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Studier på barn med en dissociativ problematik utifrån ett familje- eller 
gruppterapeutiskt perspektiv är ovanliga. Enligt Waters (1998) bör 
familjeterapin fokusera på rak och tydlig kommunikation. Silberg 
(1997) anser att barngruppsterapin bör ha ett psykopedagogiskt 
förhållningssätt. Denna studie studerade behandlingseffekterna av 
familjeterapi, barngruppsterapi och ingen terapi alls för barn med en 
dissociativ problematik Studien gjordes på en barnpsykiatrisk 
mottagning och pågick under sex månader, behandling och 
uppföljning. Urvalet baserades på mottagningens population och egna 
kriterier. Arton barn, tio pojkar och åtta flickor, i åldern 10 – 14 
delades upp i tre grupper. Utfallet av behandlingsmetoderna baserades 
på antalet återbesök gjorda under en tre månaders period efter avslutad 
behandling. En MANOVA visade inte på någon skillnad mellan 
familjeterapi, barngruppsterapi eller ingen terapi alls. 

 
            
    
Det man förmodar är den första fallbeskrivningen av en människa som haft en dissociativ 
problematik återfinns 1646, i ett verk skrivet av Philpius Aureolus Theophrastus Paracelsus, 
och berättar om en kvinna och ”hennes andra jag” (Völgyesi, 1966). Under denna tidsperiod 
var varken den normala (t.ex. dagdrömmar) eller den patologiska (t.ex. olika personligheter, 
minnesförlust) dissociationen känd. Det är först på 1800-talet som dissociation blir ett ämne 
för forskning och livlig debatt och det är också under denna period som Janet myntar 
uttrycket dissociation (Sund, 2003). Ordet fick han från latinets dissociare: dis betyder skilt åt 
och sociare betyder att förena (Näslund, 1998). Janet ansåg att dissociation var den centrala 
mekanism som ledde till uppkomst av neurotiska symtom såsom somnambulsim, fugue-
tillstånd, psykogen amnesi och multipel personlighet (Sund, 2003). Janet vidhöll också, till 
skillnad från andra samtida och senare forskare inom ämnet, kopplingen mellan trauma och 
dissociation. Intresset för dissociation håller i sig ungefär fram till och med sekelskiftet. 
Enligt Hilgaard (1977) berodde det dalande intresset på att det sociala och intellektuella 
klimatet dominerades av andra trender, bland dessa psykoanalysen och behaviorismen. Janets 
koppling mellan trauma och dissociation omtolkades av bl.a. Freud som menade att grunden 
till neuros berodde på intrapsykiska konflikter och försvar. Även ordet dissociation som Janet 
myntat ändrade Freud och kallade dubbelt medvetande (Näslund, 1998). På 1960-talet fanns 
endast ett fåtal kliniker och forskare som önskade fördjupa sin förståelse för vad dissociation 
innebar. Herbet Spiegel (1963) ville med sin BASK (Beteende, Affekt, Sensation och 
Kunskap) modell få igång debatten kring dissociation igen samt få bort den stämpel 
dissociation fått av att likställas med bortträngning som primär försvarsmekanism.  
       Berättelsen om Sybil är biografin som lyckades med det som Spiegel och andra inte hade 
lyckats med. Skriven 1973 berättade den om Sybil som påstods ha haft 16 personligheter. 
Boken satte på allvar igång debatten kring vad man då kallade personlighetsklyvning samt om 
dissociation i allmänhet. Boken kom att få stor betydelse. Före 1973 fanns det endast ca 50 
kända fall (1980 ca 200) av multipel personlighetsstörning i USA men redan 1990 hade över 
20 000 fall diagnostiserats och bedömningar gjorts att det fanns över två miljoner fall enbart i 
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USA (Waters, 1998). Nancy McWilliams (2000) skriver att ”multipel personlighetsstörning 
och andra besläktade dissociativa tillstånd före 1980-talet ansågs alltför ovanliga för att 
inkluderas i DSM-IV: s översikter över personlighetstyper och psykiska störningar”. Andra 
orsaker till varför dissociation blir ett aktuellt ämne i slutet av 60-talet och 70-talet, menar 
Näslund (1998), är Vietnamkrigets offer samt kvinnorörelsens frammarsch. Ett flertal 
krigsveteraner uppvisade en mängd olika psykiska symtom, flertalet dissociativa, när de kom 
tillbaka till USA efter att ha deltagit i strider. En del av dessa symtom kunde inte förklaras 
eller kategoriseras utifrån den gällande differentialdiagnostiken. Kvinnorörelsens frammarsch 
gjorde kvinnomisshandel och dess effekter synliga både för forskare, kliniker och för 
allmänheten. Kvinnornas symtom, liksom krigsveteranernas, var av sådan natur att kliniker 
blev konfunderade och började söka efter nya diagnoser.  
       Janets teorier om trauma och dissociativa försvar blev åter aktuella inom forskning och 
behandling. 
        
Det är lätt att känna sig förvirrad när man läser litteratur om dissociation. Sund (2003) menar 
att denna förvirring beror på att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av 
begreppet dissociation. Det har använts och används fortfarande för att förklara fenomen som 
hypnotiska tillstånd, omedveten perception, automatiserade beteenden, olika aspekter av 
minne respektive glömska. Dissociation, enligt The International Society for the Study of 
Dissociations (ISSD, 2003) guidelinjer, hos barn, bör ses som ”en avbruten 
utvecklingsprocess när det gäller barnets anpassningsbara minne, känsla av själv och förmåga 
till självreglerande av känslor”. Putnam (1990) definierar dissociation som ”en 
psykofysiologisk process som ändrar tankar, känslor och handlingar så att viss information 
under en period inte integreras med en annan information på det sätt som vanligtvis sker”. 
Söderström (2001) definierar dissociation som ”ett sammanbrott av vanligtvis integrerade 
funktioner som minne, medvetande, perception av själv eller omgivning eller 
sensoriskt/motoriskt beteende”. Sund (2003) menar att dissociation är en försvarsprocess 
genom vilken upplevelser uppspaltas och hålls O-integrerade genom förändringar i minne och 
medvetenhet, vilket i sig leder till en försvagning av jaget. Sund (2003) visar i figur 1 på fyra 
interagerande aspekter som tillsammans ger en bild av dissociation. 
 

                Figur 1    
Förklaringsmodell enligt Sund (2003) av dissociation  

 
       
                                             
 
 
      
    
 
 
   
Traumatiska erfarenheter som lagras i en persons minne och medvetenhet tillåts inte komma 
fram och bearbetas utan personen dissocierar för att hålla ångesten på en fungerande nivå, 
vilket medför att personens självbild/identitet blir förvrängd, diffus, omogen etc.  
 Det är dock inte enbart det faktum att ingen allmängiltig definition finns för begreppet 
dissociation som gör att läsaren blir förvirrad utan förvirringen och osäkerheten kring 
dissociation och den dissociativa problematiken finner man i både tidigare och senare 
litteratur och inom en mängd olika områden. 

