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PSYKOTERAPI I BACKSPEGELN: 
UNGA VUXNAS PERSPEKTIV PÅ FÖRÄNDRING 1,5 ÅR EFTERÅT 

 
Johanna Stighäll Cabrera 

 
Mot bakgrund av unga vuxnas ökade psykiska ohälsa och bristen 
på uppföljande studier ur ett klientperspektiv undersöktes 
förändringar vid 1,5 års uppföljning av psykodynamisk 
psykoterapi. Med hjälp av grundad teori analyserades 
patientintervjuer och en modell skapades, som kunde visa hur 
olika faktorer i och utanför terapi bidragit eller hindrat förändring. 
Till störst hjälp i terapin var att få tid och utrymme att fokusera på 
sig själv och att prata om problemen. Utanför terapin var socialt 
stöd och en positiv arbetssituation viktigast. Förbättrad förmåga 
att hantera påfrestningar, ökad öppenhet i relationer, samt ökad 
förmågan att sätta gränser mot andra i synnerhet föräldrarna, var 
de viktigaste förändringarna. Klientens känsla av egen påverkan, 
visade sig ha en avgörande betydelse för hur klienten upplevde sitt 
mående 1,5 år efter terapin. Resultaten diskuteras utifrån 
modellens användbarhet och klientens känsla av egen påverkan. 

 
 
Den psykiska ohälsan bland unga vuxna har under de senaste åren ökat mera än hos andra 
grupper i samhället. En allt större andel av patienterna som söker psykiatrisk hjälp är 
mellan 18 och 25 år och konsumtionen av antidepressiva mediciner har ökat i denna 
grupp. Fler unga kvinnor än unga män mår psykiskt dåligt (SOU, 2006:77).  
 
Ung vuxenhet handlar om psykologisk mognad snarare än fysisk utveckling. Medan 
adolescensutvecklingen handlat om att den unge ska stå på egna ben handlar utvecklingen 
för den unga vuxna om vart dessa ben ska bära. Man ställs inför viktiga beslut gällande 
vilken utbildning eller vilket yrke man ska satsa på, om man ska flytta ihop med en 
partner och kanske gifta sig eller skaffa barn. Vill man och klarar man av att närma sig en 
annan människa för en intimare relation eller tar man avstånd (Erikson, 1993)? Det är en 
tid som kännetecknas av konsolidering av jagfunktioner, stabilisering av självkänslan, 
integrerad sexuell identitet och utvecklade färdigheter (Wrangsjö, 2003). Under den här 
tiden spelar arbetet en viktig roll för att etablera en identitet som vuxen. (Erikson, 1993; 
Jacobsson, 2005). Arbete kan bidra till att den unges personlighetsdrag och sociala 
färdigheter utvecklas. Om man lyckas professionellt och är bra på att få saker gjorda på 
jobbet ökar sannolikheten att man blir mindre orolig och självkritisk som person, mer 
socialt dominant och lyckligare under övergången till vuxenlivet (Roberts, Caspi & 
Moffitt, 2003) För att den unge ska utvecklas mot större oberoende och klara de allt större 
utmaningar som ungdomstiden för med sig är det viktigt att känna stöd från familjen 
(Bandura, 2005).  
 
Enligt ”social cognitive theory” som utvecklats av Albert Bandura ökar förutsättningarna 
för att individen ska utvecklas och genomföra förändringar i sitt liv om hon upplever att 
det står i hennes makt att påverka sin situation. Graden av motivation, affektiva tillstånd, 
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och handlingar baseras mer på vad man tror sig kunna påverka än vad man faktiskt kan 
påverka. Om en person når mål som denne fått kämpa för att uppnå ökar vanligtvis 
personens känsla av ”self-efficacy” (ungefär självförmåga) (Bandura, 2001). I en studie 
undersöktes hur upplevd self-efficacy bland italienska tonåringar hängde ihop med hur 
nöjda de var med sitt familjeliv. Ju högre tankar de hade om sin self-efficacy desto bättre 
var kommunikationen med föräldrarna, desto större acceptans fanns för föräldrarnas 
övervakning av deras aktiviteter utanför hemmet och desto mindre var risken för att små 
oenigheter skulle eskalera till öppna konflikter. Utifrån graden av self-efficacy kunde det 
förutses hur nöjda tonåringarna var med familjelivet (Bandura, 2005). 
 
Vissa hävdar att unga vuxna står inför svårare utmaningar idag jämfört med vad tidigare 
generationer stått inför (Arnett, 2006; Jakobsson, 2005; Bandura, 2005). En faktor som 
kan försvåra övergången till vuxenlivet kan vara att det för senare generationer blivit mer 
oklart när man blir vuxen och vad vuxenhet egentligen innebär. Tidigare har det funnits 
konkreta hållpunkter som exempelvis konfirmationen eller myndighetsdagen när man 
gjort entré i vuxenvärlden. Nu är inträdet mera diffust och anpassningen innebär inte 
sällan en identitetskris. (Jacobsson, 2005). Perioden mellan adolescens och vuxenhet har 
blivit längre och mer utdragen. Det ställs större krav på utbildning och unga utbildar sig 
längre och vid högre ålder, debuten på arbetsmarkanden senareläggs, man gifter sig senare 
och får sitt första barn senare än tidigare generationer (Arnett, 2006; Jacobsson, 2005). 
Ökade svårigheter med att tidigt etablera sig på arbetsmarknaden gör att många unga bor 
kvar hemma och är beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar. Samtidigt som den 
unge ska etablera nya kontakter utanför kärnfamiljen ställs krav på att man kan hantera 
relationen till och beroendet av sina föräldrar (Bandura, 2005).  
 
Unga vuxna idag upplever också mera stress och oro kring utbildning och yrkesval än 
tidigare generationer. Detta kan hänga ihop med att ökad valfrihet. Universteten erbjuder 
fler kurser än tidigare och det är ofta upp till den enskilde studenten att kombinera sin 
egen utbildning. Detta skapar mera stress och får fler att skjuta upp viktiga beslut eller 
fördröja sin utbildning. I ett senare skede när det är dags att etablera sig på 
arbetsmarknaden skapas återigen mera stress för studenter som har möjligheter att välja 
mellan flera arbeten i jämförelse med de som inte har lika stor valfrihet. Trots att 
resultatet för studenter med stor valfrihet är högre lön och ett mer prestigefullt arbete, är 
de mindre nöjda med sin arbetssituation, de oroar sig mer för att ha fattat fel beslut och de 
stressar mer än andra under processen av arbetssökande (Schwarz, 2004). 
 
Senare tids förändrade ideal mot mer individualism och mindre kollektivism kan 
möjligtvis ses som ytterligare en orsak som kan försvåra identitetsutvecklingen i vissa 
sammanhang. Numera lyfts dynamiska och mångfasetterade sidor fram hellre än stabila 
personlighetsdrag. Individens förmåga att påverka sin omvärld poängteras mera än 
miljöns påverkan på individen. Stabilitet eller stagnation bör undvikas och man strävar 
efter att hålla många dörrar öppna. Individens uppgift utifrån det här perspektivet är att 
skapa sig den kompetens som är mest eftertraktad i det sammanhang han eller hon 
befinner sig. Hur man bör vara som person är inte fastlagt utan något som är öppet för 
förhandling. Under ungdomstiden kan denna förhandling vara extra krävande. (Hebert, 
2001). Arbetsmarknadens förändrade villkor kan ses som drivande för att höja statusen för 
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den flexibla individen. I och med att tidsbestämda anställningar blivit vanligt och arbete 
kan bedrivas från valfri ort och under flexibla tider påverkas individen. Om tidigare 
professionell identitet baserats på inbördes lojalitet, stabilitet och kontinuitet värderas 
numera flexibilitet och förmåga att anpassa sig. Arbetsmarknaden efterfrågar en 
professionell person som består av en sammansättning roller som hon kan välja mellan 
beroende på vilken kompetens arbetsgivaren efterfrågar för ögonblicket. Detta ställer 
större krav på individens förmåga att läsa av vad som förväntas och bete sig utifrån dessa 
förväntningar snarare än utifrån den egna personlighetens typiska mönster (Kallinikos, 
2003). 
 
Utifrån de ovan nämnda resonemangen framgår att situationen för unga vuxna är komplex 
och att deras försämrade psykiska mående kan ha många olika orsaker. Därför finns det 
finns anledning att fråga sig om unga vuxnas specifika svårigheter skulle behöva bemötas 
på något speciellt sätt av de psykologer och psykoterapeuter som ska behandla dem. Ett 
sätt att ta reda på vilken behandling som passar unga vuxna klienter, eller klienter 
överhuvudtaget, är att fråga dem. Det har dock inte alltid varit en självklarhet att 
efterfråga klientens uppfattning eller erfarenhet och den största delen av forskningen om 
terapiprocessen som bedrivits har utgått från terapeutens eller expertens perspektiv 
(Rennie, 1992). Terapiforskningens vanligaste syfte är att lyfta fram den terapimetod som 
mest effektivt behandlar en klients specifika diagnos. Detta trots att ett stort antal studier 
visar att det är klientens självhjälpande egenskaper, snarare än terapeutens agerande eller 
metod som får terapin att fungera (Bohart, 2000). Eftersom det först och främst är 
klienten som genomför förändringen i terapin finns det forskare som anser att svaret på 
vilket terapeutiskt agerande som bäst kan gynna förändring bör sökas i klientens 
uppfattning och terfarenhet. Istället för att arbeta för att bota klienten från dennes 
psykiska symtom borde fokus ligga på att skapa förutsättningen för klienten att själv 
hantera påfrestningar (Bohart, 2000). De terapeutiska faktorer som trots allt har betydelse 
för att förändring ska komma till stånd är främst de som är gemensamma för olika 
terapiformer (common factors), snarare än faktorer som är specifika för en terapiform. 
Dessa faktorer inbegriper exempelvis den terapeutiska alliansen, identifikation med 
terapeuten, feedback, utforskande av en inre referensram, risktagande, struktur och 
erfarenhet av framgång (Lambert, Bergin & Garfield 1994, s 163). Den terapeutiska 
alliansen anses vara en av de viktigaste gemensamma faktorerna. I konceptet allians ingår 
mål som är gemensamma för klient och terapeut och ett gemensamt engagemang i att nå 
målen. Om terapeuten och klienten tidigt kommer överens om målen för terapin och båda 
engagerar sig för att nå dem kan man förvänta sig ett positivt utfall av terapin (Tryon & 
Winograd, 2001). 
 
I studier som jämfört klientperspektivet med expert- eller terapeutperspektivet visar det 
sig att när klienter själva får uttrycka sina erfarenheter i terapi skiljer sig deras utsagor 
markant från deras terapeuters och oberoende expertbedömares. Några vanliga aspekter 
som klienterna fått beskriva i olika studier är deras egen terapiprocess med intentioner, 
känslor, självbild, sätt att relatera och centrala teman. De beskriver även terapeutens stil 
och egenskaper och vad som varit till hjälp eller hinder för utveckling. Klientens 
iakttagelser av den terapeutiska relationen har visat sig förutsäga utfallet, ofta minst lika 
bra som terapeutens eller expertbedömarens (Elliot & James, 1989). När klienterna 
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beskriver vad som varit till hjälp i terapin lyfter de fram relaterandet till terapeuten. De 
viktigaste är att få uttrycka sig, att bli bekräftad, känna sig förstådd, känna lättnad och 
hopp. De lyfter även fram hur terapin påverkat deras förmåga att hantera påfrestningar 
eller lösa problem. Det kan handla om att man blivit bättre på att förstå sig själv och ta 
ansvar. De viktigaste effekterna är bättre självkänsla, symtomlättnad, bättre 
interpersonellt relaterande och större förmåga att bemästra situationer man hamnar i 
(Elliot & James, 1989). 
 
Dessa studier beskriver hur klienter upplevt den behandling de fått, vad som förändrats 
och vad som varit till hjälp eller till hinder i terapin. Däremot säger de inget om vad som 
händer med utvecklingen efter terapins avslut, om något händer överhuvudtaget. Det finns 
studier som visar att utfallet av terapin inte förändras nämnvärt efter avslut och andra 
studier som tyder på att saker och ting förändras och att utfallet inte är bestående på lång 
sikt. Mycket tyder dock på att de flesta klienter som gått i terapi lyckas genomföra 
förändringar som håller i sig under en lång tid efter avslut, men att det även finns de som 
inte blir hjälpta eller drabbas av återfall efter en tid (Lambert, Bergin & Garfield, 2004 s 
152). Vid behandling av depression rekommenderas uppföljning minst ett år efter avslut 
för att utesluta ett spontant tillfrisknande som man kan förvänta sig vid depression. I en 
studie om depression fann man att patientkaraktäristiska, i det här fallet 
personlighetsstörning, påverkar utfallet på lång sikt. Risken för återfall i depression är 
större om klienten har en personlighetsstörning, trots att utfallet vid avslut inte visat på 
skillnader (Iliardi, Craighead & Evans 1997). Vissa menar att den postterapeutiska 
processen ser olika ut beroende på terapins teoretiska inriktning, längd och frekvens (antal 
sessioner per vecka) (Sandell, Blomberg & Lazar, 2002). En jämförande studie mellan 
KBT, 8 eller 16 sessioner, och psykodynamisk interpersonell terapi, 8 eller 16 sessioner, 
visar att de fyra olika utfallen (två metoder och två längder) varierar vid tre månaders 
uppföljning och ett år (Shapiro et al., 1995). En studie av psykoanalys och 
psykodynamisk terapi (Sandell, Blomberg & Lazar, 2002) visar att terapins frekvens och 
längd påverkade utfallet på lång sikt. Skillnaderna mellan avslut och tre års uppföljning 
var signifikanta, främst när man tog hänsyn till interaktionseffekten av terapilängd och 
terapifrekvens. Korta intensiva terapier hade relativt bra utfall vid avslut men betydligt 
sämre vid treårsuppföljningen och långa intensiva hade sämre utfall vid avslut och bättre 
vid uppföljning. Resultaten antyder olika förändringsprocesser efter avslut för olika 
terapier. Författarna gör några tänkbara tolkningar, men kan inte ge mer ingående svar på 
hur terapin bidrar till förändringar på längre sikt.  
 
Det finns olika metoder för att undersöka klientens perspektiv, som exempelvis 
frågeformulär som strukturerats utifrån bestämda svarskategorier för att kunna bedömas 
kvantitativt eller mer kvalitativa metoder som bygger på exempelvis intervjuer där svaren 
är öppna och klienterna själva får lyfta fram vad de anser viktigt (Elliot & James, 1989). 
Föreliggande studie hade en kvalitativ ansats och vid intervjuerna av klienterna har 
utrymme getts att svara fritt, för att man på ett nyanserat sätt ska kunna skapa sig en 
förståelse för hur förändringsprocessen gått till, hur olika hjälpande och hindrande 
faktorer påverkat och vad förändringen inneburit på lång sikt. Analysmetoden som valts 
är Grundad teori (GT) eftersom den metoden skapats särskilt för att studera mänskliga 
processer och meningsskapande för att upptäcka samband i den sociala interaktionen. 
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Eftersom teorin är så empirinära lämpar den sig bra för att studera relativt outforskade 
fenomen, och fenomen i förändring. Den kan användas för att beskriva en process eller 
för att utveckla en teoretisk förståelse för ett område (Gustavsson, 1998). Vad som händer 
med förändringen efter terapins avslut ur klientens perspektiv är inte ett välutforskat 
område och mig veterligen finns det ingen studie som undersöker hur gruppen unga 
vuxna ser på sin förändring vid uppföljning. 
 
