlitlig bild av hur stora 
skillnaderna är, liksom de resultat som har signifikans. En annan svaghet med 
begränsningen i urvalsprincipen ligger i att den från början utgår från en extrem, 
avvikande grupp och möjligheten kvarstår att just dessa 11 personer (eller en ansenlig 
del av dem) kan ha skattat försämrad självbild av en slump. Den försämrade självbilden 
efter terapin, liksom den förbättrade vid uppföljningen, skulle i så fall kunna förklaras 
med så kallad ”regression mot medelvärdet”, det vill säga att slumpmässigt extrema 
värden tenderar att närma sig medelvärdet vid en upprepad mätning. Det går inte att 
utesluta att den försämrade självbilden efter terapi skulle kunna vara ett utslag av brister 
i reliabilitet, trots den goda reliabilitet som tidigare visats för testet. Ändå ger 
patienterna rikliga exempel på hur de försummar, förkastar eller anklagar sig själva, 
vilket ger ett visst stöd för att de har en mer negativ självbild än de tidigare (visste att 
de) hade. En undersökning av intervjuer som gjordes före terapin skulle behövas för att 
räta ut frågetecknen kring detta. Frågan om huruvida negativ självbild främjar eller 
hindrar terapeutiskt utfall avsågs inte besvaras här och för detta skulle en mer ingående 
studie av fler utfallsskalor och med en större urvalsgrupp behöva göras.  
 
Med hänsyn till den betydelse av beroende och självkontroll som framträdde av den 
tematiska analysen skulle även en mer utförlig undersökning av patienternas skattningar 
i kontrolldimensionen av SASB vara relevant för att bättre förstå sambandet mellan 
självkontroll och självkärlek. Därtill kunde en studie över graden av konsistens i 
skattningarna även ge bidragande information om huruvida enhetligheten i självbild 
hade förändrats hos dessa patienter i terapi. 
 
Även i den kvalitativa studien leder urvalet till en metodologisk svaghet, i det att det 
saknas en jämförelsegrupp. Utförliga och systematiska kodningar av intervjuer med 
såväl patienter med försämrad självbild som med patienter med förbättrad självbild 
skulle ge ett mer tillförlitligt underlag för jämförelser som inte var möjliga med den 
avgränsning som gjordes för denna studie. En sådan studie skulle ge, om inte en bild 
som står i konflikt med det som här har framkommit, så en mer sammanhållen, entydig 
och klar bild. Därtill skulle en motsvarande studie av intervjuer gjorda vid uppföljning 
kunna bidra till en mer utförlig bild av hur den post-terminala fasen har upplevts av 
denna grupp patienter. Det kan också antas att patienterna efter en tid har erhållit ett 
klarare perspektiv och därför kan redogöra för sin försämrade självbild på ett mer 
informerande sätt, som kunde belysa frågan om den vid uppföljningen förbättrade 
självbilden återspeglar en mer integrerad och samanhållen självbild, eller i själva verket 
en återgång till tidigare försvarsmönster. 
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En annan svaghet i den kvalitativa analysen ligger i att intervjuerna utförts före och 
oberoende av denna studies syfte och frågeställningar, vilket innebär att information 
som har eftersökts kan ha saknats, liksom att både läsning och urval av det befintliga 
materialet i högre grad är hänvisat till subjektiva tolkningar. Här har tolkningar gjorts av 
sådana teman som har utelämnats i intervjuerna, till exempel hur patienterna ser på 
avslutningen av terapin. Om det hade varit möjligt att ställa direkta frågor till 
patienterna om dessa ämnen, skulle informationen troligtvis ha blivit både rikligare och 
mer tillförlitlig som grund för tolkningar.  
 