Självbild/identitet 

       Minne Medvetenhet 

         Försvar 
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       Det som idag kallas för dissociativ identitetsstörning kallades förut för multipel 
personlighetsstörning och innan det för personlighetsklyvning. Dissociativ identitetsstörning 
är detsamma som multipel personlighetsstörning och båda beskriver den svåraste formen av 
de dissociativa störningarna/diagnoserna. En person som dissocierar behöver alltså inte ha en 
dissociativ identitetsstörning eller någon annan dissociativ problematik men en person med en 
dissociativ identitetsstörning dissocierar alltid.         
      Det som kanske är mest förvirrande är att en del författare jämställer dissociation med 
patologisk dissociation. Den icke-patologiska dissociationen, i den normala utvecklingen, är 
vanligast för barn med en höjdpunkt kring 9-10 årsåldern (Putnam, 1990, McWilliams, 1994) 
men förekommer dagligen hos alla människor, både vuxna och barn i form av dagdrömmar, 
lekar eller vid intag av alkohol, narkotika etc.  
      Sund (2005) skriver att dissociation bör ses som ett kontinuum från normal (t.ex. 
automatiserat beteende vid en krissituation) till patologisk (med dissociativ identitetsstörning 
som extrempunkt). En person behöver inte ha någon form av patologisk dissociation för att 
hon använder sig utav ett regressivt beteende vid en krissituation. Att dagdrömma eller 
fantisera, även för vuxna, är ett normalt beteende och ibland ett mycket önskvärt sådant. 
        Debatten kring differentialdiagnostiken som omger de dissociativa störningarna har 
funnits en längre tid. Det är, enligt Sund (2003), fortfarande ovisst för mången klinker när och 
varför en person får en dissociativ diagnos istället för en mera bekant diagnos som t.ex. PTSD 
eller borderline. Perris (1998) menar att ”distinktionen mellan dissociativ identitetsstörning 
och bordeline - personlighet är hårfin och man kan lika gärna kan tala om multipel 
personlighetsstörning (dissociativ identitetsstörning) då de har en rad gemensamma nämnare”. 
Utöver detta kan också Vanderlindens (1993) studie kring komorbiditet nämnas. Han menar 
att dissociation samvarierar med en mängd olika andra tillstånd av psykisk ohälsa. 
       Det finns fortfarande kliniker som inte anser att dissociation är ett försvar utan ett 
symtom. Det är endast under det senaste årtiondet som majoriteten, men inte på något sätt 
alla, av kliniker anser  att dissociation är ett försvar (Putnam, 1996). 
       Det är, skriver Sund (2003), inte heller tydligt för flertalet kliniker vad skillnaden är 
mellan dissociativa försvar och andra försvar som t.ex. bortträning eller splitting. Detta 
försvårar fokus och metodval för behandlare som möter människor med en dissociativ 
problematik. 
       Den dissociativa personen kan, enligt Nilsson (2005), vara helt eller delvis integrerad 
under samma eller olika tidsperioder. En person med en dissociativ problematik kan uppfattas 
som helt adekvat, ge en god formell och informell kontakt, för att senare under samma samtal 
helt eller delvis förlora all tids och rumsuppfattning. 
       Putnam (1990) menar att ”vi idag är bra på att ställa dissociativa diagnoser men det är 
osäkert hur bra vi är på att behandla dessa”. Detta påstående skulle kunna visa på att 
forskning kring dissociation har tagit ytterligare ett kliv framåt, att begreppen och teorierna 
idag blivit klarare, och att man nu kan fokusera mera på behandling. Senare studier har dock 
visat att patienter med en dissociativ problematik är under- eller feldiagnostiserade. Sund 
(2003) skriver att allt fler kliniker och forskare anser att denna grupp, människor med en 
dissociativ patologi, feldiagnostiseras oftare än någon annan grupp. Karilampi (1993) skriver 
att det uppskattas att mellan 7-10 % av befolkningen skulle lida av en dissociativ störning 
men att i vissa subgrupper, t.ex. psykiatrins patienter, är siffran ännu högre, uppskattningsvis 
mellan 20-50 %. Dessa siffror motsvarar inte antalet diagnostiserade patienter. Nilsson (2005) 
skriver att det finns siffror som pekar på att mellan 1 % och 3 % i en vuxen normal population 
skulle lida en dissociativ störning. BUP-Elefanten, Linköping, ett barnpsykiatriskt 
specialistteam på övergrepp samt misshandel av barn gjorde en studie på barn/ungdomar i en 
normalpopulation mellan 14-19 år där förekomsten av dissociation var runt 8 % mätt med 
Dis-Q-Sweden (Nilsson et al., 2005). Det är också svårt att förstå vad Putnam menade när han 
skrev att ”vi idag är bra på att ställa diagnoser” när han sex år senare skriver att ”idag 
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diagnostiseras den stora majoriteten av barn som uppvisar dissociativa symtom med 
diagnosen dissociativt syndrom UNS” (Putnam et al., 1996). Detta beror på, fortsätter 
Putnam, klinikernas osäkerhet i bedömningar av dissociativa symtom. Naturligtvis har inte 
kliniker blivit sämre på att ställa dissociativa diagnoser utan snarare är det så att de 
dissociativa störningarnas komplexitet har upptäckts och gjort det svårare att med säkerhet 
fastställa de dissociativa diagnoserna. 
       Nedan redovisas DSM-IV: s fem dissociativa diagnoser (appendix 1 redovisar DSM-IV: s 
dissociativa diagnoser).  
   
Depersonalisationssyndrom:   
när personen uppfattar sig själv (men inte omgivningen) som overklig eller underlig.  
 
Dissociativt syndrom UNS  
(utan närmare specifikation):  
den här kategorin används vid störningar där den kliniska bilden domineras av 
dissociationssymtom (dvs. en störning av sådana vanligtvis integrerade funktionerna som 
medvetande, minne, identitet eller perception av omgivning) men där kriterierna för någon 
specifik dissociativ störning inte är uppfyllda.  
 
Dissociativ identitetsstörning  
(förr multipel personlighetsstörning):   
yttrar sig i att personen har två eller fler personligheter som växelvis styr hennes beteende.  
 
Dissociativ fugue (latinets fuga= flykt): 
yttrar sig i att personen plötsligt och oväntat reser bort hemifrån och är oförmögen att minnas 
sitt förflutna. Personen är förvirrad över sin personliga identitet eller antar en ny identitet (helt 
eller delvis). 
 
Dissociativ amnesi 
(kallades förr för psykogen amnesi):    
yttrar sig i att en person inte kan minnas personliga händelser i det förflutna.  
 
Orsak och dissociation 
 
Traumatiska upplevelser anses av de flesta forskare ligga som grund för ett dissociativt 
försvar. Waters (2001) menar att dissociation är en överlevnadsmekanism vid trauma: Det 
inre sammanhanget splittras upp för att automatisera beteendet i psykiskt överväldigande 
situationer, för att avskilja alltför smärtsamma minnen och affekter efter ett trauma eller för 
att avskilja sig från ett själv som hotas av upplösning (Waters, 2001). Ett trauma, skriver 
Bessel van der Kolk (1991), ”innebär en extremt påfrestande händelse/situation som varken 
kan undflys eller hanteras av individens tillgängliga resurser”. Ett flertal studier har visat på 
sambandet mellan traumatiska händelser och dissociativa försvar. Trickett, Noll, Reiffman & 
Putnam fann att detta stämde väl överens med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp 
och/eller misshandel. Vid trauma, som Terr (Faust & Lauren, 1991) kallar för Typ I trauma, 
utsätts personen för en enstaka traumatisk händelse, t.ex. ett övergrepp, en naturkatastrof, etc. 
Vid en typ II trauma utsätts personen för en långvarig och överväldigande stress som hon är 
inkapabel att undfly från (1991, Faust & Lauren). Denna typ av traumatisering är oerhört 
perforerande för människan och det är inte ovanligt att offret tillägnar sig dissociativa försvar 
för att kunna överleva. Bearbetas inte en typ II trauma blir skadan på personens själv en del av 
hennes personlighet och hennes normala reaktionsmönster vid påfrestningar (stress) i 
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vardagen blir detsamma som under den tid hon utsattes för de traumatiserade händelserna, 
dvs. med regression och dissociativa försvar.  
 
Vandereyckens (Faust & Lauren, 1991) modell kring orsaker till varför dissociation uppstår 
(tabell 1) visar hur ett dissociativ personlighet kan uppstå. Personen kan enligt denna modell 
antingen tillägna sig ett dissociativ personlighet eller bibehålla en integrerad personlighet 
beroende på förutsättningar och omständigheter. Naturligtvis kan denna person använda sig 
utav andra strategier, försvar, för att klara av t.ex. en typ II trauma. 
 