Det ena syftet med detta arbete var att bygga upp en modell av långsiktig förändring efter 
avslutad psykoterapi som är grundad i klienternas egna upplevelser och erfarenheter. Hur 
beskriver klienter förändring eller brist på förändring 1,5 år efter avslutad terapi, gällande 
deras problem och sätt att förhålla sig till påfrestningar i livet? Vad tycker de har bidragit 
till dessa förändringar? Vad tycker de har varit till hinder? 
 
Det andra syftet var att skapa en subgruppering av klienterna utifrån deras subjektivt 
upplevda problembilder och huvudfokus i förändringsprocessen. Hur beskriver klienterna 
typen av problem som har lett till att de sökt psykoterapi? Ser förändringsprocessen olika 
ut för olika subgrupper av klienter?  

 
M e t o d 

 
YAPP 
Denna studie genomfördes inom ramen för ett större forskningsprojekt The Young Adult 
Psychotherapy Project (YAPP). Projektet, som pågått sedan slutet av 1990-talet, är ett 
naturalistiskt, prospektivt och longitudinellt forskningsprojekt med fokus på unga vuxna 
mellan 18 och 25 år, som deltagit i psykoanalytisk terapi på Psykoterapiinstitutet i 
Stockholm (PI). Terapierna genomfördes inom ramen för PI´s ordinarie arbete som bland 
annat består av behandling av olika psykologiska problem. Mot bakgrund av att unga 
vuxna konsumerar en större andel psykiatrisk vård än tidigare, har projektet som ett av 
målen att skapa en större förståelse för gruppen unga vuxna, för att utveckla 
behandlingsmetoder som är bättre anpassade för de speciella påfrestningar som unga 
vuxna klienter upplever.  
 
Majoriteten av deltagarna sökte direkt till PI´s telefonmottagning och ett fåtal remitterades 
via den psykiatriska öppenvården. Klienterna valdes utifrån hur motiverade de var och hur 
väl de utifrån psykoanalytiska bedömningskriterier ansågs passa för den aktuella 
behandlingen. De informerades om projektets procedur och medgav skriftligen att de ville 
vara med. 134 klienter deltog i projektet; 92 i individualterapi och 42 i gruppterapi.  
 
Hälften av klienterna som började i individualterapi, den sk konsultgruppen och alla 
gruppterapiklienter intervjuades innan start. Den andra hälften, som började 
individualterapi den s k jämförelsegruppen intervjuades inte innan start. Samtliga klienter 
intervjuades vid avslut och vid uppföljning 1,5 och 3 år efter avslut. Alla fyllde även i ett 
bakgrund- och personlighetsformulär vid alla fyra tillfällen (Vetenskaplig redovisning 
YAPP, 2006). När denna studie genomfördes hade 31 av de 46 klienterna i 
konsultgruppen avslutat terapin och intervjuats vid uppföljning 1,5 år efteråt. 5 av dessa 
var män (16%) och 26 kvinnor (84%). 6 patienter ur konsultgruppen påbörjade aldrig sin 
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terapi eller hoppade av under första månaden, 1 terapi pågick fortfarande och 2 hade 
avslutats mindre än 1,5 år tidigare. Ytterligare 6 patienter har inte kommit till, eller inte 
kunnat nås inför 1,5 års uppföljning. 
 
Deltagare 
I föreliggande studie inkluderades 37 klienter, 26 kvinnor (70%) och 11 män (30%) som 
deltagit i individualterapi och intervjuats 1,5 år efter avslut. Ur konsultgruppen fanns 31 
intervjuer att tillgå. Av dessa var endast fem intervjuade män. P g a den låga andelen 
intervjuade män ur konsultgruppen inkluderades även samtliga 6 män ur 
jämförelsegruppen som intervjuats vid 1,5 års uppföljning.  
 
Vid terapistart var medelåldern i urvalsgruppen 22,6 år, 16 av klienterna (43%) bodde 
ensamma, 6 (16%) bodde hos sina föräldrar 10 bodde med sin partner och 5 bodde med 
andra människor (t ex vänner eller studentkorridor). Ingen var gift eller hade barn. 25 
klienter (68%) var studenter varav 18 på heltid (49%) och 7 i kombination med arbete 
(19%). 11 (30%) hade arbete som sin huvudsakliga inkomstkälla och 1 var sjukskriven. 
Ingen kallade sig arbetslös. 28 av klienterna (76%) var födda i Sverige och hade två 
svenska föräldrar,  5 (14%) var födda i Sverige och hade en svensk förälder och en av 
utländsk härkomst. 4 (11%) var födda i ett annat land och hade en eller två utländska 
föräldrar. Totalt sett hade 29 klienter (78%) minst en förälder med högskoleexamen. 17 av 
klienterna (46%) hade tidigare haft kontakt med den psykiatriska öppen- eller 
slutenvården och 12 (32%) hade tidigare haft en rådgivnings- eller psykoterapikontakt.  
 
Patienterna hade varierande psykologiska problem. En del hade multipla diagnoser och 
andra icke-diagnostiserbara svårigheter. De 6 manliga klienterna ur jämförelsegruppen har 
ej diagnostiserats enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), men de 
övriga 31 klienterna diagnostiserades i efterhand av flera oberoende bedömare och utifrån 
en mängd olika datakällor. 12 klienter (39%) hade axel 1 diagnoser inom spektrum 
depression- eller ångestsyndrom. 10 (32%) hade Axel II diagnoser; de flesta 
Personlighetsstörning utan närmare specifikation (UNS). 3 klienter hade både axel I och 
axel II diagnoser och 5 (16%) hade ingen psykiatrisk diagnos. När klienterna själva fick 
rapportera sina svårigheter var problem med dålig självkänsla vanligt, liksom 
nedstämdhet, oro och ångest. Typiskt var att de upplevde relationsproblem, då främst till 
föräldrarna. (Wiman & Werbart, 2002). 
 
De 37 klienterna behandlades av 25 erfarna psykoterapeuter som arbetade utifrån en 
gemensam psykoanalytisk referensram. Det var dock upp till respektive terapeut att 
självständigt utforma terapin utifrån egna teoretiska preferenser. Till yrket var 9 
psykologer, 13 socionomer och 3 läkare. De flesta hade 1 klient var i terapi, men vissa 
hade 2 eller flera. Ett av de gemensamma målen med terapierna var att förbättra 
klienternas förmåga att klara av de specifika svårigheter ung vuxenhet för med sig, men 
terapiernas längd, frekvens (antal sessioner per vecka) och innehåll utformades i samråd 
med varje klient för att motsvara individuella behov. Terapierna varade mellan 7 och 51 
månader, med ett medelvärde på 22,3 månader. Terapifrekvensen var 1 eller 2 gånger i 
veckan (18, respektive 19 klienter). Två av klienterna gick i två terapier var. 
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Material 
Studiens data bestod av utskrivna intervjuer genomförda 1,5 år efter terapins avslut. 
Private Theory Intervju (PTI) (Ginner, Werbart, Levander & Sahlberg, 2001; Werbart & 
Levander, 2005; 2006) är semistrukturerad och syftar till 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”. Klienterna får berätta 
om orsaker till att de sökte terapi, om sina dåvarande och nuvarande problem och 
svårigheter. I den uppföljande intervjun får klienten även berätta om vad som bidragit till 
förändring och vad som varit till hinder. I en fristående del (ORI, Object Relations 
Inventory) behandlas klientens syn på sig själv, sina föräldrar och sin terapeut. Denna del 
sorterades bort i denna studie eftersom den inte var relevant för frågeställningen. Intervjun 
är upplagd så att generella frågor ställs först inom respektive område, därefter efterfrågas 
konkreta exempel och episoder. För att underlätta för klienten att sätta ord på sin egen 
tysta kunskap instrueras intervjuarna att anstränga sig för att inte låta deras professionella 
kunskap styra intervjun utan lyhört fokusera på den mening som klienten förmedlar (se 
Bilaga 1). De 37 intervjuerna utfördes av 15 psykoanalytiker och psykoterapeuter som 
tränats att utföra denna typ av intervjuer. 7 var psykologer, 7 socionomer och 1 med 
annan utbildning. De genomförde mellan 1 och 9 intervjuer var. Intervjuerna som pågick i 
ca 60 minuter bandades och transkriberades.   
 
Analys 
Detta var en kvalitativ studie och utgångspunkten var induktiv. Vid dataanalysen 
användes grundad teori (GT) och subgruppering utifrån individuella differenser, 
problembilder och huvudfokus i förändringsprocessen.  
 

Grundad analys. 
I GT strävar men efter att ta sig an data med så lite förutfattade meningar som möjligt för 
att inte styras av sin förförståelse när man analyserar det empiriska materialet. Av den 
anledningen påbörjades inte litteraturstudien innan resultaten var klara (Gustavsson, 
1998). I egenskap av psykologstuderande med psykodynamisk inriktning har jag en viss 
förförståelse för ämnet. Därför har jag eftersträvat att förhålla mig öppet till materialet för 
att förståelsen av deltagarnas utsagor ska vara välgrundad i data och inte påverkas av 
förutfattade hypoteser. Tidigare studier i socialantropologi har gett ett särskilt intresse för 
kvalitativ metodik.  
 
Öppen och selektiv kodning. En öppen kodning påbörjades där de olika citaten eller 
meningsbärande enheterna i texten fick en kod som beskrev dess huvudinnehåll. En lista 
som täckte in intervjuernas mening och innehåll bestående av ca 150 koder skapades. 
Delar av materialet som inte var relevant för frågeställningen, exempelvis beskrivningar 
av problemens orsaker, kodades under ”ej relevant”. Ett dataprogram ATLAS-ti (2000) 
användes för att underlätta kodningen och den hierarkiska kategoriseringen av data. Atlas 
sorterar automatiskt alla kodade citat under respektive namngivna kod, vilket gör det 
enkelt att kontrollera att meningsinnehållet i en kods samlade citat är någotsånär 
samstämmigt. Genom att klicka på ett kodat citat är det möjligt att länkas till intervjun 
varifrån citatet var hämtat, för att exempelvis kontrollera att citatets mening tolkats rätt 
utifrån sammanhanget. Kontinuerligt jämfördes en kods samlade citat med andra koders 
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citat, för att se om två närliggande koder kunde samlas under en gemensam kod eller 
kategori på en högre abstraktionsnivå. På detta sätt skapades en hierarkisk struktur i 
materialet.  
 
Efter att 8 intervjuer kodats formulerades en preliminär kärnkategori ”känsla av egen 
påverkan”. En kärnkategori är en övergripande kategori som ofta framträder i data och 
som de flesta meningsbärande enheterna är relaterad till. Den uttrycker en 
huvudproblematik och förklarar den största delen av variationen i data. När kärnkategorin 
träder fram ska man enligt teorin gå över till selektiv kodning vilket innebär att man 
fortsättningsvis bara kodar det material som är relaterat till kärnkategorin (Gustavsson, 
1998; Langemar, 2005). Eftersom studiens material var så stort (37 intervjuer), var jag i 
det läget inte beredd att övergå till selektiv kodning och utesluta möjligheten att en annan 
kärnkategori skulle kunna visa sig. Det fick till följd den öppna kodningen fortsatte 
parallellt med den selektiva kodningen. Koder som var relaterade till kärnkategorin 
markerades för att lätt kunna särskiljas under den fortsatta analysen. Ingen konkurrerande 
kärnkategori visade sig dock.  
 
Teoretisk kodning. Analysarbetet gick successivt över till teoretisk kodning vilket innebar 
att fokus kom att ligga på de mer abstrakta kategorierna och sambanden mellan dessa. Det 
mesta av detta arbete utfördes för hand för att få överblick över många kategorier och 
samband på samma gång, men ATLAS bidrog med utskrifter på kodlistor och 
sambandsinformation mellan olika kategorier och koder.  Teoretiska PM, som innehöll 
tankar och idéer om kategoriernas innehåll och mening, samt hur olika kategorier var 
relaterade till varandra, skrevs kontinuerligt under hela kodningsarbetet. Dessa PM 
förvarades skilt från intervjuerna och sorterades så småningom med syfte att få ett 
sammanhang utifrån de olika kategorierna (Gustavsson, 1998). När man under 
analysprocessen kommer till en punkt när nya data inte tillför några nya kategorier eller 
kvaliteter till de som redan framkommit, når man teoretisk mättnad (Hartman, 2001). 
Faktorer som varit till hjälp eller till hinder för förändringen lyftes fram och relaterades 
till kärnkategorin. Det hela resulterade i en grundad teoretisk modell som kunde beskriva 
hela gruppens förändringsprocess. 

 
Subgruppering av individer.  

Frågeställningen inbegriper väldigt många aspekter, och förändring i 37 unga människors 
liv, under i genomsnitt 3,3 år, fångas inte så lätt i en greppbar modell, utan att mycket av 
specifika beskrivningar och icke dominerande mönster går förlorat. För att inte gå miste 
om för mycket av variansen i materialet utvidgades studien och en subgruppering av 
individer genomfördes vid sidan av den grundade teorigenereringen. Parallellt med 
jämförelserna mellan kategorier gjordes även jämförelser mellan individer. En särskild 
typ av PM för varje individ, som normalt inte ingår i arbetsgången för grundad teori, 
skrevs på varje utskriven intervju där huvudsakliga teman rörande förändringsprocessen 
antecknades, liksom funderingar kring mening och innehåll som var utmärkande för 
individen. Tack vare dessa PM kunde jämförelser göras mellan varje intervjus kodlista, 
mellan olika koders relation till varandra (genom en nätverksfunktion i ATLAS), samt av 
helhetsintrycket av varje individ. På samma sätt som de enskilda delarna kunde göra 
helheten lättare att förstå, kunde helheten ibland tillföra delarna mening, eller göra dem 
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lättare att begripa. Mönster mellan grupper av individer identifierades och fyra 
subgrupper började utkristallisera sig. En indelningen av hela materialet genomfördes 
utifrån två huvudkriterier: 1. klienternas subjektiva bild av sina problem och 2. 
huvudsakligt fokus i förändringsprocessen. Här är det viktigt att komma ihåg att 
indelningen inte innehåller någon diagnostisering utan endast består av klientens egen 
subjektiva beskrivning av sin problematik. Koder som var utmärkande för respektive 
grupp listades och delades in under rubrikerna ”problembild”, ”hjälpande” respektive 
”hindrande i terapin”, hjälpande” respektive ”hindrande utanför terapin” och 
”förändring”. På samma sätt som utmärkande koder framträdde, identifierades koder som 
”saknades” i en subgrupp men var vanliga i de andra tre. Även dessa listades under 
rubriken ”utom fokus”. Koder som samvarierade och således ansågs utmärkande för en 
subgrupp kunde exempelvis vara "dålig självkänsla" som ett problem, "se min del i 
problemet" som en hjälp i terapin, ”socialt stöd” som en hjälp utanför terapin och en 
förändring som huvudsakligen fokuserade på "eget ansvar för sitt mående". En del av 
klienterna delades med lätthet in i en grupp, andra som beskrev ett huvudsakligt 
problem/processfokus och ett sekundärt delades in under det huvudsakliga (se bilaga 2). I 
de fall det utifrån koderna var svårt att avgöra vilken grupp klienten skulle tillhöra gjordes 
bedömningen utifrån ett subjektivt helhetsintryck av problem och processfokus. Det 
kontrollerades även om den grupp som ”förlorade” en tveksam klient gick miste om 
någon kvalitet som inte kunde hittas i det kvarvarande materialet. När det visade sig att 
respektive grupp inte gått miste om någon kvalitet vid förlusten av de tveksamma 
individerna, bedömdes indelningen vara färdig. 35 klienter delades in i subgrupper under 
rubriker för problembild och processens fokus. Två klienter, vilkas processer inte liknade 
de övrigas, hamnade utanför. Dessa klienters upplevelser har dock funnits med i 
beskrivningen för hela gruppen.  
 