Sammanfattningsvis belyser resultaten av denna studie en komplexitet i begreppet 
självbild. För en del patienter innebär detta svårigheter att fullt ut tillgodogöra sig en 
terapeutisk process där den initiala självbilden ifrågasätts utan att den undergrävs. 
Medan psykoterapi för många patienter innebär att bygga på och utveckla en 
accepterande och kärleksfull hållning till sig själv, kan det för andra betyda en kännbar 
omväg, där tidigare förhållningssätt radikalt behöver omprövas, för att en strukturell 
förändring ska komma till stånd. Och det är visserligen av vikt att negativ överföring 
och dolda självaspekter uppmärksammas tidigt i processen, men avslutningen i sig kan 
även utgöra det oundvikliga och avgörande steget i riktning mot en ökad integration av 
en mer fasetterad, adekvat och i förlängningen mer hållbar självbild. 
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Bilaga 1. 
Hur ser du själv på dina/ patientens problem och svårigheter 

 
© PTI1 
Instruktion för PT-intervju  
YAPP, patientversionen, 060529 
 
Syfte och förhållningssätt 
Syftet med denna intervju är att ta fasta på intervjupersonens egna försök att ge mening åt sina 
interpersonella, psykiska och somatiska besvär, och att inkludera dessa erfarenheter i sitt 
privata meningssammanhang. Utgångspunkten är konsekvent subjektiv och ”narrativ”. 
Intervjuarens uppgift är att samla intervjupersonens privata uppfattningar och egna berättelser 
om hans eller hennes svårigheter och hur de har uppstått. Därför skiljer sig denna intervju på 
många sätt från vanliga kliniska intervjuer och den kräver att intervjuaren intar ett speciellt 
förhållningssätt. Intervjuaren måste avstå från och ”sätta inom parentes” sin egen 
professionella kunskap i försök att förstå och tolka patientens berättelse. Intervjuaren behöver 
också bemöda sig om att underlätta för intervjupersonen att formulera sin egen privata, 
”tysta” kunskap.  
 
Genom sitt förhållningssätt förmedlar intervjuaren att det är intervjupersonen själv som har 
tolkningsföreträde, och att intervjuaren är genuint intresserad i intervjupersonens egna 
uppfattningar. Intervjuaren efterlyser således (1) intervjupersonens egna, subjektiva 
föreställningar och förklaringar inom de angivna områden, och (2) konkreta exempel och 
episoder som illustrerar dessa föreställningar och förklaringar. Nöj dig inte med 
intervjupersonens referat av andras uppfattningar. Fråga t ex: ”Vad tycker du själv?” ”Hur 
uppfattar du detta?” ”Hur ser du på det?” Viktigt är också att patienten känner att frågorna i 
första hand syftar till att få fram information som är viktig för behandlingens uppläggning, 
dvs inte en del av ett forskningsprojekt. 
 
Intervjun är semistrukturerad och behöver täcka följande huvudområden:  
Vad är problemet? 
Hur har problemen uppstått? 
Hur kan problemen avhjälpas?  
Vad har förändrats? 
Objektrelationsintervjun 
 
Försök följa ordningsföljden av dessa områden, men känn dig fri att inom varje område följa 
intervjupersonen. Observera särskilt att frågeområde 5 (Sidney Blatts Object Relations 
Inventory) alltid kommer efter de fyra första frågeområdena. OBS! Glöm inte att ställa fråga 
6, avslutningsfrågan. 
 
Varje nytt område inleds med generella frågor och följs upp med frågor som efterlyser 
konkreta exempel och specifika episoder. Läs de inledande frågorna så som de är formulerade 
i manualen. [Inom hakparentes anges textvarianter för alla tillfällen förutom den första 
intervjun.] Känn dig fri att själv formulera uppföljningsfrågorna (förslag inom vanlig 
parentes).  
 