Tabell 1 
Förklaringsmodell enligt Vandereycken för uppkomst av dissociation 
 
Input Variabler som påverkar resultatet  Output/Resultat 
 
T utvecklingsfas   INTEGRATION 
R typ av trauma  
A hur avslöjandet/berättandet gått till           eller  
M livshändelser/livsbetingelser              
A självbild                                    DISSOCIATION 
  
 
Det har visat sig att enbart Vandereyckens modell inte är tillräcklig för att förklara den 
dissociativa identitetsstörningens uppkomst. Kluft (1984) har på basis av ett omfattande 
kliniskt material kommit fram till fyra centrala faktorer vid orsakerna till dissociativ 
identitetsstörning: 1, personen ifråga har en mottaglighet för hypnos (biologisk 
predisposition); 2, personen har drabbats av svåra trauman; 3, personens dissociativa försvar 
är formade av specifika uppväxtvillkor (försvaren är bejakade av familjen); 4, personen har 
inte fått hjälp eller stöd under eller efter de traumatiska händelserna. Frischholz (1985) och 
Spiegel (1984) är överens med Kluft då deras studier visat att enbart traumatiska händelser i 
en persons förflutna inte är tillräckigt för att skapa en dissociativ identitetsstöning.          
Senare forskning (Liotti, 1999) har tittat på dåliga anknytningsmönster mellan barn och 
vårdnadshavare som en bidragande orsak till dissociativa försvar hos barn. Brunner, Parzer, 
Schuld och Resch (2000) har visat på studier kring föräldrars uppfostran och där föräldrar 
varit inkonsekventa, avvisande eller negligerande har detta i vissa fall visat sig i dissociativa 
symtom hos barnet. Forskarna i denna studie talade dock mycket om vikten av att se varje 
barn och familj som unik och riskerna med att försöka generalisera esultaet.  
        
Silberg (2004) menar att det är tänkbart att de dissociativa försvaren är komplexa 
anpassningar som utvecklats till inlärda vanor och som ofta blir förstärkta i föräldrar-barn 
interaktionen i de fall där miljön, interaktionen föräldrar-barn, gynnar och stödjer den icke-
funktionella anpassningen hos barnet.   
       Egeland och Susman (1996) skriver att det finns viss forskning som tyder på en 
hereditetsfaktor bland de barn och ungdomar som lider av dissociativa störningar.  
 
Behandling 
 
Idag finns inga vetenskapligt bevisade behandlingsmetoder som ger effekt för barn som lider 
av en dissociativ problematik. Nilsson (2005) skriver att ”eftersom dissociation är ett 
förhållandevis ungt kunskapsfält finns ingen enhetlig kunskap om behandling”. Hon 
rekommenderar alla kliniskt verksamma personer som möter människor med en dissociativ 
problematik att först läsa ISSD: s (The International Society for the Study of Dissociation) 



 6 

guidelinjer för behandling. Ett flertal studier har bedrivits med olika behandlingsfokus och 
med olika modeller och trots att de inte genererat statistiskt signifikanta effekter har de 
producerat teorier kring behandling av barn med en dissociativ problematik. Nilsson (2005) 
och Sund (2005) anser att den övergripande målsättningen med behandlingen av barn med 
dissociativa störningar är att stabilisera symtomen, få kontroll på det dysfunktionella 
beteendet, återupprätta funktioner och förbättra relationerna. Nilsson (2005) fortsätter och 
skriver vidare att ”dissociation kan försvinna ganska snabbt om barnet blir tryggt i sin 
omgivning” och, ”en förutsättning är att barnets basbehov är tillgodosedda: mat, kläder, 
medicin, skydd, kärlek m.m.”.  
        
Majoriteten av tidigare studier som gjorts för att studera människor med en dissociativ 
problematik har varit individualistiskt orienterade, haft vuxna som undersökningsdeltagare, 
fokuserat på en specifik dissociativ diagnos och/eller önskat studera den medicinska 
interventionens effekter.  
       Oavsett hur den dissociativa problematiken sett ut har den nästan uteslutande bemötts 
med en individualkontakt. Turkus (2005) skriver angående sin studie kring dissociation att i 
stort sett all behandling idag av dissociativa störningar innefattar långvarig 
psykodynamisk/kognitiv psykoterapi med inslag av hypnos. Av de individualterapier som 
prövats har hypnosterapi visat sig vara särskilt effektiv vid behandlingen av dissociativa 
störningar (Karilampi, 1993).  
       Då antalet barn som får dissociativa diagnoser är så pass få, trots att barnet uppfyllt 
kriterierna för en dissociativ störning, har det föreslagits att dissociativa diagnoskriterier 
borde finnas anpassade för barn (Riley & Mead, 1988; Putnam, 1997). Silberg (2004) menar 
att DSM-IV: s precisa kriterier för dissociation inte uppfylls av barndomens manifestationer 
av dissociation. Silberg (2004) menar ”att försöka placera dessa ungdomar i dessa kriterier 
eller fack skulle endast fördunkla vår sikt i form utav sämre behandlingsmöjligheter”. 
Tidigare nämnda exempel på ett barn med en allmän dissociativ problematik, vilket oftast 
bedöms som dissociation UNS, anser Silberg (2004) blir svårtolkad och svårbehandlad. 
Behandlare uppmanas att ersätta en djupare kunskap om den dissociativa problematiken med 
en diffus diagnos eller till och med en felaktig diagnos.  För att underlätta behandling och 
diagnostisering av barn och ungdomar med en dissociativ problematik utvecklade bl.a. 
Silberg (1994) ”principer för intervju med barn och ungdomar med en dissociativ störning” 
(appendix 2). Silbergs (2004) förslag för att förenkla, för kliniker och allmänheten, den 
dissociativa problematiken är att man tittar på barns symtom i sina bedömningar istället för att 
försöka få patologin att uppfylla vissa specifika kriterier. Behandlingen bör också, enligt 
Silberg, fokusera på individens försvar samt hans/hennes försvars påverkan på familjen. 
Denna symtombaserade modell anser Silberg vara överensstämmande med ISSD: s 
guidelinjer för behandling av dissociation och även med de nyare rönen kring terapeutiska 
förhållningssätt och guidelinjer. Silberg efterfrågar här ingen behandlingsmetod utan erbjuder 
endast en teorigrund att stå på vid behandling av klienter med en dissociativ problematik. 
Karilampi (1993) skriver att det finns få utvärderingar gjorda kring behandling av barn med 
dissociativa störningar, vilket medför att det finns mycket lite stöd att hämta i urvalet av 
terapeutiska tekniker, förhållningssätt m.m. Dell och Eisenhowers (1990) studier har visat att 
ungdomar och barn med en allvarlig dissociativ problematik, t.ex. dissociativ 
identitetsstörning, har en bättre prognos än vuxna, behandlingstiden är kortare och mindre 
svår, detta ofta pga. en positiv attityd och framtidstro hos barnen. Senare forskning av bl.a. 
Putnam (1998) och Coons (1996) har bekräftat Dell och Eisenhowers resultat.  
       Studier på dissociativa störningar är ovanliga med undantag för dissociativ 
identitetsstörning. I litteraturen återfinns en mängd studier gjorda, främst på vuxna, med en 
dissociativ identitetsstörning: Oke och Kanigsberg har använt sig utav arbetsterapi (1991, 
Skinner 1990), Andreason och Seidel (1991) beteendeterapi, Vesper (1991) ceremonier, 



 7 

Bowman och Coons (1990) elektrokonvulsiv terapi (ECT), Cohen och Cox (1990) 
konstterapi, Beal (1978), Panos (1990), Sachs, Frischoltz & Wood (1988), Williams (1991) 
familjeterapi, Caddy (1985) kognitiv beteendeterapi m.fl.  
       ISSD ger inga tydliga farmakologiska rekommendationer vid behandling av dissociativa 
störningar. Loewenstein (1991) anser att det inte finns något känt farmakologiskt botemedel 
för kärnproblemet vid dissociativ identitetsstörning. Nilsson (2005) har inte funnit någon 
vetenskapligt publicerad forskning angående medicinsk behandling av dissociativa störningar. 
Hollander et al (1990) behandlade åtta undersökningsdeltagare med depersonalisations-
syndrom med serotoninblockerare. Sex av dessa visade på en märkbar förbättring men 
försöksledarna uppmanade till konservativa tolkningar av deras resultat bl.a. pga. ett för litet 
sampel.  
        