Nedan redovisas en modell över förändring grundad i hela materialet. Sedan följer de fyra 
delmodeller som beskriver respektive subgrupps förändring, med fokus på problembild 
och huvudsakligt tema i förändringsprocessen.  
 

R e s u l t a t 
 

I den första delen sammanfattas hela urvalsgruppens vanligaste problem och 
förändringsprocessen beskrivs utifrån en teoretisk modell. Sedan redovisas respektive 
subgrupps resultat. 
 
 

Modell grundad i hela urvalsgruppen 
 

Problembild 
Alla klienterna beskriver känslor av osäkerhet och vanmakt, liksom instabilitet i tillvaron. 
De söker terapi för att de hamnat i ett läge då de känner att de inte klarar av att ta hand om 
sig själva och lösa sina problem. Denna vanmakt innebär i sig en stor osäkerhet för hur 
det ska gå i framtiden.  
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Nästan alla klienterna upplever en osäkerhet på sig själva. De flesta uttrycker att de har 
svårt att förstå sig själva, sina känslor, behov eller reaktioner. För en del innebär det att de 
har svårt att skilja sina behov från andras och de har svårt att känna vad de själva skulle 
behöva för att må bra. För andra är det främst de egna reaktionerna på större eller mindre 
påfrestningar som ter sig underliga eller rent av skrämmande. Många har tidigare betraktat 
sig själva som stabila och förvånas över hur de känner sig eller beter sig. För andra har 
problemen funnits med långt tillbaka i tiden, men har på senare tid blivit svåra att hantera. 
En stor del av klienterna som lider av depression förstår inte varifrån nedstämdheten 
kommer. Andra som lider av tvångsmässig oro och ångest, har svårt att förstå sina till 
synes irrationella tankar och handlingar. En del av klienterna har efter en förlust av en 
närstående person reagerar så starkt att de upplever att hela deras tillvaro rasar samman. 
Många är rädda att de ska förlora kontrollen över sig själva, sina känslor eller tankar.  
 
En del av klienterna upplever en osäkerhet på var de hör hemma. Det kan vara en 
konsekvens av att man distanserat sig från ett sammanhang som man tidigare varit en 
naturlig del av, som exempelvis umgängeskretsen, kollegiet eller familjen. Att bryta upp 
från det välkända kan skapa separationsångest, rädsla för att bli ensam, sorg över det man 
hade och tyckte om och osäkerhet kring vart man ska ty sig. 
 
Vid sidan av osäkerheten på vem man är eller var man hör hemma är det mycket vanligt 
att man är osäker på vad man klarar av. De allra flesta uppger att de hade dåligt 
självförtroende när de sökte terapi. Det kan visa sig som en oro för att avslöjas som 
inkompetent vilket gör att man försöker prestera mer än man egentligen orkar med, eller 
att man inte vågar pröva nya vägar i livet av rädsla för att misslyckas. Vissa känner sig 
pressade av samhällets förväntningar på att man som individ ska vara högpresterande.  
 
Synonymt med dåligt självförtroende använder många begreppet dålig självkänsla för att 
beskriva missnöje med sig själva. Jag har valt att definiera självförtroende utifrån hur väl 
man tycker sig prestera eller förväntar sig prestera, medan självkänsla snarare handlar om 
vad man tycker man är värd som människa. I efterhand kan många beskriva svårigheter 
med att ta hand om sig eller självdestruktivt beteende som tecken på dålig självkänsla; att 
man medvetet eller omedvetet ger sig själv det man tycker att man är värd. Många 
klienter är självkritiska och misslyckanden tolkas ofta som att man är mindre värd än 
andra eller rent av misslyckad som människa. Dålig självkänsla eller ett allmänt missnöje 
med sig själv uppger de flesta som en anledning till att de söker terapi. 
 
De flesta har också relationsproblem när de söker terapi. Ofta handlar det om att man har 
svårt att säga nej och sätta gränser mot andra. Man upplever att närstående inte accepterar 
en och man känner sig dåligt behandlad. För många är det svårt att känna tillit nog att vara 
öppen med sina problem. En del har svårt att separera sig från sina föräldrar och vissa är 
rädda att föräldrarna ska ta på sig skulden för att de mår dåligt. Typiskt är att man 
bekymrar sig för mycket över vad omgivningen tycker och tänker. 
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Figur 1. Modellen kan utifrån klientens perspektiv förklara hur faktorer i eller utanför terapin påverkar 
förändringsprocessen på lång sikt. 
 
Förändringsprocessen 
Resultaten har sammanställts i en grafisk modell som illustrerar vilka faktorer som 
påverkar i positiv eller negativ riktning och hur kärnkategorin, känsla av egen påverkan, 
inverkar på långsiktig förändring (se figur 1).  
 
Hjälpande i terapin (1) 
Till hjälp är först och främst att man får prata och bli hörd. Att sätta ord på det man 
brottas med innebär för de flesta att det framstår som mindre i proportion och mindre 
hotande. Att höra sig själv berätta blir ett sätt att sortera i tankar och känslor vilket gör 
dem lättare att förstå och reflektera kring. Men även att låta någon utomstående höra 
berättelsen om mig, om mina erfarenheter, mina tankar och känslor kan bidra till att man 
ser på saker ur ett annat perspektiv. Det kan även ge en bekräftelse på att det man har 
inom sig är värt att lyssna på. Terapeutens bidrag till att få klienten att känna sig sedd, 
lyssnad på och accepterad har stor betydelse för att denne ska kunna känna tillit och 
öppna upp i terapirummet. Terapeuten kan, genom sina frågor och reflektioner hjälpa 
klienten med att stanna upp vid känsliga ämnen som hon eller han själv helst skyndar sig 
förbi. Att terapeuten är en utomstående person gör det lättare att vara öppen därför att man 
inte behöver ta lika stor hänsyn till terapeutens känslor. Att varje vecka få tid och 
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utrymme att sätta sig själv i centrum gör det möjligt att komma fram till vad man värderar 
eller vill ändra på, lyfts fram som en hjälp eller t o m en förutsättning för att hitta sin egen 
väg  framöver. Terapin kan fungera som en fast punkt i tillvaron, som ett stilla öga i 
orkanens mitt.  
 
Hindrande i terapin (2) 
Den egna rädslan för att vara öppen med sina problem inför sig själv och inför terapeuten 
är ett hinder för många. Om terapeuten inte ligger på och utmanar en att titta på det man 
är rädd för, kan det vara lätt att prata om annat. Rent generellt, om terapeuten är för 
passiv; bekräftar för lite eller ger för lite vägledning står det i vägen för förändring. Om 
terapeuten inte lyckas förmedla vad klienten kan förvänta sig av terapin, eller vad som 
förväntas av klienten, kan det skapa osäkerhet och ge en upplevelse av att terapin är för 
diffus. En del saknar mer konkreta verktyg att använda sig av utanför terapirummet. 
Några tycker att kommunikationen med terapeuten fungerar dåligt vilket kan härledas till 
brister hos terapeuten eller brister i samspelet, då de två inte lyckas mötas på samma 
våglängd. En del upplever att de förstår vad som ligger bakom ett negativt beteende, men 
att insikt inte räcker för att förändra. Insikterna kan hamna på en intellektuell nivå utan att 
känslan av att förändring är nödvändigt infinner sig.   
 
Hjälpande utanför terapin (3)  
I livet utanför och efter terapin ar positivt relaterande till närstående som familjen, 
partnern eller nära vänner till hjälp för de allra flesta. Om ens närmaste står stadigt 
bredvid eller ännu hellre stöttar en skapar det trygghet och förutsägbarhet när oron och 
osäkerheten är som störst. Även arbetet, studierna, träningen eller bostaden kan ge 
struktur i tillvaron. Särskilt arbetet kan öka känslan av förutsägbarhet och ge en möjlighet 
att fokusera på något annat än problem. Positiv bekräftelse på att man klarar sitt jobb kan 
betyda mycket för självförtroendet samt bidra med fokus och mening i vardagen. De som 
varit arbetslösa men lyckats hitta ett arbete tillskriver den förändringen mycket stor 
betydelse för minskad oro för framtiden. Klienter som inte fått ut tillräckligt mycket av 
terapin har ibland hittat rätt hjälp i en annan behandlingsform. För en del har en annan 
terapiform, ofta kognitivt inriktad, eller medicinering fungerat bättre. Många menar att 
deras egna motivation och kraft de själva plockat fram under processens gång haft stor 
betydelse för resultatet. På lång sikt är det till hjälp att i backspegeln kunna se att det skett 
positiva förändringar i ens liv. Det ger kraft till fortsatt förändring.  
 
Hindrande utanför terapin (4) 
Förutom den egna ångesten eller nedstämdheten, är bristande socialt stöd, när man 
initierar försök till förändring, till hinder. Det är inte ovanligt att föräldrar upplevs bromsa 
sina barns frigörelse genom att motarbeta deras initiativ till förändring eller ställa stora 
krav på stöd av sina barn. En del beskriver hur de känner sig bakbundna av olika yttre 
hinder och då är arbetslöshet den enskilt yttre faktor som i störst utsträckning 
upprätthåller osäkerhet och hindrar förändring. En längre tids arbetslöshet kan vara en 
anledning till att man har dåligt självförtroende eller är osäker på vem man är och vart 
man är på väg i framtiden. En del ifrågasätter sitt eget värde som människa när ingen 
arbetsgivare ”vill ha dem”. Den ekonomiska osäkerheten innebär att vissa tvingas bo kvar 
hemma trots att de helst skulle vilja skaffa egen bostad. Att som ung vuxen vara 
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ekonomiskt beroende av sina föräldrar gör att man lätt fortsätter vara barn i familjen 
istället för att stå på egna ben.  
 
Positiv förändring (5) 
Få är de klienter som inte upplever att de mår bättre nu än när de började sin terapi. Ingen 
uppger att hon eller han mår sämre. 
 

Förstå sig själv och vart man är på väg. 
En bättre förståelse för sig själv framstår som en hörnsten för förändringen. Det kan 
handla om att man bättre kan förstå orsakerna till sina problem, att man lärt sig se sin del i 
problemet, att se hur man själv upprätthåller exempelvis ett destruktivt relaterande eller 
hur man göder sin egen ångest. Det kan även handla om att man blivit bättre på att 
identifiera sina egna känslor och att man bättre vet vad man vill i framtiden.  

 
Positiv utvecklad självbild. 

De allra flesta säger att de har fått en bättre självbild och är mer accepterande mot sig 
själva. Många upplever att de är mer självständiga och att de bryr sig mindre om vad 
andra tycker om dem. Att ta sina känslor och behov på allvar, att ta hand om sig, både 
fysiskt och mentalt, att välja bort självdestruktivt beteende, är förändringar som hänger 
ihop med en förbättrad självkänsla. De flesta känner en ökad trygghet i vem de är och vad 
de klarar av. 

 
Hantera påfrestningar. 

Ett förbättrat självförtroendet hänger ofta ihop med en ökad tilltro till sin förmåga att 
hantera påfrestningar. De flesta upplever att de blivit bättre på att hantera påfrestningar. 
En del beskriver hur de i terapin lärt sig föra en inre dialog med sig själva när de ställs 
inför situationer de tidigare blivit ångestfyllda inför eller flytt ifrån. Det finns många 
stolta berättelser om hur de utmanar sina rädslor och kämpar emot istället för att undvika. 
Ofta minskar lidandet om man förhåller sig lite annorlunda till sin ångest, depressivitet 
eller oförmåga att sätta gränser. Man kan se det som någonting man ska arbeta sig igenom 
istället för att undvika. Eller så accepterar man att man har det utan att det behöver 
innebära att se sig själv som en sämre människa. En del beskriver hur de bestämt sig för 
att inte låta ångest eller dålig självförtroende hindra dem i livet. Erfarenheten av att 
problemen går över eller att man klarat sig igenom dem förut kan göra att man inte får 
panik.   

 
Öppenhet och tydlighet i relationer. 

De flesta upplever att deras relationer utvecklats. Ofta handlar det om att man blivit mer 
öppen och tydlig i relation till viktiga personer i ens omgivning. Ökad öppenhet sätts ofta 
i samband med ökad tillit. Det ena ger det andra. En viktig förändring för många är att de 
lärt sig sätta gränser mot andra och markera sin självständighet från föräldrarna.  

 
Strukturerad tillvaro. 

Många har lyckats skapa struktur i sin tillvaro. Ett meningsfullt arbete, intressanta studier, 
en fast bostadsadress, regelbunden träning och kontinuerliga vänskapsrelationer är 
förändringar som var och en innebär ökad förutsägbarhet i tillvaron och minskad oro för 
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framtiden. Att hitta rätt yrkesmässigt framstår som en viktig bekräftelse på att man kan 
påverka den egna livssituationen. Tack vare arbetet förändras förutsättningarna för att 
kunna styra andra delar i livet, främst för att man får en stabil ekonomi. 

 
Symtomlättnad. 

Ofta har symtomen blivit mindre och klienterna upplever att de lägger mindre kraft på 
problem. 
 
Utebliven förändring (6) 

Kvarvarande problem/symtom. 
Generellt säger klienterna inte så mycket att om utebliven förändring eller försämring. I 
grunden är det oftast samma problem som man sökte terapi för som finns kvar eller har 
kommit tillbaka. Många kämpar fortfarande med osäkerhet, negativ självbild och problem 
med gränssättning. Medan klienterna som mår bättre pratar om sina minskade symtom 
som ”inom parentes” pratar de som fortfarande har svåra symtom som depressivitet, 
ångest eller tvångstankar om dem som om de står i vägen för utveckling på många andra 
plan i livet.  

 
Utebliven process. 

Utifrån en del berättelser får man intrycket av att en förändringsprocess inte startat. 
Klienten kan fortfarande inte förstå sina känslor eller uttrycka vad som skulle behövas för 
att hon/han skulle må bättre. Upplevelsen är snarare att det blivit stiltje i livet, man 
kommer inte vidare. Man vet mer om vad man inte vill än vad man strävar emot.  