                                                
1 Private Theories Interview (PTI) har utarbetats av Andrzej Werbart, Sonja Levander och medarbetare vid 
Psykoterapiinstitutet, Stockholm läns landsting (Ginner, Werbart, Levander, & Sahlberg, 2001; Werbart & 
Levander, 2005; 2006). Ange detta samt referenser vid varje användning av intervjun.  
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Försök vidareutveckla och utforska svaret, sök efter dess bakgrund och belys specifika 
områden (använd uppföljningsfrågorna). Utforska vidare varje konkret exempel och episod 
genom att fråga: ”Hur tänker du kring detta?” ”Hur tycker du att det hänger ihop med det du 
sa tidigare?” Gör inte konstgjorda ansträngningar att få uttömmande svar inom dessa 
områden, och undvik att påverka svaren. Sammanfatta inte intervjupersonens berättelse och 
avstå under intervjun helt från egna tolkningar (även ”provtolkningar”). Intervjuarens uppgift 
är istället att öppna för intervjupersonens egna beskrivningar, funderingar, förklaringar och 
sammankopplingar. Ett sätt att utforska vidare är att upprepa intervjupersonens egen 
formulering.  
 
Följ upp varje metafor, ovanlig liknelse, avvikande formulering och felsägning genom att 
upprepa den: ”Du sa … ?” Detta ger viktig material för en konstruktion av intervjupersonens 
fantasier som är förbundna med subjektiva förklaringssystem och privata teorier.  
 
Ge intervjupersonen tid att svara, men känn dig fri att stoppa honom eller henne när du har 
fått åtminstone tre exempel eller episoder inom varje område. Du kan t ex säga: ”Nu har jag 
fått veta vad jag behöver veta om detta. Jag skulle vilja gå vidare och fråga dig …” Försök 
begränsa intervjun till sammanlagt ca 45 minuter. Hänvisa till efter intervjun om 
intervjupersonen ställer frågor till intervjuaren, efterlyser information mm. 
 
Vid avslutnings- och uppföljningsintervjuer: Var så förutsättningslös som möjligt. Förhåll 
dig som om du är ovetande om vad som sades i tidigare intervjuer samt allt annat du 
eventuellt vet om patienten. Låt bli att läsa journaler.  
 
Tillvägagångssätt 
Starta bandspelaren, vänta 10 sekunder, säg högt dagens datum, intervjuarens namn och den 
intervjuades kod. 
 
Läs högt följande inledning till intervjun: 
”Jag kommer nu att fråga dig främst om vad du själv tänker om dina problem och hur du 
tycker att du  kan få hjälp med dem. Jag kommer också att spela in samtalet så att det kan bli 
till hjälp i vår undersökning av hur unga människor i allmänhet uppfattar sina problem. 
Intervjun kommer sedan att skrivas ut och kodas så att man inte längre kan identifiera dig. Vi 
har ca 45 min på oss, men vi kommer att kunna följa upp allt detta efteråt.” 
 
1. Vad är problemet? 
1.1. Vad är det för svårigheter och problem du har just nu, om du skulle beskriva det med 
egna ord? (Vid första intervjun, fråga sedan: Hur ser du själv på vad det är som gör att du 
söker terapi?) (Något annat som du brottas med just nu?)  
 
1.2. På vilket sätt påverkar detta ditt dagliga liv just nu? Ge konkreta exempel. (Din vardag? 
Dina relationer till andra? Ditt arbete eller din utbildning? Dina känslor?) 
 
[Vid avslutnings- och uppföljningsintervju, fråga sedan: Hur ser du själv idag på vad det 
var som gjorde att du sökte terapi?] 
 
2. Hur har problemen uppstått?  
2.1. Hur har det blivit så här? Hur har problemen uppstått? (Hur tänker du kring detta? Hur 
har det hela börjat? Hur ser du idag på detta?)  



32 

Ta reda på intervjupersonens tankar om bakgrunden till både de aktuella och de tidigare 
problemen. Fråga på ett öppet sätt och låt intervjupersonen själv välja vad han/hon vill börja 
att berätta om. 
 
2.2. Berätta om några (andra) viktiga upplevelser eller händelser i ditt liv som du själv 
förknippar med hur dina svårigheter och problem började. Det kan vara både aktuella 
episoder, episoder från ditt förflutna eller barndom. (När hände det? Vad hände då? Hur 
kändes det då? Hur reagerade du?) Kan man gå ännu längre tillbaka i tiden? (Hur tänker du 
kring detta? Hur tycker du att det hänger ihop med det du sa tidigare? Hur känns det nu när du 
tänker på det?) Ställ alltid följande fråga: Varför tror du att de [föräldrar, syskon eller andra 
huvudpersoner i en episod] handlade så som de gjorde? 
 