Den störning man fokuserat mest på är dissociativ identitetsstörning. Dissociativ 
identitetsstörning anses vara den mest allvarliga och mest svårbehandlade formen av 
dissociation (Alexander, 1992). Det man tror sker är att personen vid stressfyllda situationer 
reagerar med att byta personlighet. Detta torde ha inträffat vid tidigare tillfälle och då fungerat 
som ett försvar för att hantera en eller flera traumatiska händelser. Samma reaktion används 
också senare men inte vid adekvata situationer.  Spiegel (1984) menar att en person med en 
dissociativ identitetsstörning upplever ett kroniskt posttraumatisk stressyndrom. Cullberg 
(1 998:3) skriver att de flesta personer med en multipel personlighetsstörning (dissociativ 
identitetsstörning) är behandlingsbara, och kan uppnå en integration efter en längre tid i 
terapi, vilket är målet med en behandling. Med integration menas att de många 
personligheterna försvinner, eller förblir ”sovande” och att det är i huvudsak en personlighet 
som stannar i personen efter terapin. Alla, skriver Nordström (2004), uppnår förvisso inte en 
integration, en del lär sig att leva med de olika personligheterna och lär dem samarbeta och bli 
medvetna om varandra. En mängd studier pekar idag på att den behandling som givit effekt 
involverar långsiktig psykoterapi för att hjälpa patienten att integrera sina olika 
personligheter. Barach (2005) varnar dock för gruppterapi med dessa patienter om grupperna 
inte är tidsbestämda, starkt strukturerade och med många behandlare per patient.  
     Liksom för dissociativ identitetsstörning har ett stort antal behandlingsformer prövats för 
att hjälpa människor (vuxna) med depersonalisationssyndrom utan att generera statistiska 
signifikanta effekter: psykoanalys, kognitiv och psykodynamisk psykoterapi, elektrokonvulsiv 
terapi, antipsykotisk och antidepressiv medicinering (Senior, Hunter, Lambert, 2001). Berrios 
(2004) menar att ”varken medicinska interventioner eller psykoterapi, i olika former, har visat 
på någon etablerad effektivitet”. Senior, Hunter och Lambert (2001) menar att behandlingen 
av människor som lider av depersonalisationssyndrom är mycket svårt men att man via 
terapeutisk utforskning av tidigare trauman kan förbättra tillståndet markant. Bremmer (1992) 
tittade på Vietnamnveteraner som vid hemkomst fått denna störning. Ett flertal av dessa 
beskriver sig själva som ”stående ovanför, högt upp i luften, personen (sig själv) som strider 
på marken och tycker synd om vad som händer honom”. Det dessa människor gör är alltså att 
separera sig själva, mentalt, från den traumatiska upplevelsen. Man skulle kunna beskriva 
detta som om personen har ett upplevande jag och ett observerande jag. Näslund (1998) 
menar att ungefär hälften av alla vuxna människor någon gång har drabbats av en kortvarig 
depersonalisation. Vidare skriver hon att, i en studie bland psykiatriska patienter, var de med 
depersonalisationssyndrom ofta yngre patienter, mer introverta och ängsliga och hade svårare 
att sortera externa stimuli än övriga patienter med andra diagnoser. Ett fåtal studier som 
använt antidepressiva mediciner, framför allt Prozac, i behandling visar på att den 
underliggande problematiken kan reducera de dissociativa symtomen.  
       Målsättningen med behandlingen av människor som lider av dissociativ fugue är att klara 
av att hantera den stress eller det trauma som utlöste fuguetillståndet. Behandlingen bör också 
inrikta sig på att utveckla nya copingstrategier för att motverka nya fugue episoder. De flesta 
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fugue störningarna är korta och varar allt ifrån en dag upp till och med flera månader men 
oftast försvinner dom av sig själva (McWilliams, 2000). Prognosen är därför mycket god. 
Med denna diagnos, men även med många andra dissociativa diagnoser, anser Coons & 
Milstein (1988) samt Waters (1998) att det sannolikt finns ett mycket stort mörkertal. Den 
teori som oftast används som förklaringsmodell för denna diagnos är att personen, under den 
traumatiska händelsen eller händelserna, flytt i tanke och medvetande till någon annan plats, 
tid eller ”blivit någon annan” och nu använder sig utav samma reaktionsmönster vid hög 
ångest. Spiegel och Rosenfeld (1984) beskriver en flicka som blivit utsatt för övergrepp vid 
fyra års ålder och som spontant regriderar till denna ålder vid hög ångest, ofta med ett 
våldsamt beteende, men som senare inte kan minnas vad hon gjort eller sagt under 
regressionen. Hypnos används ofta för att hjälpa människor återfå minnen medan psykoterapi 
används för att få människor att lära sig hantera sina trauman. 
      Behandlingen för dissociativ amnesi skall inriktas på att få patienten att minnas sina 
förlorade erfarenheter så fort som möjligt. Coons & Milstein (1988) anser att prognosen är 
god för människor med dissociativ amnesi men i vissa enskilda fall återfår de aldrig sina 
minnen. Dissociativ amnesi anses vara ett försvar som används av människor som inte klarar 
av att hantera de minnen och känslor som uppkommer på ett medvetet plan. Denna selektiva 
förlust av minne kan enligt Coons & Milstein (1988) innefatta en tidsperiod, delar av en 
tidsperiod, delar av en händelse eller generellt diffus under en eller en hel tidsperiod. 
Minnesförlusten uppkommer då händelser i nuet skapar obehagliga känslor för personen som 
påminner henne om de minnen hon bortträngt (Bower, 1981). Dissociativ amnesi delas ofta 
upp i mindre subgrupper: selektiv amnesi, generaliserad amnesi, kontinuerlig amnesi och 
systematiserad amnesi. I Coons och Milsteins (1988) studie på tjugofem undersöknings-
deltagare med en dissociativ problematik led 76 % av selektiv amnesi. 
      För dissociation UNS finns inga specifika behandlingsformer utan behandlare använder 
sig utav olika behandlingsmetoder beroende på vilka symtom som är mest synliga. 
Dissociation UNS menar bl.a. Putnam et al. (1996) är den största diagnostiserade gruppen av 
människor som uppvisar dissociativa symtom. Silberg (2004), liksom också Putnam et al 
(1996), menar att detta beror i stor del på klinikers osäkerhet vid bedömningen av dissociativa 
symtom. Ett exempel på denna problematik är då ett barn ger en förvrängd bild av sig själv, 
har mardrömmar, flashbacks, och uppvisar ett allmänt traumatiserat beteende. Detta barn får 
möjligtvis diagnosen dissociation UNS men troligare är att barnet får diagnosen Post 
traumatiskt stressyndrom (Sund, 2005).  
 