 
Det största arbetet återstår. 

En del tycker att terapin visserligen satt igång en viktig förändringsprocess, men att det 
arbete som återstår är mycket stort. Det kan av en del upplevas som ett misslyckande. 
Andra ser det som att terapin stimulerat utveckling på många plan. Vissa anser att 
förändringen varit otillräcklig för att terapin avslutades för tidigt, ofta på deras egna 
initiativ. Någon säger att det är skönt att terapin är över, trots att hon inte mår nämnvärt 
bättre, eftersom terapin var för emotionellt krävande. 

 
Insikter utan förändring. 

En del tycker sig ha fått en bra förståelse för problemens orsaker, utan att nå förändring. 
Det finns beskrivningar av en intellektuell insikt som ligger på ett annat plan än de 
känslor som skulle kunna leda till förändring. Det finns klienter som tycker att metoden 
varit fel för dem eftersom djupare insikter inte var målet, utan konkreta verktyg som 
kunde hjälpa dem bemästra problemen till vardags. 

 
Personligt misslyckande. 

En del tycker att terapin hjälpte dem till en början, men att problemen kommit tillbaka 
efter avslut. För de som engagerat sig och satsat på terapin kan utebliven förändring eller 
återfall upplevas som ett personligt misslyckande. Någon beskriver att återfallet kändes 
värre för att hon inte hade förväntat sig att hon skulle bli dålig igen. 
 
Känsla av egen påverkan/Vanmakt (7) 
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Klienterna som lyckats förändra är tydliga med att det är de som har stått för det 
huvudsakliga arbetet. Hjälpande till förändring har varit faktorer som bidragit till 
möjligheten att påverka och hindrande, faktorer som stått i vägen 
 
Många av klienterna som lyckats påverka sitt mående beskriver förändringsprocessen på 
liknande sätt. Först och främst handlar det om att ta ansvar för situationen. De flesta 
beskriver att processen startade när det gick upp för dem att ingen annan skulle bära dem 
över svårigheterna, utan att de själva var tvungna att göra det jobb som krävdes. Den 
insikten kunde komma innan, under, eller efter terapin. För vissa var det anledningen till 
att de sökte terapi, de hade bestämt sig för att göra något åt problemen. Motivationen 
fanns redan från början och klienterna ville ha verktygen för att nå förändring. För andra 
är detta en förståelse som växte fram under terapins gång, i och med att terapeuten visar 
att hon/han förväntade sig att klienten skulle hitta sin väg till förändring. Vissa insåg det i 
samband med terapins avslut, då det blev uppenbart att terapeuten inte skulle finnas till 
hands framöver.  
 
Nästa steg handlar om att lägga fokus på det man faktiskt har möjlighet att påverka. Det 
innebär att man i någon utsträckning vågar se sin del i problemet. Det kunde handla om 
att man tittade på hur den egna oförmågan att sätta gränser ledde till att andra tog ens 
tjänster för givet, eller att man såg hur självdestruktivitet bidrog till att förvärra dålig 
självkänsla. Utifrån självinsikten kan man hitta ett mål med förändringsarbetet.  
 
Den tydligaste orsaken till att man känner att man kan påverka är om man genomfört en 
verklig förändring som fortfarande står sig 1,5 år efter terapin. Man har lyckats genomföra 
en förändring och fått en bekräftelse på att det är möjligt. Det kan handla om att man 
minskat sin prestationsångest, arbetat sig igenom en depression eller blivit bättre på att 
sätta gränser mot andra.  
 
Några menar att känslan av egen påverkan stärks efter terapin när man genomfört 
förändring utan stöd av sin terapeut.  
 

”Man går ju vidare hela tiden och det som, när jag slutade här då visste ju jag att jag 
är, det är inte färdigt utan jag måste ju fortsätta att alltså jag måste ju fortsätta 
härifrån att bygga upp min egen styrka, alltså att fortsätta, hur ska jag säga, som när 
du lär dig att köra bil t ex, då har du ju, när du lär dig så har du ju hela tiden 
bilskoleläraren i bilen /…/ men en dag så kommer ju inte han att vara där, då måste 
du ju fortsätta att lära dig att lita på dig själv och att liksom köra själv”. 

 
”jag hade ju valmöjligheten att säga om jag ville fortsätta /terapin/ längre men just 
då kändes det att jag hade gjort de här stora stegen att sluta dricka och jag kände att 
jag klarar fan av det här alltså, jag flyttade till en ny lägenhet från den här 
depressionsettan till en större och jag ansökte, eller ska börja plugga, jag har börjat 
träna, jag har gått ner i vikt och hade gjort sådana stora steg och jag ville känna att 
jag klarar det också att leva, och det har jag gjort”. 
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Känslan av att ha kunnat påverka är en stark motivationsfaktor som gynnar ytterligare 
förändring. 
 
Trots att många fortfarande har problem med exempelvis ångest, depressivitet eller 
gränssättning, berättar flera att de lärt sig förhålla sig annorlunda till problemen och att 
det gör stor skillnad. Det kan handla om att man accepterar att man har ångest, 
depressioner eller inte kan sätta gränser, utan att döma sig själv för det eller gripas av 
panik. Man skulle kunna se denna acceptans med tyngdpunkt på utebliven förändring; 
man accepterar att man inte kan bli av med problemen. Om man istället ser att man kan 
påverka upplevelsen av sin ångest eller nedstämdhet genom att acceptera det så innebär 
acceptansen en stor förbättring. 
 
En del av klienterna som inte lyckats förändra sin situation eller sitt mående säger inte hur 
de skulle vilja att det var. De kan vara missnöjda med den hjälp de fått utan att kunna 
uttrycka vad som saknades. Klienter som inte vet vad de vill uppnå med förändringen, ens 
mer än tre år efter att de sökte terapi upplever ofta stor vanmakt.  
 
En del klienter säger ingenting om det egna ansvaret utan fokuserar mycket på andras 
skuld, både tidigare i livet och idag. För dem är ett bättre mående beroende av att 
omgivningen förändras. Även för dessa är känslan av egen påverkan mycket liten. 
 
När förändringen varit otillräcklig innebär det inte bara att problemet finns kvar eller 
kommer tillbaka i samma utsträckning som tidigare. Att ha samlat mod till sig och kämpat 
för en förändring och misslyckats kan upplevas som värre än att inte ha försökt. Att må 
lika dåligt trots att man fått hjälp av en expert kan vara mycket nedslående.  
 
Misslyckandet med terapin kan skrämma en del klienter från att söka hjälp på annat håll 
eller överhuvudtaget försöka sig på förändring igen, av rädsla för att åter misslyckas. Ett 
återfall kan för en del klienter upplevas ett hot om lidande utan slut. Utebliven förändring 
eller återfall kan vara ett bevis på att det inte går påverka problemen genom att arbeta med 
sig själv.  
 
 

Subgruppering av individer 
 

Delmodell 1: Problem med inre och yttre gränser eller ”Fokus på mig”, 10 klienter 
(varav 3 män) 

Problembild 
Gemensamt för dessa klienter är att de har svårt att känna efter vad de behöver, tycker om 
och önskar. Med andra ord kan man säga att de har svårt att identifiera och förstå sina 
egna gränser men även att markera gränserna för andra. De flesta söker hjälp för 
relationsproblem och beskriver svårigheter med att hitta sig själv i relation till andra. 
Klienterna har svårt att sätta sig själv i första rummet och andras behov får ofta gå före. 
Positiv bekräftelse från andra värderas högt och man vill gärna vara till lags och undvika 
konflikter. Detta gör det svårt för dem att säga nej och sätta gränser mot andra.  
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”det är lätt för mig att stå tillbaka och inte, alltså jag har svårt att känna efter i tid. 
Så jag sätter alltid alla andra främst och ser till att alla runtomkring mig mår bra och 
sedan så kommer det efteråt att jag, att jag känner att jag kanske inte alltid mår bra 
av att hela tiden ställa upp... jag har svårt att sätta gränser”.  

   
Trots att de flesta av klienterna beskriver sig själva som självständiga är det många som 
inte kan frigöra sig riktigt från en eller båda föräldrarna. Många upplever att de står sina 
föräldrar nära och att de inte haft några typiska tonårskonflikter. Typiskt är att kontakten 
dem emellan är tät och att föräldrarna vänder sig till sina barn när de behöver hjälp eller 
för att ventilera sina problem. Flera av klienterna tror inte deras föräldrar skulle klara sig 
utan dem.  
 

”…min mamma är på många sätt gränslös och hon har separerat från sin man då för 
några år sedan...och jag tror hon känner sig väldigt ensam, hon behöver, ja hon 
liksom söker upp mig för att hon har gjort det mycket för att liksom prata om sina 
problem och hon är väldigt egotrippad och knepig att ha att göra med. Jag har mer 
lust där att liksom dra gränsen åt henne, det var en av de grejerna som var otroligt 
svåra för mig när jag började här men, och som mycket av terapin handlade om..”. 

 
”Där känner jag väl fortfarande att jag måste ta hand om honom (min far), att jag 
inte borde men att jag måste det för annars försvinner han, han kan inte ta hand om 
sig själv...” 

 
Flera beskriver svårigheter att lyfta fram sina egna värderingar, projekt, mål och relationer 
och satsa på dem. Några tycker att det går trögt professionellt, trots att de ofta tilldelas ett 
stort ansvar på jobbet.  
 
Även om alla inte uttrycker det direkt framträder en tydlig bild av att de flesta upplever att 
andra drar in dem i sina problem eller att andra utsätter dem för negativa känslor. Många 
är av uppfattningen att de skulle må bättre om andra ändrade sitt beteende mot dem. 
 
Hjälpande i terapin är först och främst att klienten där hamnar i fokus. Om klienten 
upplever att terapeuten ser henne och är beredd att lyssna på vad hon behöver prata om 
fungerar det som en hjälp för att klienten ska vända fokus mot sig själv och utforska sina 
egna känslor.  
  
Hindrande i terapin är för en del paradoxalt nog just det som är hjälpande för andra. Flera 
klienter upplever att förväntningarna på att de själva ska styra terapin i så stor 
utsträckning varit till hinder. De tycker att det var för svårt att prata om sig själv och sina 
problem med för lite vägledning från terapeuten. Någon beskriver hur besvärad hon blev 
av terapeutens tystnad och ovilja att ställa frågor. Hon tycker att det var som att prata med 
en vägg. Flera av de här klienterna upplever att deras terapeuter har utmanat dem för lite 
så att de kunnat dölja sina känslor. En man som sökt terapi för att han bar för mycket 
känslor inom sig berättar hur han höll inne med känslorna under hela terapin och bröt ihop 
efter avslut. Han uppsökte då en annan terapeut hos vilken han från första början öppet 
visade känslor. Hindrande är också om klienten inte lyckas uttrycka sina känslor eller 
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behov i terapin, särskilt om hon/han inte ens kan identifiera känslorna själv. En kvinna 
tycker att hon blivit mera ältande men inte lyckats gå vidare. Insikterna har i dessa fall 
visserligen inte varit till hinder, men de har heller inte varit till hjälp. 
  
Hjälpande utanför terapin är att omgivningen respekterar ens gränser när man efter 
mycket vånda klarat av att göra en markering. Om en förälder eller annan närstående 
dessutom uppmuntrar den ökade tydligheten innebär det en stor lättnad för klienten. Rätt 
arbete eller utbildning kan bidra till att man hittar ett eget fokus och mål i tillvaron. Det 
kan även innebära att man blir sedd och bekräftad inom sitt område och det kan öka 
känslan av att vara oberoende. 
 

”1/utbildningen/” det har bidragit till min identitet ganska mycket och till mitt 
självförtroende också, och sedan eller liksom det har blivit liksom att jag känner 
mig kompetent inom det området”. 

 
Hindrande utanför terapin är när man av olika anledningar inte klarar av att sätta gränser 
mot andra och hålla fast vid dem. Det kan bero på att man inte vågar säga nej till en 
förälder som är mycket beroende av en, eller att man helt enkelt är rädd för att förlora den 
roll man har, som den ansvarstagande och uppskattade dottern eller medarbetaren. Ett 
hinder på lång sikt är de föräldrar som verbalt uppmuntrar barnets gränssättning, men 
trots detta fortsätter att belasta henne eller honom med sina bekymmer på samma sätt som 
tidigare. De som har erfarenhet av att en förälder aktivt motarbetat deras försök att sätta 
gränser upplevde det som ett hinder i stunden och en källa till irritation. I efterhand verkar 
det dock som att de obstinata protesterade föräldrarna inte hindrar klienterna från att sätta 
gränser utan snarare får dem att markera hårdare. I de fall när föräldrarna p g a 
exempelvis sjukdom är beroende av sina barns hjälp och stöd innebär det ett svårt 
dilemma. Om man tvingas välja mellan att ta hand om en sjuk förälder fast man vet att 
man skulle må bättre at att ta hand om sig själv, är det lätt gjort att man skjuter sina egna 
behov på framtiden.  
 
Positiv förändring 
Den vanligaste och viktigaste förändringen är att man blivit bättre på att ta sig själv på 
större allvar och känna efter vad man själv vill och behöver. Man blandar inte längre ihop 
sina egna behov med vad man tror andra önskar i lika stor utsträckning som tidigare.  
 

“Jag har lärt mig att jag inte behöver ta till mig allting, jag behöver liksom, allt 
behöver inte bli problem, jag ser mer positivt på saker än vad jag gjorde då, e, jag 
inser att andras problem inte är mina problem genom att gå i terapi och så tänker jag 
och fungerar idag”. 

 
“...jag gick i terapi och insåg att det är inte min skyldighet att se till att inte pappa 
dricker” 

 
Många beskriver hur de blivit bättre på att ta hand om sig själva och hantera de 
påfrestningar de ställs inför. De flesta anser att deras relationer fungerar bättre nu än innan 
terapin därför att de blivit mera mer tydliga med vad de vill och säger ifrån när någon går 

 



 20

över gränsen. Genom att sätta gränser i relation till sina föräldrar är det många som 
upplever att de blivit mera frigjorda. En del tycker inte föräldrarna respekterar de nya, 
tydligare gränserna, vilket får dem att ta avstånd. För andra har relationen till föräldrarna 
utvecklats och blivit mera öppen och jämbördig.    
 

“...i takt med att jag har blivit bättre på att säga var mina gränser går någonstans så 
liksom blir det lättare för henne /mamma/ också tror jag eller liksom eller det blev 
som att vi, ja det är också en balansgång hela tiden men att det är ändå som att det 
funkar bättre nu” 

 
Även om många blivit bättre på att sätta gränser upplever de flesta att de fortfarande tar 
för mycket ansvar för andra. Man behöver dock inte fortsätta att se det som en brist. En 
kvinna ser att hon vinner mycket på sin ansvarstagande personlighet.  
 