Om intervjupersonen begränsar sig till ett enda tema, upprepa: ”Några andra viktiga 
upplevelser och känslor?”  
 
3. Hur kan problemen avhjälpas?  
3.1. Vad tror du det är som skulle kunna hjälpa dig bäst med de svårigheter och problem som 
du har just nu? (Kan du ge konkreta exempel? Vad hindrar det? Vad skulle behöva vara 
annorlunda?)  
 
3.2. Något annat som skulle kunna hjälpa dig? (I terapin? Vad i terapin? På vilket sätt kan 
terapi hjälpa dig? Utanför terapin? Vad kan du göra själv? Hur tänker du kring detta? Hur 
tycker du att det hänger ihop med det du sa tidigare?) 
 
Vid avslutnings- och uppföljningsintervju, fråga sedan:  
Vad tycker du det är som har varit till hjälp för dig med de svårigheter och problem du hade? 
(Kan du ge konkreta exempel? Vad har varit till hinder? Vad skulle ha behövt vara 
annorlunda?)  
Något annat som har varit till hjälp? (I terapin? Vad i terapin? På vilket sätt har terapin hjälpt 
dig? Utanför terapin? Vad har du gjort själv? Hur tänker du kring detta?] 
 
Om intervjupersonen begränsar sig till ett enda tema, fråga vidare: ”Finns det andra sätt att 
avhjälpa problemen?”  
 
4. Vad har förändrats? (Dessa frågor ställs ej vid första intervjutillfället) 
4.1. Vad tycker du är annorlunda och vad är oförändrat idag,  jämfört med när du började i 
terapi, när det gäller dina problem och svårigheter? När det gäller hur du själv ser på dem? 
Vad har förbättrats? Vad har försämrats? (Fråga alltid om ev. negativa förändringar.) 
 
4.2. Vad tror du själv har bidragit till att det är så? Vad annat kan ha bidragit till detta? 
(Endast om intervjupersonen inte berättar spontant: I ditt liv? Hos dig själv? Hos andra? I 
terapin?) Hur tänker du kring detta? Hur tycker du att det hänger ihop med det du sa tidigare? 
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© ORI2 
5. Hur ser du på andra och dig själv? (ORI) 

Tillvägagångssätt 
I denna del av intervjun intar intervjuaren en annorlunda och mer strukturerad hållning, som t 
ex vid användning av projektiva test. Frågorna läses upp exakt så som de är formulerade i 
manualen och exakt i denna ordning, även om intervjupersonen tidigare beskrivit personer 
ifråga.  
 
Ta papper och penna och lyssna först på spontansvaret på varje fråga. Anteckna nyckelorden 
(adjektiv eller motsvarande beskrivande ord) i intervjupersonens spontansvar.  
• Om intervjupersonen frågar: ”Ska jag säga tre adjektiv?”, svara då ”Nej, jag vill att du 

berättar lite mer.”  
• Om intervjupersonen svarar med mindre än tre hela meningar, exempelvis bara med tre 

enstaka adjektiv, eller om du får mindre än tre nyckelord (adjektiv eller motsvarande 
beskrivande ord) uppmuntra då till ett mer utförligt svar genom att fråga vidare: ”Något 
mera?” ”Något annat?” ”Kan du utveckla det mer?” Inga andra följdfrågor ställs. 

 
Efter spontansvaret på varje fråga följer en utfrågning. Upprepa frågande varje adjektiv eller 
motsvarande som nämns i spontansvaret, t ex ”Du sa ledsen?”  
  