Barngrupper 
 
Barngruppsstudier finns det väldigt lite forskning kring i litteraturen. Brand (1998) skriver att 
det numera finns litteratur och forskning gjord på barn och ungdomar med dissociativa 
störningar men ingen forskning eller övrig litteratur kring behandling av barn med dessa 
problem i grupp. Det enda Brand hittade var Silbergs (1997) studie där slutsatsen dras att 
gruppterapi kan vara bra förutsatt att ett psyko-pedagogiskt förhållningssätt används. Annan 
forskning finns men den har ofta ett delvis eller helt annat fokus: Waters (1998) menar att 
behandlare bör arbeta med att inrikta sig på att säkerställa barnets fysiska miljö, öka tilliten 
och arbeta med barnets rädsla för risken att bli förrådd; ISSD: s guidelinjer (2002) skriver 
allmänt att arbete med barn med en dissociativ problematik bör inkludera raka, tydliga och 
enkla budskap; Citron (1988) menar att rapporter från Stockholm, Malmö och Köpenhamn 
där gruppterapi bedrivits med flickor utsatta för sexuella övergrepp gett mycket positiva 
resultat utifrån ett lek- och stödjande förhållningssätt. Brands (1998) studie på ungdomar med 
dissociativa störningar gjordes utifrån bristen på forskning som hade fokus på 
gruppbehandling för barn/ungdomar med en dissociativ problematik. Det hon kom fram till 
var att de flesta av deltagarna ansåg att det varit kul och hjälpfullt, speciellt då de fått reda på 
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att de inte var ensamma med denna problematik. Hennes studie utgick också från ett 
psykodrama- lek- och symbolterapeutisk förhållningssätt. Brand betonade vikten av ett psyko- 
pedagogiskt förhållningssätt i terapin samt gynna en positiv interaktion mellan barnen då detta 
kan ge större motståndskraft vid affektladdade situationer. Nilsson (2005) delar Brands 
uppfattning om att gruppterapi för traumatiserade barn/ungdomar kan uppmuntra till öppna 
diskussioner och adekvata attributioner kring traumat. Detta dock förutsatt att barnen är på 
ungefär samma utvecklingsmässiga nivå och har liknande traumatiska upplevelser. Lundqvist 
och Walch (1995) skriver att barn som är lämpliga för gruppbehandling innefattar både 
hämmade och utagerande barn, det viktiga är att barnet uppnått en viss känslomässig och 
intellektuell mognad så att han/hon kan ta till sig terapeutens engagemang. Framgångsrik 
gruppbehandling med barn som varit utsatta för övergrepp anser Lundqvist och Walch (1995) 
vara; 1, två terapeuter (man och kvinna) som är en analogi till familjen; 2, gruppen aktiverar 
barnets svårigheter i relation till jämnåriga och visar att barnet inte är ensamt om sina 
erfarenheter. McMahon (1992) skriver att med lite äldre barn (8-13) kan det vara hjälpfullt att 
skapa en leksituation där den vuxne (behandlaren) är involverad i leken, kanske när barnet 
ritar, målar, använder lera eller får höra en saga, för att visa en öppenhet inför barnets 
kommunikation, oavsett hur den kommunikationen ser ut. Hon skriver vidare att behandling 
av barn i grupp och i lek underlättas ofta av att behandlaren använder sig utav berättelser i 
tredje person som barnet får höra samt att allegorier ofta är användbara. Liksom det mesta 
inom det dissociativa fältet, med undantag från multipel personlighetsstörning/dissociativ 
identitetsstörning, är barngruppsstrudier ovanliga och ett område på frammarsch. Till dags 
datum finns ingen konsensus kring om barngruppsterapier är effektiva eller inte för denna 
målgrupp (Sund, 2003). 
 
Familjeterapi 
 
Familjeterapi har vuxit fram under senare år (Waters, 1998). Denna, fortsätter Waters (1998), 
skall fokusera på att utbilda föräldrarna till barn som lider av dissociativa störningar om vad 
det innebär att ha denna problematik. Fokus bör ligga på att få familjen som grupp att fungera 
som en helhet, att hjälpa barnet och föräldrarna att förstå problematiken ”här och nu”. Boat 
(1991) håller också med Waters men kom fram till att specifika strategier för hur föräldrar 
kan hjälpa sitt/sina barn att hantera en dissociativ problematik bör vara det primära i denna 
terapi. Skillnaden mellan de båda blir alltså att Waters menar att föräldrarna måste lära sig 
förstå den dissociativa problematiken och hur ett barn med en dissociativ störning ser på sig 
själv och världen medan Boat anser att ett mer direkt kognitivt fokus på strategier för att 
hantera barnets och familjens situation gynnar både barnet och familjen. ISSD: s guidelinjer 
(2002) visar att minimera skuld, ”rätta till” felaktiga interaktiva familjemönster som gynnar 
dissociativa beteenden, acceptera barnets aspekter, arbeta med förnekelse av traumatiska 
händelser mm, är alla interventioner som kan och ofta bör användas i familjeterapi. De ovan 
nämnda kriterierna av ISSD kommer framför allt från Benjamin och Benjamins studie (1993) 
samt från Silberg (2000) men också från Waters och Boat. Silberg (2004) menar att 
dissociativa symtom är komplexa anpassningar som utvecklats till inlärda vanor och som ofta 
blir förstärkta i miljön av föräldrar-barn interaktionen. Föräldrar som inte förstår 
problematiken kring dissociation fungerar ofta omedvetet som förstärkare av barnets 
problematik.  Interaktionen mellan föräldrar och barn gynnar och stödjer då den icke-
funktionella anpassningen som barnet. Nilsson (2005) skriver att traumafokuserad 
föräldraterapi bör innehålla fyra aspekter: A, utforskandet och bearbetandet av traumats 
känslomässiga påverkan hos föräldrarna; B, identifikation och förändring av icke-adekvata 
attributioner angående traumat, t.ex. egna skuldkänslor och skuldbeläggande av 
barnet/tonåringen; C, identifiering och införande av stödjande och adekvata föräldrabeteenden 
och D, föräldraträning i att handskas med icke-adekvat beteende hos barnet. Nilsson (2005) är 
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dock mycket tydlig när hon skriver ”det råder för närvarande varken empiriskt eller kliniskt 
konsensus beträffande användandet av traditionell familjeterapi för barn med PTSD”. Hon 
fortsätter, vilket går att tillämpa på barn med dissociativa tillstånd, vilka ofta har en 
traumatisk bakgrund, att skriva ”för att optimera tryggheten i att avslöja traumatiska händelser 
eller traumarelaterade symtom skall inte familjeterapin ske förrän man träffat barnet 
individuellt”. Även vad gäller familjeterapi applicerad på denna målgrupp tvistar forskare 
kring dess effekter. Silberg (2004) anser dock att denna metod är på väg att bli evidensbaserad 
utifrån de många studier som är aktuella idag och som verkar uppvisa goda resultat. 
Problemet med familjeterapins goda eller inte goda resultat är att familjeterapin kan bedrivas 
på många olika sätt, behandlarna är olika kompetenta och har olika grundsyn m.m. 
 
Denna studie valde att fokusera på barngruppsterapeutiska och familjeterapeutiska 
interventioner. Av de olika teorier som beskrivits använde sig terapeuterna, till övervägande 
del av, för gruppterapi, teorier kring lek, psykodrama och pedagogik och för familjeterapi, ett 
”här och nu” fokus, utbildning av föräldrar och ISSD: s guidelinjer för familjearbete med barn 
som lider av dissociativa störningar.  
       Syftet var att titta på utfallet av familjeterapi och gruppterapi för barn med en dissociativ 
problematik och jämföra dessa terapier med varandra och dessutom med en kontrollgrupp 
som inte fick någon terapi alls.       
    