“Samtidigt som jag haft det väldigt jobbigt så har ju det, det har ju givit mig en hel 
del saker också, jag är väldigt som sagt ansvarsfull och ödmjuk tycker jag, jag 
tänker mer på andra fortfarande än vad jag gör på mig själv kanske, jag är mer mån 
om att andra ska må bra... om inte jag hade varit en person som ändå drev en eller 
jag vad ska jag säga höll ihop en hel familj så kanske jag inte hade varit den jag är 
idag, jag menar jag har lite som jag sa, jag blir lätt en inofficiell ledare i små 
grupper.” 

 
Utebliven förändring 
Vissa klienter har fortfarande, 1,5 år efter avslut, svårt att förstå varför de mår dåligt. De 
upplever att de i terapin inte fått tillräcklig insikt i problemens orsaker. De är besvikna för 
att de inte fick bättre hjälp, samtidigt som de har svårt att säga vad som fattades i terapin. 
En klient önskade mera stöd från terapeuten, en annan en mer utmanande eller krävande 
hållning och en tredje både mer stöd och större krav. Ofta är de bra på att beskriva vad de 
har problem med idag, men att i positiva termer uttrycka hur de skulle vilja ha det istället 
är svårare. En kvinna säger att hon skulle behöva lyssna mera på sig själv och sina 
känslor, men att det är svårt. 
 

”...jag har mycket svårt att stå kvar i, veta om jag känner rätt eller fel eller om det är 
bra så här eller varför jag gör saker. Alltså jag har svårt att veta egentligen, om jag 
blir ifrågasatt, varför gör du det här, så kan jag egentligen inte ge något klart svar 
utan det är bara så här väldigt diffust...” 

 
Några förklarar svårigheterna med att "identifiera det egna" med att deras gränser har 
kränkts så djupt eller så länge att de inte kunnat reparera dem ännu. Någon berättar om 
sexuella övergrepp och en annan om en suicidal förälder. Dessa klienter är ofta 
tacksamma för det terapin gett dem, även om de skulle behöva mycket mera hjälp av 
samma eller något annat slag. Osäkerheten på vart man är på väg kan skapa stiltje i 
tillvaron med svårigheter att satsa både professionellt och i relationer. En del säger att de 
förstår orsaken till att de mår dåligt, men att den insikten inte räcker för att de ska kunna 
förändra sin situation. En klient upplever att han fastnat i ett ältande kring orsakerna, en 
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annan att insikterna ligger på en intellektuell, ytlig nivå utan att behovet av förändring 
känns nödvändigt. 
 
Känsla av egen påverkan/Vanmakt 
En del av klienterna får i efterhand förändringen att låta som relativt enkel. När de väl 
kommit underfund med vad de ville få ut av förändringen var det bara att göra 
annorlunda. De flesta beskriver dock mer av en process i vilken de tränar på att känna 
efter och vara tydligare i relation till andra. Det kan innebära att de upplever sig mera 
respekterade av andra eller mera fristående från sina föräldrar. Gemensamt för dem är att 
de fått en bekräftelse på att de kan påverka och de känner att de är på rätt väg. 
 
Svårare har de som inte hittar något mål med förändringen. Några av dem upplever att 
deras gränser inte går att identifiera. De har ofta stor insikt i vad de behöver jobba med 
hos sig själva och man får intrycket av att de befinner sig i en process där de försöker 
förändra sig, men utan att se målet med eller resultatet av sina ansträngningar. Stundtals 
beskriver de vanmakt, men de söker fortfarande efter rätt väg för att må bättre. En kvinna 
berättar att "offret" blivit en del av hennes personlighet. Även om hon försöker ändra på 
det reagerar hon som ett offer när hon känner sig hotad. En annan som undviker att satsa 
på arbete och relationer oroar sig för konsekvenserna.  
 

"jag är lite rädd för att, shit, alltså det är bara jag som bestämmer om jag ska gå en 
annan väg och alla mina val som är, eller alla mina saker som sker per automatik i 
mitt liv, dom är ju mina icke-val och dom är lika sanna som mina val". 

 
Andra ger en bild av utebliven process. 1,5 år efter avslutad terapi kan de inte se sin del i 
problemet eller vilken funktion upprätthållandet av ett mående eller beteende har för dem. 
Det finns svårigheter med att ta eget ansvar för sin situation. Målet med förändringen har 
de svårt att beskriva och när de gör det används ibland negativa ordval som om förändring 
skulle innebära försämring. En kvinna säger att hon skulle behöva vara mer "egoistisk" 
och en annan skulle behöva vara "bättre på att skälla på folk". Intervjuerna handlar till stor 
del om andra människors beteende, terapeutens, pappas, partnerns eller andras skuld i att 
man mår dåligt. De är besvikna på terapeuten inte hjälpte dem. Själva bär de varken 
ansvar för problemet eller dess lösning. En kvinna tror att hon skulle må bättre om hennes 
föräldrar hittade nya partners, så de skulle ha mindre behov av henne. En annan berättar 
lite skämtsamt att hon önskar att någon skulle dyka upp och ta henne någon annanstans, 
där hon inte själv behöver agera.   
 
Vad ligger inte i fokus? 
Relationen till terapeuten ligger inte i fokus och ofta finns kritik mot terapin. Klienterna 
pratar inte heller särskilt mycket om socialt stöd eller kärleksrelationer. Om relationer tas 
upp framkommer inte sällan kritik mot omgivningen. Oro, ångest och kontrollproblematik 
är ovanligt för de här klienterna. 
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Delmodell 2: Dålig självkänsla eller ”Mitt ansvar”, 11 klienter (4 män) 
 
Problembild 
Gemensamt för de här klienterna är att de har dålig självkänsla. Många kallar det för 
dåligt självförtroende men beskriver sedan något djupare än otillräckliga prestationer. De 
upplever att det är fel på dem som människor eller att de är helt värdelösa. En kvinna 
känner sig defekt och tror därför inte att hon kan bli mamma och en annan är hela tiden 
rädd för att bli påkommen som en bluff. Alla klienterna beskriver svårigheter med att ta 
hand sig själva och en del är självdestruktiva. Det kan handla om att man missbrukar mat 
eller alkohol, eller att man gång på gång går in i relationer där man kan förutse att man 
kommer att bli dåligt behandlad. Många upplever att de har problem med relationer. Då 
handlar de ofta om att man tar för stor hänsyn till vad andra tycker eller behöver samtidigt 
som man har svårt att uttrycka egna önskningar och sätta gränser mot andra. En man 
förklarar sina relationssvårigheter med att det är svårt att känna kärlek för andra när man 
inte älskar sig själv. De flesta känner en osäkerhet på vem de är och vart de är på väg i 
livet. Många har svårt att förstå varför de mår dåligt. 
 

 
Figur 2. Vanmaktstriangeln. Klienternas berättelser handlar till största delen om arbetet med att bygga upp 
självkänslan, men de flesta uppger att de sökte terapi för depression. Sambandet mellan depression och 
dålig självkänsla är starkt. Alla som beskriver sin depression talar om hur dålig självkänsla de hade. En del 
ser sin dåliga självkänsla som orsak till depressionen. Triangelns tredje hörn, oförmåga att påverka yttre 
faktorer, har stor inverkan på det dåliga måendet. Att vara vuxen utan att ha ett jobb eller en egen bostad 
beskrivs av någon som deprimerande. Kärnan i de enskilda klienternas problematik finns någonstans mellan 
de här tre hörnen. Vanmakt genomsyrar triangeln. Den dåliga självkänsla innebär att man tvivlar på sig själv 
som person, men även sin egen förmåga att påverka. Depressionen som många befinner sig i innebär att 
man fastnat i ett tillstånd av pessimism och brist på energi att påverka något. Dålig självkänsla och 
depression i kombination med den reella erfarenheten av att man inte kan påverka yttre faktorer som arbete, 
bostad, och ekonomi, gör att även en liten förändring kan kännas oöverstigligt. 
 
Hjälpande i terapin är framförallt positivt relaterande till terapeuten. För många är det 
viktigt att känna sig trygg med att terapeuten ser och respekterar dem i det tillstånd av 
svaghet hon befinner sig. Terapeutens förmåga att känna empati och visa respekt 
poängteras av flera. Att tillsammans med terapeuten våga se sin del i problemen framstår 
som det viktigaste för att kunna arbeta vidare för förändring.  
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”jag tror det var väldigt viktigt i terapin att, för det känner jag att tänker på nu 
efteråt också att se sin egen, sin egen del i allting, att ta sitt eget ansvar också, det 
tror jag, för för det tänker jag mycket på nu att man inte kan skylla allting på alla 
andra, utan man har också ett eget ja, ens egen roll betyder också någonting, så det, 
det tror jag” 

 
För några har terapin fungerat som den fasta punkt, det stöd de behövde för att klara sig 
igenom vardagen när depressionen var som djupast.  
 
Hindrande i terapin är, för de här klienterna, att man undviker att titta på sina egna 
problem och att terapeuten inte driver på. En klient som gått i terapi i två omgångar 
beskriver hur han själv först hindrade förändringen för att han undvek att titta på sina 
problem och svagheter. Även terapeuten undvek dessa teman, så förändringsarbetet kom 
inte igång. 
 
Hjälpande utanför terapin är precis som i terapin först och främst relaterande till andra.  
Att känna sig sedd, bekräftad och stöttad av nära vänner, familj och när man försöker 
bryta negativa mönster stärker självkänslan. För några har pojkvännen eller flickvännen 
stått för det viktigaste stödet både under och efter terapin. En strukturerad tillvaro med 
rutiner fungerar stödjande genom tunga perioder. För en del har psykofarmaka inneburit 
att de fått mera kraft och energi att ta tag i sin situation. 
  
Hindrande utanför terapin. Det största hindret för att förändra sin situation är den 
osäkerhet man känner inför sig själv och sin förmåga att påverka. Nedstämdhet och 
blockerande ångest upplevs som starkt hindrande. Även dåligt socialt stöd eller t o m 
motarbetande närstående kan stå i vägen. Ofta handlar det då om föräldrar som blir rädda 
när deras barn börjar bete sig annorlunda eller uttrycker önskningar om att deras relation 
ska se annorlunda ut. Arbetslöshet och arbetssökande utan resultat uppfattas av några som 
en bekräftelse att man inte är värd något.  
 
Positiv förändring 
De viktigaste förändringarna klienterna lyfter fram handlar om förbättrad självbild. Oftast 
syftar de på att de fått bättre självförtroende när det kommer till att ta ansvar för sina egna 
liv och hantera de påfrestningar de ställs inför. Många poängterar hur befriande det är 
känna sig självständig från sina föräldrar. 
 

”Vad som är annorlunda, det är ju styrkan jag har, min egen styrka att, att klara 
vardagen, att hantera situationer, att förstå situationer och relatera till människor o s 
v” 
 
”Jag känner mig mer vuxen... jag har mognat och vågat bli vuxen och ta tag i ja som 
sagt jobba med mina egna problem själv på egen hand, inte bara kasta mig till andra 
och hänga upp mig och bli beroende av andra” 

 
För de flesta har även självkänslan förbättras så att de är mer accepterande mot sig själva 
och tar bättre hand om sig fysiskt och psykiskt. En del beskriver det som ett förebyggande 
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arbete med att göra sig medveten om vad man tycker om och behöver för att inte börja må 
dåligt igen. Det kan handla om träning eller avslappning, men även att försöka fånga upp 
sig själv när man känner tendenser till ångest eller nedstämdhet. De allra flesta är mindre 
nedstämda och känner mindre ångest än tidigare och de fokuserar mindre på problemen i 
livet. 
 
Utebliven förändring 
Några av klienterna har blivit deprimerade igen efter terapins avslut. Någon beskriver det 
som att hon återigen trillade ner i ett svart hål. Återfallen verkar komma som en 
överraskning och klienterna blir väldigt besvikna på sig själva därför att de inte kunnat 
hålla sig själva friska trots terapi och stora personliga insatser. Ibland framställs 
depressiviteten som något som kommer inifrån klienten och som inte går att styra över 
med viljans kraft.  
 

”det blir liksom som anfall och det är ju, det är väldigt väldigt starka känslor som 
liksom e ja kan vara jättejobbiga, det är som att bara humöret djupdalar så tänker jag 
på mig själv som jäkligt liksom fel och jobbig person, jag känner mig, jag liksom 
skäms väldigt mycket över mig själv, hur jag är, och allting som jag liksom har sagt, 
jag kan vakna så här en morgon och bara ha ångest över i stort sett allting som jag 
har sagt och gjort hela dagen dessförinnan” 

 
Att se depressionerna som biologiskt betingade innebär att man inte helt kan komma 
undan svackorna, men genom att acceptera att det är så blir depressionen inte ett lika stort 
personligt misslyckande.  
 
Känsla av egen påverkan/Vanmakt  
De flesta som kommer till terapin upplever vanmakt och orkeslöshet. Något som lyfts 
fram som mycket viktigt för att nå långsiktig förändring är att klienten förstår att ingen 
annan kommer att bära en över svårigheterna, utan att man måste vara beredd att på allvar 
titta på sig själv och sina svagheter och utifrån det arbeta för förändring. En kvinna som 
upplevt sig mindre värd hela sitt liv lyckades med hjälp av sin pojkvän förstå att hon inte 
behövde känna så hela livet. När hon insåg att det var hennes ansvar att ta tag i problemen 
och att ingen annan än hon själv skulle stå ivägen för förändring, bröt hon ihop och sökte 
terapi. När klienterna under och efter terapin ser att de lyckats göra en förändring blir 
känslan av den egna förmågan att påverka sin situation mera verklig och en genomförd 
förbättring kan innebära ett uppsving för självkänslan.  
 
För de klienter som återigen blivit deprimerade trots att man arbetat med att bygga upp sin 
självkänsla och lyckats påverka de yttre faktorerna i livet kan känslan av vanmakt bli 
större än innan de sökte hjälp. Några ser depressionen som en bekräftelse på att de är 
värdelösa eftersom de inte ens klarar att ta hand om sig själva. För de som ser på sina 
depressioner som biologiskt betingade kan medicinering vara ett sätt att påverka 
situationen till det bättre, eller fysisk träning.   
 
Vad ligger inte i fokus? 

 



 25

Dessa klienter pratar generellt ganska lite om förvirring och kaos. De lyfter inte fram sin 
kraft och egna förmåga utan framhåller det egna ansvaret för att påverka sin situation. De 
fokuserar mindre på handlande i jämförelse med kännande. De ser relativt få brister i 
terapin. Utebliven förändring är ovanligt, men återfall är vanligare.  
 