 
Gör inte konstgjorda ansträngningar att få mer uttömmande svar och undvik att påverka 
svaren. Om intervjupersonen berättar om andra saker eller återger längre episoder återförs han 
eller hon till intervjufrågan: ”I denna del av intervjun är jag endast intresserad av att du 
kortfattat beskriver…” Begränsa svaren till 2-3 minuter per delfråga.  
 
Med mamma och pappa menas i denna intervju de personer som fyller/har fyllt dessa 
funktioner i intervjupersonens liv. Om flera personer är aktuella, får intervjupersonen själv 
välja vem det ska handla om. 
 
Objektrelationsintervjun 
”Jag kommer nu att ställa några frågor som handlar om hur du ser på andra personer som är 
betydelsefulla i ditt liv och på dig själv.” 
 
5.1. Beskriv kortfattat din mamma. (Något mera? Något annat?)  
(Upprepa frågande varje adjektiv eller motsvarande.) 
 
5.2. Beskriv kortfattat din pappa. (Något mera? Något annat?)  
(Upprepa frågande varje adjektiv eller motsvarande.) 
 
5.3. Beskriv kortfattat dig själv. (Något mera? Något annat?)  
(Upprepa frågande varje adjektiv eller motsvarande.) 
 
5.4. [Denna fråga utelämnas vid första intervjutillfället. Om intervjupersonen har gått i 
gruppterapi med två terapeuter, fråga då för en terapeut i taget.] 

                                                
2 Object Relations Inventory (ORI) har utarbetats av Sidney Blatt och medarbetare vid Yale Unversity, New 
Haven, CT, USA (Auerbach & Blatt, 1996; Blatt & Auerbach, 2001; Blatt, Stayner, Auerbach, & Behrends, 
1996). Ange detta samt referenser vid varje användning av intervjun.  
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Beskriv kortfattat din terapeut. (Något mera? Något annat?)  
(Upprepa frågande varje adjektiv eller motsvarande.) 
 
6. Intervjusituationen 
Avsluta alltid intervjun med följande fråga: 
 
”Är det något som jag inte har frågat dig om som du tycker jag skulle behöva veta för att 
bättre förstå hur du uppfattar dina svårigheter och problem?” 
 
Avbryt inte svaret och ge intervjupersonen tid att svara så utförligt som han eller hon gör 
spontant. Vid behov fråga: ”Så vad tycker du att jag behöver veta om detta?” Ställ inga andra 
uppföljningsfrågor. 
 
7. Om att delta i forskningsprojektet (endast vid 3-årsuppföljningen) 
 
7.1. Till sist undrar jag vad det har inneburit för dig att vara med i det här forskningsprojektet. 
(Hur har det varit att bli intervjuad och fylla i alla frågeformulär? Har det påverkat din terapi? 
Har det påverkat dig under tiden efter terapin?)  
 
 
8. Intervjuarens kommentarer (dikteras direkt efter intervjun) 
Hur kändes intervjun? Var intervjun spännande och engagerande? Var den svår eller lätt att 
genomföra? Kände man sig frestad att gå utanför de formella ramarna och intervjuarrollen?  
 
 
Referenser till Private Theories Interview (PTI) 
Ginner, H., Werbart, A., Levander, S., & Sahlberg, B. (2001). Tillförlitlighet i studier av 

subjektiva förklaringssystem: Ett kodningssystem för privata teorier om patogenes och 
kur. Psykoterapi: Forskning och utveckling, rapport 19. Stockholm: Sektionen för 
psykoterapi, Karolinska Institutet, och Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting. 

Werbart, A. & Levander, S. (2005). Understanding the incomprehensible: Private theories of 
first-episode psychotic patients and their therapists. Bulletin of the Menninger Clinic, 
69, 103-136. 

Werbart, A. & Levander, S. (2006). Two sets of private theories in analysands and their 
analysts: Utopian versus attainable cures. Psychoanalytic Psychology, 23, 108-127.  