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Under perioden januari – juni 2003 mottogs tjugotre barn på en barnpsykiatrisk klinik som 
hade någon form av dissociativ problematik enligt patientansvarig läkare och var enligt 
patientansvarig läkare också bra kandidater för att delta i denna studie. Studiens 
intagningsförfarande hade två steg: 1, Patientansvarige läkares bedömning av barnets 
problematik; 2, patientansvarige behandlares (två stycken psykoterapeuter) bedömning delvis 
baserad på Silbergs principer för intervju med barn och ungdomar med en dissociativ 
störning. Patientansvarig läkare bedömde lämplighet utifrån intagningskriterier uppställda av 
ledning och patientansvariga behandlare: barnet måste ha en dissociativ problematik, vara 
mellan 10 –14 år, familjesituation, motivation (barnens och föräldrarnas) och möjlighet att 
fullfölja behandlingen. Patientansvarig behandlare intervjuade tänkbara familjer med barn, 
både barnen individuellt och hela familjen, så fort de blivit rekommenderade av 
patientansvarig läkare till studien. 
       Av de tjugotre tänkbara försökspersonerna kom femton från öppenvårdens aktuella 
ärenden. Ytterliggare sju barn, familjer, hade valt att stå i kö mellan fyra dagar och upp till 
och med en och en halv månad i väntan på att denna behandling skulle starta. Dessa barn, 
familjer, fick ingen specifik behandling under sin väntetid, endast stödsamtal samt, i tre fall, 
medicinering. Ett barn internremitterades direkt från heldygnsvården. Av dessa sammanlagt 
tjugotre, utsedda av patientansvarige läkare och patientansvarig behandlare, barn valdes tre 
bort av patientansvarige behandlare under intervjun: ett valdes bort pga. stor risk för 
heldygnsvård under en period, ett annat barn pga. planerad flytt till annan ort och det tredje 
barnet pga. att familjen inte ansåg att behandlingsinsatsen var befogad. 
       Vid start av behandlingen ansåg en familj att annan behandling var nödvändig och 
ytterligare en familj att barnets problematik minskat så pass att ingen specifik behandling 
krävdes utan önskade fortsätta inom den generella öppenvården. Ett bortfall på fem gav totalt 
arton patienter som deltog i studien. 
       Tio pojkar och åtta flickor delades upp i tre grupper: en kontrollgrupp, en familjegrupp 
och en barngrupp. Gruppernas sammansättning valdes slumpmässigt: tre kartonger märkta ett, 
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två och tre användes och där ett stod för familjegrupp, två stod för kontrollgrupp och tre stod 
för barngrupp. Namnen på deltagarna i studien skrevs på 18 stycken lappar, blandades, och 
delades ut i de olika kartongerna. Antalet undersökningsdeltagare för varje grupp bestämdes 
på basis av personalens och ledningens bedömning av vad som skulle vara mest 
verkningsfullt samt, det mest avgörande, antalet barn som deltog i studien. De tre gruppernas 
sammansättning såg ut som följer: familjegruppen, fem pojkar och en flicka; kontrollgruppen, 
två pojkar och fyra flickor; barngruppen, tre pojkar och tre flickor.  
       Kontrollgruppen var helt ovetandes om att denna studie pågick. Dess medlemmar fick 
naturligtvis den vård som barnpsykiatrin klarade av att ge dem: stödsamtal, medicinering 
m.m. under den tid studien fortgick. För barngruppen och familjegruppen var syftet delvis 
dolt. Ingen av deltagarna visste att vi baserade vårt behandlingsresultat på hur många 
återbesök de gjorde under en tre månaders period efter avslutad behandling. Även för 
patientansvarig läkare vara syftet delvis dolt. Patientansvarig läkare visste att han/hon 
rekommenderat ett visst antal patienter till denna studie men inte att vi baserade vårt utfall på 
antalet återbesök gjorda efter avslutad behandling.  
       Period I var månaden direkt efter avslutad behandling, period II andra månaden och 
period III den sista månaden. Varje återbesök, oavsett anledning till återbesök (oro, ångest, 
sömnproblem, dissociation UNS etc.) under någon av dessa perioder, registrerades. En 
försöksperson kunde t.ex. ha flera återbesök under period II men inte ha ett enda under 
perioderna I och III.  
       Antalet sammankomster bestämdes till 1/vecka, oberoende av vilken grupp patienten 
tillhörde, vilket innebar att varje undersökningsdeltagare skulle kunna träffa sin terapeut 
sammanlagt 12 gånger under tre månader. Då antalet sammankomster inte är särskilt stort 
visas här också antalet återbud till behandlingen. I tabell tre är månad I första månaden under 
behandlingen, månad II är andra och period III är tredje och sista månaden. Samma individ 
har två återbud till behandlingen i Familjegruppen under månad III. Resterande återbud är 
olika individer. 
 
Tabell 3.  
Antal återbud/grupp under behandling för respektive månad (I, II och III).     
                                                                                                                   
Grupper                  Månad I        Månad II       Månad III          Totalt 
 
Barngruppen  0 1 1 2 
Familjegruppen 0 0 3 3 
 
 
 
Material 
 
Silbergs (1998) principer för intervju med barn och ungdomar med en dissociativ störning 
(appendix 2). 
 
Procedur 
 
Vid ett första informationsmöte presenterade patientansvariga behandlare sig själva samt 
hälsade undersökningsdeltagarna välkomna. Undersökningsdeltagarna i barngruppen och 
familjegruppen informerades om behandlingens start (juni) och slut (sept.), vilken grupp de 
skulle tillhöra (barngruppen eller familjegruppen), dag, plats, tid, antal som deltar i studien 
(18) samt fick information om sekretess och studiens upplägg. Familjegruppen hade sina 
träffar på onsdagar. Varje familj träffar sina två terapeuter under 1,5 timme varje onsdag, 
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sammanlagt 12 gånger. Varje familj gavs schema med tider för varje onsdag. Tre familjer 
hade sessioner på förmiddagen och tre på eftermiddagen. Barnen skulle träffas i barngruppen 
under 1,5 timme på måndagar, sammanlagt 12 gånger. Familjerna i barngruppen informerades 
också, till viss del, om dess innehåll: lekar med bild, musik, collage och samtal i grupp. 
Patientansvariga behandlare, två stycken, håller i samtalen/lekarna på Barngruppens träffar. 
Samma patientansvariga behandlare håller också i familjesessionerna. Efter varje avslutat 
behandlingstillfälle, både för familjegruppen och barngruppen, för de patientansvariga 
behandlare journalanteckningar utifrån vad som observerats och borde tas med eller användas 
till följande gång.  
       Samtycke intogs från alla medverkandes föräldrar. 
        
Databearbetning och statistik 
 
Patient 2000 är det dataprogram som används vid registrering av patienter: namn, 
personnummer, diagnos mm. i denna studie. Den del av dataprogrammet som används vid 
diagnostik är baserad på DSM-IV: s kriterier. 
 
Samtliga värden från mätningarna av antalet återbesök för undersökningsdeltagarna har 
införts i statistikprogrammet SPSS för vidare beräkningar och analyser. 
  

Resultat 
 
Beräkningar med hjälp av Multivariat variansanalys (MANOVA) på hela materialet redovisas 
i tabell 1. Vi har två dimensioner: Grupp och Period. Mellangruppsfaktorn är Grupp 
(Kontroll, Familjegrupp och Barngrupp) och inomgruppsfaktorn är Period. Gruppeffekten är 
ej signifikant (p = <.861), ingen skillnad mellan grupperna. Periodeffekten är ej signifikant (p 
= <.503), ingen skillnad mellan perioderna. Interaktionen är inte signifikant (p  = <.979), inget 
av de nio medelvärdena i tabellen avviker från något annat. 
 
Tabell 4.  
Medelvärdet av antalet återbesök för respektive grupp 
                                   
  GRUPP  Period 1   Period 2   Period 3 
     
  GRUPP  Kontroll            1.167      .833      .500 
  GRUPP  Familjeg             .833      .500       .500    
  GRUPP  Barngrup            .667      .500      .500    
 
* tabellen redovisar alla återbesök oavsett orsak (dissociation, PTSD, ångestsyndrom, sömnstörningar etc.) 
 