 

Delmodell 3: Tvång/Kontroll eller ”Acceptera”, 8 klienter (varav 3 män) 
 
Problembild 
Problematiken kan se olika ut för de olika individerna, men gemensamt för de här 
klienterna är att de upplever oro och ångest, samt att de har återkommande tvångsmässiga 
tankar och beteenden som de upplever att de inte kan ta kontroll över. Tvångstankarna 
och tvångsbeteendena kan handla om ett överdrivet behov av att kontrollera sin partner, 
sitt ätande eller sina köksplattor. En del beskriver fobier som hypokondri eller social fobi. 
Klienterna tycker sig ha svårt att förstå sina tankar, reaktioner och beteenden och det finns 
en medvetenhet om att dessa inte är riktigt ”normala”. Ord som irrationellt, absurt, 
onormalt, galet och okontrollerbart används när de beskriver sitt tvång och det kan 
upplevas som mycket skamligt. Vissa talar om en rädsla för att förlora kontrollen över sig 
själv när tankarna kommer över dem. Det finns också en mer generell osäkerhet kring 
vem man är som person och många upplever en utbredd oro för framtiden, främst 
gällande arbetssituation och yttre trygghet. Dåligt självförtroende och dålig självkänsla 
sätts ofta i samband med tvånget. En del ser sitt dåliga självförtroende som orsak till oron 
och ångesten och andra anser att de har dåligt självförtroende som en följd av tvånget. 
Några kan inte sova p g a oron vilket gör dem trötta och mindre motståndskraftiga mot ny 
oro. Depression är inte ovanligt. En klient reflekterar över det självdestruktiva i sitt 
tvångsmässiga beteende som hon låter få så mycket utrymme att andra känslor och tankar 
konkurreras ut.   
 
Ofta beskrivs ett relaterande till andra som karaktäriseras av kontroll. Det kan handla om 
att man anstränger sig för att uppfattas som en bra vän, dotter eller flickvän, eller att man 
har svårt att slappna av i andras närhet av oro för att någon ska lägga märke till tvånget. 
Många vågar inte berätta för sina närstående om tvångstankarna av rädsla för att bli dömd 
och kritiserad. De flesta anser att de oroar sig för mycket för vad andra tycker och tänker 
om dem. Det framgår att klienterna ofta upplever att problemen ligger hos dem själva, 
snarare än i relation till andra och de förväntar sig sällan att omgivningen ska kunna 
hjälpa dem.  
 
Hjälpande i terapin Eftersom många av de här klinterna skäms över sitt tvång och 
undviker att tala om det med andra är det helt avgörande att de känner tillit till sin terapeut 
för att de ska våga tala om sina problem. De behöver känna att terapeuten ser dem och 
lyssnar till deras berättelser utan att fördöma beteendet. Att i terapin träna på att analysera 
sitt tvång, genom att fokusera på känslan som utlöser tvångstankarna, ifrågasätta 
sannolikheten i att det man är rädd för ska hända, och titta på hur man själv upprätthåller 
sitt tvångsbeteendet kan göra att ångesten blir mindre och tvånget lättare att stå emot. I 
terapin arbetar man med teman som bidrar till att minska ångestnivån i livet generellt, 
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som exempelvis dålig självkänsla eller relationsproblem. När stressnivån minskar 
upplever många att tvångsbeteendet också gör det. 
   
Hindrande i terapin är om man undviker att sätta ord på just tvånget och istället fokuserar 
på andra teman som exempelvis relationsproblem eller dåligt självförtroende. Då går man 
miste om möjligheten att avdramatisera tvångstankarna. En kvinna berättar att hon i fått 
uppfattningen att tvång inte var något det passade att prata om i terapin.  En del upplever 
att insiktsterapi inte passar dem eftersom de är vana vid att nå resultat genom att aktivt ta 
tag i problemen snarare än att tala om dem. 
 
Hjälpande utanför terapin är en fast punkt i tillvaron. Struktur och förutsägbarhet 
gällande allt från arbete, boende eller stabila relationer beskrivs som värdefullt för känslan 
av trygghet och minskad stress, oro och ångest. Regelbunden träning, avslappning, yoga, 
kurser i personlig utveckling eller att ge sig själv tid att återhämta sig efter påfrestningar 
är olika exempel på metoder klienterna använder för att minska oro och tvångstankar i 
vardagen.   
 
En del upplever att insikten i att deras tvång kan ha biologiska förklaringar gjort det 
lättare för dem att söka nya vägar efter terapin. I och med att de slutat söka orsakerna i sin 
historia har de blivit mer öppna för andra behandlingsmetoder som kognitivt inriktad 
terapi och medicinering. Flera poängterar att effekten av medicinering gjort det möjligt 
för dem att påverka andra delar av livet.  
  

”Sedan jag började med medicinen har jag kunnat jobba med mig själv på ett ganska 
bra sätt, att jag kunnat tagit tag i andra delar än tvångstankarna” 

 
Hindrande utanför terapin är för de flesta ångesten i sig; oro och ångest man intellektuellt 
förstår inte har någon grund, men ändå inte kan stoppa. Många beskriver en otålighet över 
att man inte kunnat bryta tvånget, så snart man förstått hur ologisk oron är. En del 
upplever att deras motstånd mot att be andra om den hjälp de behöver är ett hinder för 
förändring. Ett än större hinder är när närstående, precis som man befarat, inte bemöter 
ens öppenhet kring tvångsproblematiken på det sätt man hoppas. Det finns föräldrar som 
på ett dömande sätt uttryckt nedvärderande kommentarer om tvånget, kritiserat klientens 
initiativ till förändring och terapin som sådan. Följden kan bli att klientens 
tillitsproblematik blir värre och liksom känslan man har att man är galen. 
Långtidsarbetslöshet försämrar också självkänslan och ökar oron för framtiden. 
 
Positiv förändring  
Det är ovanligt att klienterna 1,5 år efter terapin helt blivit av med sina tvångstankar och 
beteenden, men de flesta upplever att de bättre förstår och hanterar sin ångest. Många 
beskriver hur de lärt sig förhålla sig till tvångstankarna på ett sätt så de får så lite negativ 
påverkan som möjligt. För en del kan det handla om att stanna i känslan av rädsla utan att 
låta oron och tvångstankarna helt ta över. För andra handlar det om att acceptera sina 
tvångstankar utan att gripas av panik eller agera tvångsmässigt.  
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”Jag hjälper mig själv genom att identifiera den första impulsen, känslan, innan 
tvångstankarna tar över. Försöker sedan tänka vad det var som gjorde att 
tvångstankarna kom. Att försöka ha kontakt med mina känslor, att vara ärligare, mer 
självrannsakande”. 
 
”jag är lite snällare mot mig själv när det /tvångstankarna/ uppstår och på så sätt kan 
jag parera det... Nu grips jag inte av panik, utan nu är det mer att det kan vara lite 
tröttsamt... jag ser det mer som att jag har accepterat det och det är det bästa 
försvaret på något sätt”. 

 
Även om man efter terapin bättre förstår vad som ligger bakom tvånget, kan själva 
tvångsbeteendet aldrig bli rationellt. Däremot kan det bli tydligt för en att irrationaliteten 
eller galenskapen inte är synonym med den egna personen, utan att tvånget är något man 
håller på med, liksom mycket annat. Många upplever att deras självbild blivit mer positiv. 
Då handlar det om att man inte dömer sig själv för att man har tvång, eller att man är stolt 
över att man lyckats förändra sin situation. Genom att inte fokusera lika mycket på 
tvånget kan andra områden få utvecklas.  
 
Den vanligaste uppnådda förändringen vid sidan av minskat tvång handlar om att man 
upplever att relationerna till ens närmaste utvecklats. Man känner mera tillit till sina 
närstående och man är mer öppen med sina tankar och känslor. Ofta har man vågat berätta 
om tvångsproblematiken. Förutom att man fått ett stabilare socialt nätverk är det många 
som upplever att deras tillvaro ter sig mer stabil och förutsägbar 1,5 år efter avslut. En del 
har fått jobb, påbörjat en utbildning eller flyttat till en egen bostad. 
 
Utebliven förändring 
För en del av klienterna har insiktsterapins fokus på orsakerna till tvånget i social 
bakgrund inte minskat tvånget på lång sikt, även om det för en del varit bättre under en 
tid. Några anser att biologiska förklaringsmodeller kan göra det lättare att acceptera 
tvånget utan att skuldbelägga sig själv. Även om man fortfarande lider av tvång kan 
beskriver en del hur de kan känna ett lugn i erfarenheten att perioder av ångest och tvång 
går över efter en tid, vilket de inte kunde göra när terapin påbörjades.  
 
Känsla av egen påverkan/Vanmakt  
Klienterna i den här gruppen har generellt inga problem med att ta ansvar för sina 
problem och de flesta framstår som vana vid att ta tag i saker på ett direkt och konkret 
sätt. De anser att de själva ska lösa tvångsproblematiken och de söker terapi för att få 
hjälp med hur de ska gå till väga. För en del har viljan att påverka genom att handla blivit 
själva problemet när tvångshandlingarna fungerar som en metod för att minska ångest på 
kort sikt. I terapin har en del klienter i stället lärt sig påverka genom att exempelvis 
analysera tvångstankarna och känslan som utlöser dem. Efteråt, när de märker att ångesten 
avtagit kan de flesta se att de kan påverka sin situation genom att förhålla sig annorlunda 
och inte agera när tvångstankarna kommer över dem. 
 
På längre sikt verkar det som att många av de här klienterna inte har några svårigheter att 
söka nya vägar att förändra situationen om terapin inte gett resultat. Möjligheten att 
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förändra går inte förlorad vid avslut. Några börjar i en ny terapi, ofta KBT, andra 
medicinerar. Många fortsätter tills de hittat ett sätt att påverka. En del beskriver viss 
frustration över att de inte lyckats påverka sin situation i den utsträckning de skulle vilja, 
men de beskriver inte vanmakt.  
 
En man beskriver hur han påverkat sin situation genom att göra så lite som möjligt. Han 
hade länge lidit av sömnproblem och ett överdrivet behov av att arbeta. Under terapin 
insåg han att hans ständiga aktivitet var ett sätt att undvika känslor, och en tid efter 
terapins avslut sjukskrevs han för utbrändhet. Läkaren föreskrev vila och sedan några 
månader tillbaka ägnar han sig åt att, som han säger, "göra ingenting". Han umgås så lite 
som möjligt med andra människor. Trots att hans arbetskapacitet är lägre än när han 
började i terapi, trots att han ibland får ångestattacker och trots att han är för trött för att 
umgås med vänner upplever han att allt känns mycket bättre än på flera år. Genom att 
"göra ingenting" har han lyckats påverka sitt mående och han märker hur energin sakta 
börjar komma tillbaka.  
 
Vad ligger inte i fokus? 
Ömsesidigt relaterande ligger inte i fokus, varken till terapeuten eller närstående. 
Klienterna väljer sällan ord som beskriver ett ömsesidigt samspel utan de pratar istället 
om att de själva tagit ansvar för relationen och genomfört en förändring. Vanmakt 
beskrivs inte däremot egna initiativ och nya vägar om terapin misslyckas. Relativt lite 
känslor behandlas i jämförelse med tankar och handling. 
 
 

Delmodell 4: Separationskris eller ”Reorientering”, 6 klienter (ingen man) 
 
Problembild 
De här klienterna har utsatts för en påfrestning de upplevt övermäktig att hantera, de 
befinner sig i kris. Den utlösande händelsen har varit förlusten av en närstående; en 
familjemedlem som gått bort eller att man blivit övergiven. Klienterna söker hjälp för att 
de upplever kaos i tillvaron och de har svårt att ta in och bearbeta det som hänt. 
Problemen har som övergripande tema förlust på olika plan i livet. Först och främst har 
dessa klienter förlorat en närstående, någon som varit en tillgång och ett stöd i livet. 
Många beskriver även hur det sociala nätverket minskat i och med krisen och då syftar 
man på något mera än den förlorade personen. En del upplever att vänner och bekanta tar 
avstånd efter det inträffade. Andra väljer själva att bryta kontakten med människor de inte 
känner tillit till eftersom behovet av trygghet har ökat. Vänner man känner genom den 
man förlorat hamnar ofta i periferin. De flesta upplever dessutom att det är svårt att dela 
förlusten med andra närstående, därför att de hanterar sorgen på skilda sätt. Det är lätt att 
man känner att de andra inte förstår vad man går igenom eller att de i sorgen har fullt upp 
med att ta hand om sig själva. Många känner sig mycket ensamma.  
 
Förlusten inbegriper också att man känner det som att en del av en själv har gått förlorad. 
Många beskriver förlusten av något optimistiskt eller bekymmerslöst när sorgen 
framkallat stora existentiella frågor kring vad som är viktigt i livet. Mer konkret kan det 
handla om huruvida man vill leva vidare med sin partner, om man vill ha barn eller om 
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man valt rätt yrke eller utbildning. Någon kallar det för förlorad ungdom, när livet 
plötsligt blivit allvar. Reaktionen på förlusten innebär för många en upplevelse av att man 
förlorat kontrollen över sig själv. Om man tidigare sett sig själv som stabil och kompetent 
nog att hantera påfrestningar, har krisen gjort att självbilden förändrats. Plötsligt känner 
man sig liten och i stort behov av hjälp.  
 
Hjälpande i terapin är egen tid varje vecka att stanna upp och fundera på hur man vill gå 
vidare i livet. Många behöver hjälp med att på nytt hitta struktur i vardagen och då kan 
terapin fungera som en fast punkt i tillvaron. Terapeutens viktigaste uppgift är att hjälpa 
klienterna sortera och strukturera i känslor och problem. För en del kan det även vara 
viktigt att titta närmare på sina reaktioner och förhållningssätt till andra och orsakerna till 
dem. Det kan hjälpa dem bearbeta tidigare relationer eller händelser som de sätter i 
samband med svårigheterna de har att hantera sin aktuella situation. Terapeuten kan även 
finnas där som en lyssnare när man upplever att människorna runt omkring en inte räcker 
till. 
 
Hindrande i terapin är om man undviker att arbeta med känslor. En del klienter upplever 
att de efter förlusten distanserat sig från sina känslor och att det ibland står i vägen för 
arbetet i terapin. I efterhand anser vissa att terapeuten kunde ha gjort mera för att utmana 
dem att våga närma sig känslorna.  
 
Hjälpande utanför terapin är främst socialt stöd från familj eller partner. Att till vardags 
prata med närstående om bekymmer och svårigheter upplever många som den största 
hjälpen för att hantera de påfrestningar man ställs inför. För de klienter som efter ett 
dödsfall har svårt att dela sorgen med andra drabbade men kan vända sig till någon icke 
sörjande för stöd, kan den relationen fungera som en viktig hjälp. En kvinna som i sorgen 
efter sin mamma hade svårt att kommunicera med sina syskon, närmade sig istället sin 
pojkvän och blev stärkt av tryggheten och öppenheten som utvecklades dem emellan.  
 
Hindrande utanför terapin är den oro många känner för det framtida livet och döden. 
Ångesten flyttar fokus från känslorna och hindrar en från att närma sig smärtan och 
saknaden. Klienter som under sorgeprocessen blivit sjuka, arbetslösa, eller tvingas gå 
igenom ytterligare en separation fastnar ofta i oro för när olyckan ska drabba dem igen. 
En kvinna som sökte för att hon inte vågade sörja efter att flera i hennes närhet gått bort, 
tyckte att terapeuten hjälpte henne närma sig sorgen, men att ytterligare ett dödsfall i 
familjen efter avslutad terapi fick henne att återigen distansera sig från sina känslor. 
Något annat som ökar otryggheten och bromsar sorgeprocessen är rädslan för att man ska 
bli ensam med sin sorg därför att man inte vågar lite på sina kvarvarande vänner och 
familjemedlemmar. Några känner att deras sorgearbete får stå tillbaka för att andra 
familjemedlemmar har stora behov.  
 