 
Se också http://www.ipa.org.uk/research/werbart.asp 
 
 
Referenser till Object Relations Inventory (ORI) 
Auerbach, J. & Blatt, S. J. (1996). Self-representation in severe pathology: The role of 

reflexive self-awareness. Psychoanalytic Psychology, 13, 297-341. 
Blatt, S. J. & Auerbach, J. S. (2001). Mental representation, severe psychopathology, and the 

therapeutic process. Journal of the American Psychoanalytic Association, 49, 113-159. 
Blatt, S. J., Stayner, D. A., Auerbach, J. S. & Behrends, R. S. (1996). Change in object and 

self-representations in long-term, intensive, inpatient treatment of seriously disturbed 
adolescents and young adults. Psychiatry, 59, 82-107. 
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Bilaga 2.  
 
Tabeller med fördelningar och förekomst av teman i intervjuerna. 
 

 
 

Orsaker till att man sökte terapi Individ Σ  

Beskriver vanmakt, hjälplöshet: såg ingen utväg; kände sig fången av 
sina känslor; stod inte ut; var uttömd, trött; kände sig liten och orkade 
inte vara vuxen och ta hand om sitt liv; det blev värre och värre, som 
en boll som bara blev större och större 

A C D F G 5 

Utlösande händelse; misshandel, familjesituation; slut med 
pojkvännen, mm A B F G H 5 

Panikkänsla; panikattack; blockerande, passiviserande eller obotlig 
ångest B C G I 4 

Sociala svårigheter: Jobbigt att prata inför folk; svårt att vara bland 
folk; svårt att åka kommunalt; tappat kontakten med vänner, satt 
ensam och grubblade 

G H J 3 

Negativa tankegångar; jobbiga funderingar på framtiden; 
tankesätt/livsåskådning C E G 3 

Kände behov av hjälp; behov av att prata med någon utan att vara till 
besvär C F 2 

Behov av bekräftelse; att vara till lags B E 2 

Ansvarskänsla B D 2 

Ledsenhet som inte släppte A F  2 

Mådde dåligt;  C F 2 

Hade dåligt självförtroende; var självkritisk E K 2 

Hade svårt att unna sig själv saker B  1 

Hade ingen vilja att leva D  1 

Mardrömmar H 1 

Minnesluckor H 1 

Hjälpt av terapin Individ ∑ 

Anser att terapin har hjälpt A B C D E F G 
H I J   10 

Egen oförmåga att ta hjälp av terapin (p g a otålighet, ovilja att gå 
dit, svårighet att prata, uttrycka sig, visa sig eller ta för sig) E H I J K 5 

Skulle vilja gå längre/annan form av terapi/behandling  E I J 3 

Osäker på om terapin har hjälpt K 1 
Önskar att terapeuten var mer aktiv; gav mer konkret vägledning 
eller hemuppgifter; ställde frågor B F H G K 5 
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Huvudsakliga problem och svårigheter just nu, efter avslutad 
terapi Individ Σ 

Svårt att våga tro på, lita på sig själv; lita till sin egen förmåga; rädsla 
för att misslyckas 

A B C E F G H 
J K  9 

Gör avkall på sig själv; hindrar sig själv; har svårt att ta för sig; svårt 
att lyssna/tänka på sig själv; svårt att göra det man själv vill; saknar 
självrespekt 

B C D E F J 6 

Svårt att umgås med, prata inför och vara bland folk; isolerar sig, 
avskärmar sig, gömmer sig, blir tystlåten. G H I J K  5 

Beskriver en rädsla för att bli bedömd; för att bli sårad; bortgjord; 
attackerad. Rädsla för att andra ska skada eller prata illa om en; oro 
för vad andra ska tycka; svårigheter att lita på andra. 

A D G H  4 

Svårt att dra gränser gentemot andra; att säga nej; att vara en egen 
person; att skilja mellan egna och andras känslor/behov; tar på sig 
ansvar för andra, för andras problem; att vara bunden, beroende och 
osjälvständig. 