Kontrollgruppen hade totalt sju återbesök under alla tre perioderna. Tre återbesök gjordes 
under period I respektive II och ett återbesök gjordes under period III. Två 
undersökningsdeltagare representerade fyra återbesök, två vardera, under period I resp. period 
II. Tre undersökningsdeltagare representerar var sitt återbesök under alla tre perioderna.  
Totalt gjordes 2,3 återbesök/period och 1.2 återbesök/individ.   
       Barngruppen hade totalt fem återbesök. Ett återbesök gjordes under period I respektive 
period III, och tre återbesök gjordes under period II. En undersökningsdeltagare represen-
terade tre återbesök under period II och två andra undersökningsdeltagare representerade var 
sitt återbesök. Antalet återbesök/period blev 1,6 och antalet återbesök/individ 0,8.  
       Familjegruppen hade totalt 5 återbesök. Under period I gjordes tre återbesök och under 
period II respektive III gjordes ett återbesök. En undersökningsdeltagare representerade två 
återbesök under period I och ytterligare ett återbesök under period III. Övriga återbesök 
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gjordes av olika undersökningsdeltagare. Antalet återbesök/period blev 1,6 och antalet 
återbesök/individ 0,8. 
                 
Flickorna (n = 8) representerade totalt 8 återbesök: 2,7 återbesök/period och ett 
återbesök/individ.  Under period I respektive II gjordes åtta återbesök, fyra under respektive 
period. Inget återbesök gjordes under period III. En försöksperson representerade 2 återbesök 
medan resterande återbesök var av olika undersökningsdeltagare. Olika undersökningsdel-
tagare representerade återbesöken.   
       Pojkarna (n = 10) representerade totalt 9 återbesök, dvs. tre återbesök/period och 0,9 
återbesök/individ under alla tre perioderna. En undersökningsdeltagare representerade 2 
återbesök under period I, två återbesök under period II och ett återbesök under period III. 
Ytterliggare en undersökningsdeltagare hade 1 återbesök under period II och ett återbesök 
under period III. Under period I gjordes tre återbesök, period II fyra återbesök och under 
period III två återbesök.  
           
Den främsta orsaken/diagnosen till varför återbesök gjordes under alla perioderna var ”övriga 
orsaker/diagnoser” med sammanlagt sju återbesök. (t.ex. fyra dissociativa störningar). Den 
näst främsta orsaken/diagnosen var störningar relaterade till stress med fyra återbesök (t.ex. 
PTSD). Tre återbesök gjordes pga. sömnstörningar (t.ex. mardrömmar, orolig sömn), två 
gjordes pga. ångestsymtom (t.ex. panikångest) och ett återbesök gjordes pga. depressiva 
symtom (t.ex. nedstämdhet).  
 
Antalet undersökninsdeltagare som fick någon form av medicin, anti-depressiv, 
ångestreducerande, sömngivande etc. varierade i denna studie. Vid en tidpunkt hade så många 
som 68 % någon form av psykofarmaka. 

 
Diskussion 

 
Det är inte ovanligt att läsa i forskning där besvikelse uttrycks över resultat som inte genererat 
statistiskt signifikanta effekter. Författaren till denna studie anser att ett sådant resonemang är 
oförståndigt. Inga statistiskt signifikanta effekter är också ett resultat och behöver inte vara 
negativt. Det behöver faktiskt inte föreligga någon statistiskt signifikant skillnad mellan t.ex. 
barngruppens, familjegruppens och kontrollgruppens behandlingseffekter. MANOVAN, 
redovisad i tabell 4, visade inte på några statistiskt signifikanta effekter. Kvantifieringen av 
MANOVANS resultat visar däremot på eventuella tendenser.  
 
En trend som kan utläsas i MANOVAN är att kontrollgruppen har ett högre medelvärde, i 
antal återbesök, under perioderna I och II än familjegruppen och barngruppen. Under period 
III har alla tre grupperna samma medelvärde. Familjegruppen har ett lägre medelvärde än 
kontrollgruppen under period I men ett högre än Barngruppen under samma period. 
Barngruppen har lägst medelvärde under period I och har lika lågt medelvärde som 
familjegruppen under övriga perioder. Dessa resultat skulle kunna tyda på att 
barngruppsterapi är bättre än familjeterapi för barn med en dissociativ problematik men både 
barngruppsterapi och familjeterapi är bättre än ingen terapi alls. Vid en sådan tolkning bör 
man ha i åtanke att utfallet av behandlingsmetoderna baserades på antalet återbesök, inte på 
antalet återbesök gjorda pga. en dissociativ problematik. Man kan möjligen tolka dessa 
resultat som ett mått på att den allmänna hälsan hos Kontrollgruppen var sämre än hos de 
övriga grupperna men det känns mera sannolikt och logiskt, med tanke på den ringa 
sampelstorleken, att tänka kring varje fall som unikt och i viss mening inte jämförbart med 
något annat. 
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       Ytterliggare en trend som går att utläsa är att antalet återbesök minskar för varje period. 
Det går endast att spekulera kring varför antalet återbesök minskar med tiden. Det är möjligt 
att effekten av behandlingen tar tid, föräldrars och barns förståelse ökar (klara av att 
härbärgera ångest), nätverket utvidgas för både barn och vuxna, etc. Detta resonemang 
förklarar dock inte kontrollgruppens nedgång i antalet återbesök. Denna grupp fick ingen 
specifik behandling, terapi, utan endast stödsamtal samt medicinering i vissa fall. Kanske är 
det inte terapin i sig som ger effekt utan kontakten med det professionella nätverket. 
       Sist bör också nämnas att familjegruppen och barngruppens resultat är liknande och 
skiljer sig åt endast under Period I. Även i detta fall räcker data inte till för att med säkerhet 
förklara denna trend. Kanske ger barngruppsterapi snabbare effekt än familjeterapi pga. 
interaktionen med fler aktörer, en upplevd känsla av att inte vara ensam med denna 
problematik etc.        
       Antalet återbesök för pojkar (n=10) respektive flickor (n=8) visade att pojkarna hade ett 
högre antal återbesök/individ men inte så pass mycket högre att slumpen kunnat uteslutas. 
Svårigheterna med att tolka detta resultat är att antalet undersökningsdeltagare är så pass lågt 
samt att det är svårt att veta huruvida det totala antalet återbesök för både flickor och pojkar är 
lågt eller högt då ingen jämförande studie har hittats med liknande tidsintervall, problematik 
osv. Även i denna undersökning ser man att antalet återbesök/period och kön minskar i period 
III. 
       Antalet orsaker/diagnoser till varför återbesök gjordes under de uppföljande tre 
månaderna visade på att ”övriga orsaker/diagnoser”, med sju återbesök (fyra rent 
dissociativa), var den främsta orsaken/diagnosen till varför återbesök gjordes. Det är mycket 
svårt att tolka detta resultat. Alla undersökningsdeltagare hade från början en dissociativ 
problematik vid starten av studien, annars skulle de inte ha blivit aktuella för att delta. Blev 
denna problematik så mycket bättre att andra sekundära symtom, sömnstörningar eller 
ångestsymtom, registrerades av patientansvarig läkare eller ersattes den dissociativa 
problematiken, pga. en lyckad behandling, med en annan mindre svår problematik? Var den 
första bedömningen av den dissociativa problematiken felaktig och den senare korrekt, eller 
tvärtom? Oavsett så finns det flera variabler som inte kontrollerats och resultatet bör tolkas 
utifrån dessa brister.           
 