Positiv förändring 
Gemensamt för alla klienterna är att förlusten av en anhörig har satt en eller flera stenar i 
rullning. Man har börjat ifrågasätta sig själv, sina prioriteringar och relationer och man 
har insett att man behöver förändring i livet. Många har gått från ett relativt 
bekymmerslös tillvaro till att fatta ”vuxna beslut” kring hur de vill att livet ska se ut. Det 
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kan handla om att de har bytt jobb, utbildning eller bostadsort, att de valt att satsa på sin 
kärleksrelation eller göra slut. Det framstår som att själva krisen fått klienterna att 
ifrågasätta sitt sätt att leva och att terapin hjälpt dem stanna upp och söka alternativ. Att 
sedan i vardagen ta sig tid att fråga sig om det man gör känns rätt eller inte, har för en del 
blivit ett sätt att välja bort sådant som inte är viktigt och försöka göra sådant som de mår 
bra av. 
 
1,5 år efter avslutad terapi har de flesta av de här klienterna en mindre men närmare 
umgängeskrets än de hade innan förlusten. En av de viktigaste förändringarna för många 
är att de upplever att de blivit bättre på att prata med närstående om problem de möter i 
vardagen. Många upplever att relationerna till vänner och anhöriga har blivit öppnare och 
fördjupats. Problem hanteras ofta innan de blivit för stora. För en del innebär ökade 
öppenheten att man även börjat dela sorgen med andra vilket kan göra den lättare att bära. 
Andra behåller sorgen för sig själv och hanterar den genom att närma sig känslorna i 
lagom stora doser så att de inte riskerar att förlora fotfästet igen. De är dock optimistiska 
och känner tillit till att sorgen blir lättare, men att det tar lång tid. 
 
De flesta av de här klienterna upplever att de mår bättre 1,5 år efter terapins avslut. 
Självbilden har stärkts av att de klarat av att ta sig igenom den värsta krisen och flera tror 
att de nu är bättre rustade att hantera påfrestningar än innan.     
 
Utebliven förändring 
Klienterna berättar ganska lite om sitt sorgearbete. Ingen säger att de kommit över 
förlusten och flera oroar sig över känslor av sorg som finns kvar men ännu inte fått 
utlopp. Några har dock inte alls fått utrymme att gå in i sorgen på ett sätt som de skulle 
vilja. De har ofta drabbats av ytterligare en stor påfrestning i en fas då de trodde att det 
värsta var över. De känner att de varit tvungna att distansera sig från sina känslor för att 
inte gå ner för djupt i sorgen. För dem är det som att det blivit stiltje i livet och de saknar 
kraft att ta ut ny riktning och gå vidare. Ofta har de svårt att närma sig andra och de 
känner sig ensamma. En del beskriver hur de har förlorat glädjen och humorn. En kvinna 
upplever att hon inte längre har något att bidra med i sociala sammanhang. Tidigare var 
hon någon man kunde skatta med. 
 
Känsla av egen påverkan/Vanmakt 
Känsla av egen påverkan är något dessa klienter arbetar för att återinta. Många har haft en 
positiv självbild innan krisen, med erfarenhet av att klara de påfrestningar de ställts inför. 
Kaoset och förvirringen efter separationen gör att de upplever att de inte kan påverka sitt 
mående. Förenklat kan man säga att klienterna kommer till terapin när de ramlat 
huvudstupa och förlorat karta och kompass i fallet. I terapin lyckas de samla sig något, ta 
ut ny riktning och fortsätta vidare på egen hand. Även om de flesta av de här klienterna 
upplever att terapin var mycket värdefull för att de skulle kunna komma ur krisen framgår 
det med tydlighet att det är de själva (snarare än terapeuten eller någon annan) som tagit 
tag i sin situation. Många beskriver förändringen som något pågående, något som de 
arbetar med varje dag till vardags när de hanterar de problem de ställs inför.  
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”Ja, det känns mest som att det är jag som kan hjälp mig. Att jag kan hjälpa mig 
med dom sakerna, att man hela tiden håller det. Liksom aktiv på något sätt. 
/Terapeuten: Hur då?/ 
Ja just det här med att kunna ta misslyckanden eller att bara göra det som är värt 
någonting, kanske för en själv att man inte hela tiden försöker finnas till hands för 
andra och vara så här präktig och duktig. Ja, att jag kanske skulle kunna resonera att 
det här har det här varit nånting för mig, ja det är det, ja men då satsar jag på det. 
Om det inte är det, då kanske man kan låta det vara.”  

 
Vanmakt inför döden känner de klienter som förlorat en eller flera av sina anhöriga och 
förstått att de inte kan göra något för att skydda sig mot sin egen eller andras död.    
 

”Det som är oförändrat är väl min syn på just döden och de som har gått bort 
omkring mig, den är väl inte, och jag kan, jag kan tänka mig också att hon 
/terapeuten/ hjälpte mig en bit på väg där men att jag föll tillbaka i alla fall när min 
syster dog” 

 
Vad ligger inte i fokus? 
De här klienterna talar nästan ingenting om hur relationen till terapeuten var. Ingen talar 
om hur det var att avsluta terapin. Generellt får känslor mycket litet utrymme om man 
jämför med tänkande och görande.  

 
D i s k u s s i o n 

 
Ett syfte med detta arbete var att bygga upp en modell av långsiktig förändring efter 
avslutad psykoterapi som är grundad i patienternas egna upplevelser och erfarenheter. 
Frågeställningarna var: Hur beskriver klienter förändring eller brist på förändring 1,5 år 
efter avslutad terapi, gällande deras problem och sätt att förhålla sig till påfrestningar i 
livet? Vad tycker de har bidragit till dessa förändringar? Vad tycker de har varit till 
hinder? 
 
Ett annat syfte var att undersöka variansen i materialet och de individuella differenserna 
för att skapa en subgruppering av klienterna utifrån deras subjektivt upplevda 
problembilder och huvudfokus i förändringsprocessen. Frågeställningarna angående detta 
var: Hur beskriver klienterna typen av problem som har lett till att de sökt psykoterapi? 
Ser förändringsprocessen annorlunda ut för olika subgrupper av klienter?  
 
Metoddiskussion 
Utgångspunkten var kvalitativ för att på ett så nyanserat sätt som möjligt fånga individens 
subjektiva berättelser och upplevelser. Eftersom resultaten i en kvalitativ studie i någon 
mån alltid påverkas av forskarens subjektiva tolkningar, finns risken att validiteten 
försvagas av forskarens förutfattade meningar. Genom att genomföra en systematisk och 
reflekterande dataanalys enligt riktlinjerna för grundad teori, samt att som forskare 
anstränga sig för att sätta den egna förförståelse åt sidan, har möjligheten ökat för att 
resultatens empiriska förankring ska vara så stor som möjligt. Metod och 
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resultatframställningen är formulerad för att ge läsaren största möjliga insyn i hur arbetet 
genomförts, vilket borde underlätta bedömningen av de tolkningar som gjorts.  
 
Studiens urval har stor betydelse för resultatet. Idealiskt för att skapa en grundad teori är 
om man strikt kan följa direktiven för GT från datainsamling till slutresultat. Urvalet ska 
då göras parallellt med databearbetningen, så att man väljer respondenter som förväntas 
bidra med det mest innehållsrika materialet av det fenomen man vill undersöka och den 
kärnkategori man senare upptäcker (Hartman 2001). Eftersom denna studie var en del av 
ett större forskningsprojekt styrdes urvalet av det redan insamlade material som fanns att 
tillgå. Endast en justering av urvalet gjordes för att få med tillräckligt många män för att 
kunna beskriva förändring som gällde båda könen. Urvalet är relativt representativt för 
hela YAPP, men de kvantifierbara proportionerna som exempelvis kön eller föräldrarnas 
utbildningsnivå är inte representativt för unga vuxna i allmänhet eller unga vuxna med 
psykiska svårigheter. När resultaten läses bör man påminna sig om att de kvantifieringar 
som gjorts i texten, t ex ”de flesta” alltså endast syftar på de flesta av studiens eller en 
subgrupps deltagare och kan således inte generaliseras på någon population utöver PI:s 
klienter. Även analysen kan vara påverkad av den kvantitativa skevheten i urvalet. 
Överrepresentationen av barn till högskoleutbildade exempelvis, skulle kunna innebära att 
problem med individualisering och karriärval fått extra stort utrymme.  
 
En fördel med urvalets stora omfattning är att klienterna tillsammans förmedlar mycket 
varierad och detaljerad information, om förändringsprocessen i det här fallet, trots att 
intervjufrågorna är relativt öppet hållna. Tack vare det stora urvalet klienter har resultaten 
uppnått teoretisk mättnad, trots att urvalet inte gjorts successivt och intervjufrågorna inte 
anpassats till kärnkategorin.   
 
Urvalets storlek har även haft betydelse för hur analysarbetet fortlöpt. Det ursprungliga 
metodvalet, GT, är väldigt bra för att bygga upp teoretiska modeller men i efterhand har 
funderingar kommit upp kring hur väl materialets stora omfattning passat för 
teorigenerering på empirisk grund. Under analysen var det svårt att behålla fokus eftersom 
den öppna kodningen fortsatte efter upptäckten av kärnkategorin. Att i det läget istället gå 
över till selektiv kodning hade säkerligen underlättat teorigenereringen, men förmodligen 
på bekostnad av individuella exempel och bredd i beskrivningen. Lösningen blev istället 
att göra en subgruppering av individerna. På så sätt kunde betydligt mera av innehållet i 
intervjuerna fångas. Modellen som beskriver hela gruppens förändring fokuserade på det 
gemensamma och kan ge en överblickbar bild av den långsiktiga förändringsprocessen för 
unga vuxna. Där framkommer exempelvis mindre framträdande problem som är 
gemensamma för många, till skillnad från de mer specifika, utmärkande svårigheterna 
som lyfts fram i de fyra delmodellerna. Indelningen kan, förutom att ge mer nyanserade 
beskrivningar av de enskilda delmodellerna, tydliggöra skillnader mellan olika 
delmodellers problembilder och processfokus, vilket kan vara värdefullt för förståelse av 
en enskild klient som kan ställas i relation till den ena eller andra subgruppen. Genom att 
använda två strukturer kunde det stora urvalets variation ge beskrivningar med både bredd 
och djup. 
 

 



 33

Till skillnad från modellen som var grundad i hela urvalsgruppens upplevelser av 
förändring, var antalet klienter i de fyra subgrupperna relativt små, mellan 6 och 11 
klienter. I den minsta subgruppen var klienterna för få och heterogeniteten i urvalet för 
liten för att det ska vara möjligt att betrakta resultatet som teoretiskt mättat. Denna 
subgrupp bestod exempelvis uteslutande av kvinnor. De andra tre subgrupperna var 
tillräckligt stora för att en eller ett par klienter skulle kunna lyftas ut ur respektive grupp 
utan att kvaliteter gått förlorade. Detta skulle kunna vara ett tecken på att materialet är 
mättat, men inte heller i de fallen är det möjligt att dra några slutsatser. En utökad 
undersökning skulle behövas för att ge svar på det.  
 
Intervjuerna har gjorts av terapeuter tränade i kvalitativ intervjumetodik. Utifrån resultatet 
är det svårt att bedöma hur väl intervjuarna lyckades lägga sin förförståelse åt sidan. 
Materialet är generellt mindre fylligt inom vissa områden. Faktorer som påverkat 
förändringen utanför terapin behandlas exempelvis mindre än de som påverkar i terapin. 
Generellt sägs ganska lite om utebliven eller negativ förändring i jämförelse med positiv 
förändring. Tidigare forskning har visat att klienterna i den här typen av 
psykoterapistudier berättar mera om det som bidragit i terapin än utanför (Rennie, 2002). 
Även intervjuaren kan dock ha påverkat resultatet. De flesta av de aktuella intervjuarna 
har följt manualens instruktioner gällande öppenhet och följdfrågor, men några har i större 
utsträckning än andra låtit den egna förförståelsen lysa igenom. Ofta handlar det om att 
intervjuaren blivit passiv när vissa områden behandlats, eller att man ställt en ny fråga där 
en följdfråga borde kommit. Även om de negativa aspekterna säkerligen nådde ”mättnad” 
även utan enskilda följdfrågor, finns risken att helhetsintrycket av exempelvis arbetets 
betydelse för förändring påverkades liksom upplevelsen av de negativa förändringarna. 
 
En stor brist med uppsatsen är att ett genusperspektiv saknas. Utan att kunna styrka det 
utifrån en analys av resultaten upplever jag som författare att förändringsprocessen för 
män och kvinnor beskrivits på olika sätt i vissa hänseenden. Om systematiska jämförelser 
mellan kvinnorna och männen hade genomförts skulle eventuella skillnader kunnat 
identifieras, som möjligtvis fått konsekvenser för hur man bemöter unga män respektive 
unga kvinnor i terapi. Man hade även kunnat få indikationer på orsakerna till att bortfallet 
bland männen var större än bland kvinnorna.  
 
Resultatdiskussion 
Förändringsmodellen visar hur faktorer i och utanför terapin kunnat leda till långsiktig 
förändring. Klientens känsla av egen påverkan eller vanmakt inverkar på vilken effekt de 
hjälpande respektive hindrande faktorerna fått på lång sikt.  
 
Utifrån modellen kan man betrakta "känsla av egen påverkan" som en hjälpande faktor 
bland andra, men det går också att tillskriva kärnkategorin ytterligare betydelse. Med 
utgångspunkt i att klienterna sökte hjälp för att de upplevde att de inte klarade av att 
hantera sina problem, har de under processens gång kommit till en punkt då de upptäckt 
att hjälpande faktorer kan användas för att skapa förändring. I och med det, har de 
hjälpande faktorerna förvandlats till privata verktyg som ökar klientens känsla av att 
kunna påverka sin situation framöver. Plötsligt blir känslan av egen påverkan avgörande 
för om klienten ska komma att ha långsiktig nytta av det som varit till hjälp.  
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En av de viktigaste förändringarna som fortsätter efter terapins avslut är ökad öppenhet 
och tydlighet i relationer. Som ett illustrerande exempel skulle man utifrån modellen 
kunna beskriva förändring mot ökad öppenhet och tydlighet så här: 1) Klienten vågar 
prata i terapin. 2) Terapeuten bidrar med en representation av positivt relaterande. 3) 
Klienten märker att pratandet känns bra, samt att hon bidragit till en positiv förändring i 
relaterandet, bestående av öppenhet och tydlighet, genom att våga prata och skapa sig en 
berättelse. 4) Klienten känner att hon kan påverka sina relationer och sitt mående genom 
att prata med andra. 5) Sannolikheten ökar att hon ska vara mer öppen och tydlig i 
relationer. 
 