A B D J  4 

Dömer, klandrar sig själv; är självkritisk; har negativa tankar om sig 
själv; har svårt att se och uppskatta det man har åstadkommit. A C E K 4 

Har skuldkänslor; rädsla för att belasta andra; rädsla för att svika 
andra B D F 3 

Osäkerhet om vem man själv är eller vad man själv vill. A D F 3 
Svårt att visa sig som man är; svårt att uttrycka sig och att uttrycka 
känslor; svårt att vara den man är; att acceptera sig så som man är. D I 2 

Behov av bekräftelse, att synas. B E  2 
Känner oro och rastlöshet; koncentrationssvårigheter; svårt att 
fokusera. E J  2 

Känslig (instabil); blir lätt rubbad. C G 2 

Yttre situation: familjesituation; arbete; ekonomi A D I 3 
 

Attityder och beteenden gentemot sig själv Individ Σ  

Döljer sig själv; maskerar sig bakom en roll A C E G I J K 7 

Dömer, kritiserar, nedvärderar eller straffar sig själv A C D G H J K 7 

Försummar sig själv; gör avkall på sig själv; ställer andra före sig 
själv. B C D F I J 6 

Hindrar sig själv. B C G I J K  6 

Har höga krav och förväntningar på sig själv; är missnöjd med sig 
själv; rädd för att misslyckas A C E F J K  6 

Beskriver en vaksamhet mot sig själv; kontrollerar sig själv A C F H K 5 
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Synen på sig själv i relation till andra Individ Σ 

Egna (underförstådda) krav och förväntningar på eller missnöje med 
andra; känslor av besvikelse / att ha blivit sviken  A C E F G H I J K   9 

Har svårt att sätta gränser; svårt att särskilja sig själv från andra/ 
egna känslor eller behov från andras A B D F G H I J  8 

Är beroende/osjälvständig; önskar vara mer oberoende, självständig 
och klara sig själv A B C E G H J K  8 

Tar på sig ansvar för andras problem; har skuldkänslor; är rädd för 
att svika andra A B D F H I J 7 

Orolig för att bli bedömd; önskan om att vara till lags A D E H I K 6 

Har ett behov av bekräftelse; rädsla för att bli avvisad eller 
övergiven A B D E F 5 

Rädsla för att bli attackerad, bortgjord, sårad, utnyttjad, nertryckt, 
överkörd eller utsatt för andras förakt  C D E G H 5 

Har en känsla av utanförskap eller underlägsenhet E G I J 4 

Att kunna lita till andras styrka och förmåga är av betydelse  B E F H 4 

Rädsla för att belasta andra, vara till besvär/ rädsla för sin egen kraft 
gentemot andra A B F G 4 

Svårt att reglera närhet och avstånd A G I 3 

Känsla av att vara fången, överbeskyddad eller invaderad av andra A G 2 
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Hur patienterna beskriver sig själva när de tillfrågas Individ Σ  

Höga krav; rastlös; ivrig; stora mål; stora ambitioner; vill att det ska 
hända mycket E H I J K 5 

Hård, sträng dömande mot sig själv/andra; missnöje med sig själv; 
otillräcklighet A D H I K 5 

Glatt, positivt yttre; lätt för att bli glad; öppen; lätt för att få kontakt 
och lyssna E F G H 4 

Motsägelsefull; sammansatt; komplicerad; skiftande C F G 3 
Förvirrad; tvivlande; saknar förståelse/kännedom om sig själv; 
tvivlande i sina beslut F G I 3 

Snäll, omtänksam, lojal C E 2 

Funderar/grubblar/tänker mycket för sig själv A G 2 

Godtrogen; naiv H J 2 

En blandning av sina föräldrar B C  2 

Kreativ; konstnärlig; löser problem; har idéer A F   2 

Ängslig/orolig för vad andra ska tycka A D  2 

Känslosam; har lätt för att bli rörd; kan visa känslor A B  2 

Stark (skulle alltid klara sig själv om hon blev lämnad ensam) D 1 

Insiktsfull (tar ansvar för sig själv) B 1 

Snabb, effektiv A  1 

Tillbakadragen J  1 
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Medvetande- och förståelseprocess, assimilering Individ Σ  