När klienten lyckats genomföra en förändring och sett att det var möjligt, har det ökat 
motivationen att förändra mera. Det stämmer mycket väl överens med Banduras (2001) 
observation att en människas ”self-efficacy” stärks när hon lyckas med något hon kämpat 
för att uppnå. Den aktuella studien visar att känslan av egen påverkan har mycket stor 
betydelse för klientens mående liksom hur väl klienten ska kunna hantera de påfrestningar 
hon/han ställs inför på lång sikt. Om terapin kunnat hjälpa klienten öka sin känsla av egen 
påverkan är sannolikheten större att klienten kommer att fortsätta genomföra viktiga 
förändringar. Banduras Social Cognitive Theory har en utvecklingspsykologisk 
utgångspunkt. I och med förmågan att reflektera över sig själv kan individens self-
efficacy utvecklas. Banduras fokus ligger dock huvudsakligen på vilken betydelse self-
efficacy har för att förutsäga framgång och framgångens betydelse för att förbättra 
individens self-efficacy. Mindre intresserad är han vad som är målet med framgången. 
Det är som att målet är underförstått, ungefär som i ordspråket ”Nog finns det mål och 
mening med vår färd, men det är vägen dit som är mödan värd”. Varken ordspråket eller 
Albert Banduras Social Cognitive Theory är unga idag och båda är kanske giltiga 
oberoende av tiden, men de unga vuxna som undersökts här poängterar vikten av att hitta 
ett mål med färden och det är inget som är underförstått. Resultaten visar att det är svårt 
att vara ung vuxen idag och att tyngdpunkten på osäkerhet och svårigheter med att sätta 
upp mål i livet framstår som typisk för åldersgruppen. Människor i alla åldrar upplever 
naturligtvis osäkerhet, men stora delar av dessa klienters problematik kretsar kring detta 
tema. Främst handlar det om frågor kring vem man är, vart man är på väg i livet och hur 
man ska relatera till andra. Vissa uttryckte även svårigheter med att satsa på en 
kärleksrelation, därför att man inte varit säker på om det var rätt partner eller av rädsla för 
att bli sviken. Mycket av det som beskrivs bekräftar Eriksons teori där unga vuxnas 
utmaningar handlar om val av partner och arbetets betydelse för att etablera en identitet 
som vuxen. Även senare författares forskning kring ökade svårigheter bekräftas, främst 
rörande den ökade valfriheten, ökad individualisering, svårigheter med att etablera sig på 
arbetsmarknaden och förlängt ekonomiskt beroende av föräldrarna (Arnett, 2005; Roberts 
et al., 2003; Hebert, 2001; Kallinikos, 2003; Bandura, 2005). Många menar att de efter 
terapin blivit bättre på att på egen hand stanna upp och hitta fokus i tillvaron. 
Erfarenheten av att de bättre hanterat påfrestningar de ställts inför minskar oron och gör 
dem mer benägna att ta tag i problem innan de blir för stora.  
 
Att klienter som lyckats genomföra förändring i livet mår bättre och upplever att de i 
större utsträckning än tidigare kan påverka sin situation är inte särskilt förvånande. 
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Intressantare är de klienter som inte lyckats genomföra några större förändringar men 
ändå har blivit stärkta av att de kan påverka sitt mående genom att förhålla sig annorlunda 
till problemen. Ännu mer intressant och lite förvånande är de klienter som utåt sett har fått 
större problem sedan avslut, men upplever att de mår bättre. Det finns exempel på klienter 
som brutit ihop eller tvingats sjukskriva sig efter avslut. Deras prestationsförmåga har 
blivit lägre och de psykiska symtomen som utmattning och ångest framställs som värre än 
innan terapin. Trots detta upplever dessa klienter att det de går igenom är nödvändigt för 
att nå förändring. Detta är exempel som visar att det är den upplevda känslan av egen 
påverkan som har betydelse för hur man mår, snarare än den faktiska förmågan.  
 
Några av klienterna mår trots allt mycket dåligt 1,5 år efter avslut. De är ofta besvikna på 
den hjälp terapin bidragit med och har inte sökt annan hjälp efter avslut. Ofta kan de inte 
uttrycka vilken hjälp de hade önskat eller hur det skulle vara om problemen inte fanns. 
Betydelsen av att sätta upp mål för att gå vidare i livet har behandlats ovan, men förmågan 
att sätta upp mål tillsammans med terapeuten kan även predicera ett positivt utfall av 
psykoterapi vid avslut (Tryon & Winograd, 2001). Resultaten i denna studie indikerar 
dessutom att ett formulerat mål även kan förutsäga utfallet på lång sikt. Bakgrunden till 
den tolkningen är att flera av de klienter som upplevt att deras förändring uteblivit eller 
varit otillräcklig, inte ens 1,5 år efter avslut kan formulera ett mål med förändringen.  
 
Nedan jämförs några aspekter i delmodellerna som har betydelse för hur förändringen 
fortskrider efter avslut. Dessa aspekter inkluderar hur klienterna ser på sin egen roll, 
andras roll och terapins roll i förändringsprocessen.  
 
Klienterna med gränsproblem har jobbat på att vända fokus mot sig själva för att hitta mål 
med förändringen. Sedan terapin startade har de flesta lyckas bli tydligare både inför sig 
själva och inför andra, men några fortsätter att sätta sig själva åt sidan och lägga fokus på 
andra. En del av klienterna i den här subgruppen känner sig besvikna över att terapeutens 
inte gett dem mera hjälp.  
 
Klienter med tvångsmässiga svårigheter har ofta så små förväntningar på hjälp från 
människor i omgivningen att de avstod från att berätta om sina problem. Detta kunde göra 
det svårt för dem att ta hjälp av andra i sin vardag och terapeuten. På längre sikt är ökad 
öppenhet mot andra en av de viktigaste förändringarna som terapin bidragit med i den här 
gruppen. Efter terapin har det blivit lättare att vara öppen mot andra vilket i sin tur leder 
till mer positiva och stödjande relationer.  
 
Klienterna med dålig självkänsla tycks döma sig själva för hårt, särskilt i relationer. De 
beskriver de hur de lärt sig se sin del i problem och ta ansvar för svårigheter de ställs 
inför, istället för att låta sig knäckas av tvivel på sig själv och hoppas att någon annan ska 
komma till undsättning. Att ansvara för sitt innebär att de aktivt arbetar för att förebygga 
svackor genom att ta hand om sig, träna, omge sig med människor de är trygga med osv.  
 
Klienterna som genomgått en separationskris har ofta med stor kraft tagit tag i och 
förändrat olika delar av livet. Trots att de sökte terapi efter en förlust verkar de inte ha haft 
några större problem med separationen från terapeuten. Mer än de andra lyfter de fram 
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hur de själva använt terapin för att re-orientera sig i livet. Terapin gav förutsättningarna 
för det.  
 
Sammanfattningsvis visar de olika delmodellerna att det är till fördel för långsiktig 
förändring att ha höga tankar om sin egen betydelse för att genomföra förändring. Det är 
däremot till nackdel att underskatta andra människors förmåga att bidra med hjälp och 
stöd. Balansgången verkar hårfin, men både känsla av egen påverkan och stöd av 
terapeuten eller närstående verkar bidra till ett positivt resultat på lång sikt sett ur 
klientens perspektiv. Gemensamt för många klienter vilkas förändring varit otillräcklig är 
att de inte ser andra som potentiella stöd för dem eller att de faktiskt inte får tillräckligt 
stöd från närstående.  
 
Att förändringsprocessen ser olika ut för olika individer framgår tydligt utifrån de aktuella 
resultaten. Indelningen av klienter i subgrupper visar att det finns samband mellan 
förändringsprocessens fokus och patientkaraktäristiska. Eftersom patientkaraktäristiska i 
den här studien består i klientens subjektiva beskrivning av sin problematik är det svårt att 
relatera de resultaten till annan forskning som ofta utgår från diagnoser formulerade i 
exempelvis DSM-IV. Klienterna i den s k konsultgruppen är diagnostiserade enligt DSM 
så i en vidare studie skulle det vara spännande att titta vidare på hur sambandet mellan 
diagnos och förändringsprocess ser ut, för att ta ställning till om eller hur den terapeutiska 
processen bör anpassas till klientens diagnos.  
 
Förändringen har i stor utsträckning utgått från klientens egen insats och fokus har legat 
på hur de lärt sig hantera påfrestningar och relationer på ett bättre sätt än tidigare. De kan 
på ett mer aktivt sätt ta sig an problemen och söka lösningar. Klienterna ger ett tydligt 
intryck av att terapiperioden och terapeuten 1,5 år efter avslut framstår som något aktuellt 
och levande. Detta tyder på att förändringen för de flesta fortfarande var en pågående 
process som handlade om att påverka effekterna av de påfrestningar man ställdes inför. 
Detta bekräftar studien av Blomberg, Lazar och Sandell (2002) som med kvantitativa 
utfallsmått visade att utfallet inte är statiskt efter avslut utan förändras över tid.  
 
Utifrån intervjuerna är det dock svårt att skilja på vad som hänt under terapiperioden och 
efteråt. Det enda man kan isolera till perioden efter avslut är den känsla av egen påverkan 
som föds i att man på egen hand lyckats genomföra en förändring, utan stöd av sin 
terapeut. Det man klarar själv efter terapins avslut framstår ur klientens perspektiv som en 
större prestation än det man klarar med terapeutens stöd. 
 
Klienter som upplever att de varit med om en positiv förändring tillskriver struktur och 
stöd i tillvaron störst betydelse för förändring utanför terapin. Positivt relaterande till de 
närmaste, under terapin och efteråt, har för de flesta varit ett ovärderligt bidrag. Arbetet 
sticker ut som en viktig yttre faktor. Inte helt förvånande handlade de största hindren för 
utveckling om otillräckligt socialt stöd och bristande struktur i tillvaron. Terapins största 
bidrag handlade om den atmosfär den kunnat tillhandahålla, där klienten känt sig sedd, 
hörd och accepterad, fått tid och utrymme att fokusera på sig själv och identifiera mål att 
stäva emot. Terapeutens viktigaste roll har varit att skapa denna atmosfär, där respekt, 
acceptans och lyhördhet är viktiga terapeutiska egenskaper. Om klienten upplevt att 
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terapeuten varit passiv, velat undvika känsliga ämnen eller inte bekräftat tillräckligt har 
detta upplevts som hindrande.  
 
Olika studier ur klientens perspektiv visar på en del gemensamma slutsatser rörande olika 
faktorers påverkan på förändring. Klienten framstår som aktiv i att driva den terapeutiska 
processen. I terapin skapas en atmosfär som hjälper klienten kan öka sin självinsikt och 
bli bättre på att hantera påfrestningar. Terapeuten bidrog till att skapa denna atmosfär 
genom att på ett respektfullt, accepterande och lyhört sätt förhålla sig till klienten (Elliot 
& James, 1989; Lilliengren & Werbart, 2005; Rennie, 2002). Tidigare forskning visar 
även att det är de gemensamma faktorerna som bidragit mest till förändring, ur klientens 
perspektiv (Lambert & Bergin, 1994, s 163). När man läser de aktuella resultaten skulle 
man kunna dra slutsatsen att det är de gemensamma faktorerna har haft störst betydelse 
för förändring, som exempelvis en accepterande atmosfär, eftersom klienterna mycket 
sällan beskrev vad terapeuterna gjorde. Jag vågar dock inte dra några sådana slutsatser 
eftersom klienterna inte har utgått från terapeutens roll i förändringen, utan sin egen. I 
intervjun tillfrågades klienterna hur terapin bidragit till förändringen, inte vad terapeuten 
bidrog med. Indirekt framstår terapeutens hållning och terapeutens egenskaper som 
mycket viktiga för att gynna klientens förändring, men vad terapeuten gjorde mer 
specifikt framgår sällan i materialet. Intervjuns struktur har utformats för att klienten ska 
berätta om sina erfarenheter av terapin utan att styras för mycket av intervjuaren, därför 
har terapeuten har hamnat i bakgrunden.  
 
I en av de presenterade studierna har klienterna tillfrågats om faktorer som påverkat 
utanför terapin (Phillips, 1984 refererad till av Rennie, 2002). Den studien visade att 
klienter inte hade så mycket att säga om hjälp och hinder utanför terapin. Det var bara när 
de beskrev vad de kunde få ut av terapeuten som de inte kunde få ut av omgivningens som 
information om andra relationer kom fram (Rennie, 2002). Detta skiljer sig från resultaten 
från denna studie. Klienterna pratar en hel del om hjälp och hinder utanför terapin. Detta 
visar att klienterna med lite distans till terapin ser på den som en av flera satsningar som 
varit till hjälp i livet. Andra satsningar som på relationer och arbete framstår som viktigare 
en tid efter avslut. De utomterapeutiska faktorerna har sannolika också blivit tydligare och 
viktigare för klienter vid uppföljning än i samband med avslut. Alternativt har dessa 
faktorer som exempelvis arbetet, större betydelse för unga vuxnas psykiska mående i den 
aktuella studien, än det hade för de klienter som studerades av Phillips 1984 (Rennie 
2002). Till största delen stämmer resultaten i denna studie relativt väl överens med vad 
som tidigare skrivits i ämnet. Den bekräftar de faktorer som andra tidigare lyft fram som 
hjälpande eller hindrande i terapin och fyller på med faktorer som påverkar utanför, 
främst efter psykoterapin.  
 
Eftersom människor i den här åldern går igenom stora förändringar i livet med eller utan 
terapi skulle det även vara av intresse att jämföra de här resultaten med en grupp som inte 
gått i terapi. Man skulle även kunna göra en jämförelse med en annan åldersgrupp för att 
se om processen som klienterna beskriver är typisk för unga vuxna eller mer generell. 
Eftersom den typiska processen klienterna beskriver vid 1,5 års uppföljning fortfarande 
pågår skulle det också vara intressant att jämföra med 3 års-uppföljningarna. På samma 
sätt som att situationen och måendet ur klientens perspektiv har stabiliserats på ett positivt 
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sätt från terapins start till 1,5 års uppföljning skulle ytterligare jämförelser kunna visa om 
den trenden fortsätter.  
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Bilaga 1 

Hur ser du själv på dina/ patientens problem och svårigheter 
 
© PTI 
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 
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den första intervjun.] Känn dig fri att själv formulera uppföljningsfrågorna (förslag inom 
vanlig parentes).  
 
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.” 
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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?)  
 
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?)  
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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? 
 
 
5. © ORI1 Objektsrelationsintervjun har här plockats bort eftersom den inte 
analyserats. 
 
 
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?)  
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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?  
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Bilaga 2 

 

i

Subgruppering av klienter
Löpnr Kön Primär problematik/process Sekundär problematik/process
1 K kris gränser
2 K gränser självkänsla
4 M gränser självkänsla
5 K självkänsla
6 K tvång
7 K kris
9 K självkänsla
12 K självkänsla
14 K självkänsla
16 M tvång
17 K gränser självkänsla
18 K gränser
19 K kris
20 K kris
21 K självkänsla gränser
22 M gränser
24 K gränser
25 K gränser
26 K tvång
28 K tvång självkänsla
29 K kris självkänsla
30 M självkänsla gränser
32 K tvång självkänsla
33 K gränser tvång
34 K självkänsla tvång
38 K gränser självkänsla
40 K tvång gränser
41 M självkänsla tvång
43 K självkänsla gränser
44 K kris självkänsla
45 K annan  
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