Har fått större kännedom om sina problem; har fått syn på problem 
som man inte visste att man hade; problemen har tydligare kunnat 
definierats; kan se problemen ur ett nytt perspektiv 

A C D F G I J K 8 

Har en upplevelse av att ha blivit sedd, fått syn på och/eller 
därigenom kunnat förstå sig själv A B D E F G J 7 

Ser sin egen medvetenhet om sitt förhållningssätt som ett sätt att 
hantera sina problem A B C D E F J 7 

Har börjat se samband och mönster i sitt sätt att fungera A F G J K 5 

Försöker acceptera sånt som inte går att ändra (aktuell verklig 
situation eller bakgrundshistoria) A B D H I 5 

Ifrågasätter sina tidigare föreställningar A C D I J 5 

Osäkerhet på om man har klart för sig vad problemet är; tror det 
finns mer att utforska och ta reda på; saknar självkännedom C E H I J 5 

Behov av att normalisera problemen; vikten av att inte känna sig 
”knäpp”, konstig eller avvikande; ”en som behöver terapi” F G H J K 5 

Önskan om att tänka/prata mindre om sig själv/sina problem; att 
lägga saker bakom sig och gå vidare; betungande att se problemen; 
”att göra problem av något som kanske inte är ett problem”;  

B C H K 4 

Ser konkreta, praktiska lösningar som ett sätt att hantera sina 
problem B G H I 4 

Har haft en känsla av att terapeuten förstår eller känner en bättre än 
man själv gör; känt sig genomskådad av t. A E F J 4 
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Motsägelser/ paradoxer/ motstridiga tankar och känslor Individ Σ  

Att tänka för mycket på sig själv, samtidigt som man tänker för lite 
på sig själv, att både vilja och inte vilja reflektera mer; tankar som 
finns där utan att man tänker på dem  

C D E K 4 

Att inte vilja vara en som behöver hjälp/har dåligt självförtroende, 
samtidigt som det är en styrka att visa sig svag – eller omvänt: 
svagheten som tillflykt att förskansa sig i för att slippa stå upp för sig 
själv  

D E H 3 

Svårighet att skilja problemet från dess lösning: negativa, destruktiva 
tankar som ska förstöras med tankens hjälp, genom vaksamhet (att 
vara vaksam mot sin vaksamhet); att vara otålig inför sin otålighet 

A C G  3 

Ond cirkel: att man känner sig dålig gör att man blir dålig/ ångesten 
över att inte kunna göra det man vill hindrar en från att göra det man 
vill; det är en trygghet att ha en rädsla 

C G I  3 

Behöver ett yttre tvång för att kunna göra det man själv vill A D K 2 

Behovet av bekräftelse som ett hinder för att själv utvecklas; önskan 
om att få beröm men att samtidigt inte kunna ta det till sig B E  2 

De svårigheter man sökt hjälp för har hindrat en från att ta hjälp/bli 
hjälpt J K 2 

Känner sig hämmad och ohämmad på samma gång C 1 

 
 
 

Författarens tankar om möjliga orsaker till försämrad självbild Individ Σ  

Tidigare förnekande och en ökad insikt om sig själv och sina 
problem medför en osäkerhet på sig själv, och en ökad vaksamhet; 
man tar i högre grad fasta på sina problem, försöker angripa dem 
men angriper därmed även sig själv 

A C F G 4 

En omnipotent självbild har upprätthållits genom att t ex ta på sig 
ansvar för andras välbefinnande – en ökad insikt om detta har lett till 
förvirring, tomhet och tvivel på den egna förmågan 

B D F I 4 

En ökad insikt om sitt beroende av andra för att kunna förstå sig själv 
har skapat tvivel på den egna förmågan att tänka  E G J 3 

Prematur avslutning av terapin? Flykt in i hälsa och förnekande av 
sitt beroende och sina problem, samtidigt en osäkerhet om sin egen 
förmåga att klara sig och möjligen en känsla av att ha misslyckats i 
att ta hjälp i terapin 

H I J K  

 