Studiens brister 
 
Det är anmärkningsvärt att ingen diskussion verkar ha förekommit kring denna studies 
utfallsmått. Antal återbesök är endast en form av skattning och frånvaron av andra former av 
utfallsmått i denna studie är en uppenbar begränsning. Det är inte svårt att tänka sig t.ex. ett 
självskattningsformulär för undersökningsdeltagarna som ett annat eller kompletterande 
utfallsmått. 
       Studiens ringa sampelstorlek får anses som en stor brist i denna undersökning. Endast 
arton undersökningsdeltagare deltog i studien, sex i varje grupp. Det är naturligtvis svårare att 
få statistiskt signifikanta effekter ju mindre sampel som används. Ett återbesök får väldigt 
stora konsekvenser i en grupp på sex försökspersoner. Det är dessutom svårt att säga om de 
tjugofem barn som var aktuella för denna studie var alla barnen med en dissociativ 
problematik som sökte hjälp på denna barn-och ungdomspsykiatriska mottagning under 
perioden januari – juni 2003. Endast patientansvarig läkare fick fastställa diagnos i denna 
studie vilket innebär att studien måste förlita sig på hans eller hennes subjektiva bedömning. 
Detta medför naturligtvis en risk, både Sund (2003) och Karilampi (1993) menar att barn med 
en dissociativ problematik är den grupp som oftast feldiagnostiseras inom psykiatrin. Det är 
inte otänkbart att patientansvarig gjort en felbedömning både ifråga om vilka som 
rekommenderades till studien och/eller sedan vilken typ av diagnos undersökningsdeltagaren 
fick vid sitt eller sina återbesök. 
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       Bortfallet, fem försökspersoner, i denna studie får anses som stort med tanke på den ringa 
urvalsstorleken. Om patientansvarig läkare alternativ patientansvarig behandlare hade 
motiverat de föräldrar som inte ansåg att behandlingen var befogad, att det var för svårt att 
fortsätta behandlingen från annan ort, etc. skulle detta möjligen ha genererat fler 
undersökningsdeltagare. Hade man haft dessa motiverande samtal med familjer som tackat 
nej till behandlingen av olika skäl kunde bortfallet ha blivit mindre. Då sju familjer stod i kö 
för denna behandling från fyra dagar upp t.o.m. en och en halv månad får urvalsförfarandet 
sägas tillåta motiverande samtal. 
       Då ledning, personalens kompetens och resurser styrt intagningsförfarandet kan detta inte 
anses som ett obundet slumpmässigt urval. Det fanns från början givna kriterier som tvunget 
måste uppfyllas för att denna studie skulle kunna genomföras. Tyvärr kan detta ha bidragit till 
att urvalet bestäms utifrån dessa kriterier och inte utifrån undersökningsdeltagarnas 
problematik. Hade t.ex. inte tillräckligt många barn blivit rekommenderade till studien hade 
den aldrig kunnat genomföras. Till detta kan också tilläggas risken för bias. Försöksledaren är 
t.ex. delaktig, inte bara vid intagningsförfarandet, utan även under behandling. Det är svårt att 
veta om försöksledaren påverkats av detta upplägg men det går inte att utesluta att detta kan 
ha hänt. 
       Effekten, om någon, som medicinering kan ha haft på de försökspersoner som deltog i 
studien är okänd. Varken vilken sorts medicinering eller dosering av denna var information 
som försöksledarna tog del utav. Putnam och Lowenstein (1993) skriver att de flesta 
terapeuter som behandlat dissociativa identitetsstöningar uppger att deras patienter brukat 
någon form av medicin som ett komplement till den terapeutiska kontakten. Författaren har 
inte hittat någon studie där man enbart använt sig utav medicinering för att hjälpa människor 
med en dissociativ problematik. Medicinering har i tidigare studier fungerat som ett 
komplement till annan behandling. Det är inte vetenskapligt bevisat att någon form av 
psykofarmaka har effekt på den dissociativa kärnproblematiken (Lowenstein, 1991). Då detta 
inte var denna studies syfte framgår det inte om medicinen haft någon effekt på den 
dissociativa kärnproblematiken eller om den givit effekt inom andra områden: reducerad 
ångest, färre mardrömmar, mer energi och lust etc. Det går dock inte att bortse från att 
medicinens effekter kan vara långtgående och dess påverkan i denna studie mycket större än 
vad försöksledarna uppfattat. 
       Det är svårt att veta hur lång behandlingen bör vara för att uppnå en förändring, både för 
grupp- och familjeterapi. Behandlingstiden samt frekvensen av sessioner bestämdes främst 
utifrån tidigare studier och litteratur, bl.a. Nilsson (2005) och Dell och Eisenhower (1990). 
Det är också möjligt att fler familjer hade valt att delta om starten på behandling varit vid en 
annan tidpunkt och att färre återbud givits till behandlingen. Starten för behandlingen, juli, är 
för många barn, familjer, en tid av mindre rutiner pga. barnens sommarlov och motivationen 
både hos barnen och familjerna kan vara lägre. Detta leder eventuellt till fler återbud. Det är 
tänkbart, t.o.m. troligt enligt bl.a. Nilsson (2005), att många av de dissociativa störningarna 
(dissociativ identitetsstörning exkluderad) hinner försvinna under sex månaders tid, utan 
behandling.  
       Återbud som gavs till behandlingen kan ha påverkat resultaten. Samma individ har två 
återbud till behandlingen i Familjegruppen under månad III. Barngruppen hade två återbud, 
dessa dock under olika perioder och av två olika försökspersoner. Familjegruppen hade tre 
återbud till behandling varav två av dessa under period III var av samma försöksperson. Då 
antalet undersökningsdeltagare vara så pass få och antalet behandlingsträffar begränsade kan 
dessa återbud naturligtvis ha påverkat behandlingsresultaten, speciellt då för Familjegruppen.    
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Reliabilitet och Validitet        
 
Att i en studie använda sig utav återbesök som ett mått på en framgångsrik eller mindre 
framgångsrik behandling är inte ovanligt. Det som är ovanligt med denna studie är att den 
tillåter subjektiva bedömningar. Det är fullt acceptabelt att patientansvariga läkare och 
patientansvariga behandlare gör subjektiva bedömningar i sitt dagliga arbete men det skadar 
en vetenskaplig rapports reliabilitet när detta sker i forskningssammanhang. Skulle denna 
studie göras om på en annan arbetsplats, ort, i en annan kultur eller av personal med annan 
kompetens är det högst osäkert om resultaten skulle bli detsamma. Det är t.o.m. troligt att om 
man gjorde om denna studie igen, med samma förutsättningar och omständigheter, så skulle 
resultatet bli annorlunda just pga. de subjektiva bedömningarna. Antalet och även spridningen 
av återbesöken kan bli detsamma men orsaken/diagnosen till varför återbesök gjordes blir 
förmodligen inte detsamma. I ett försök att höja reliabiliteten i denna undersökning valde 
försöksledarna att intagningen skulle ske efter två separata bedömningar, en av patient-
ansvarig läkare och en av patientansvarig behandlare. Detta skulle fungera som ett test - 
retest. För att underlätta för patientansvarig behandlare baserades intagningsintervjun, till stor 
del, på Silbergs (1998) bedömning av dissociativ störning: principer för intervju av barn och 
ungdomar. Användandet av denna intervjuguide gjordes också delvis för att minska studiens 
subjektiva bedömningar och höja dess reliabilitet.  
       När reliabiliteten i en undersökning är så pass låg som i denna påverkas naturligtvis också 
dess validitet. Det är svårt att veta om undersökningen verkligen mätte det den avsåg att mäta, 
behandlingseffekterna av grupp-, familj- och ingen terapi alls av barn med en dissocicativ 
problematik. Förutom de subjektiva bedömningarna har andra områden också diskuterats 
tidigare: bortfall, medicinsk påverkan, bias, m.fl. Den subjektiva bedömningen gör det svårt 
att veta om undersökningsdeltagarna var de som faktiskt borde ha deltagit i studien. Bortfallet 
kan ha inneburit att studien mätte mående hos de undersökningsdeltagare som uppvisade 
minst dissociativ problematik. Det är svårt att veta om denna studie mätte effekten av olika 
mediciner eller om den mätte familjeterapeutiska och/eller barngruppsterapeutiska effekter. 
Det går heller inte att bortse från det faktum att alla inblandade i denna studie önskade få fram 
en funktionell grupp, statistiskt signifikanta effekter o.s.v. Denna bias kan ha gjort att studien 
mätte en grupp som de flesta trodde skulle generera statistiskt signifikanta effekter. Det fanns 
en mängd variabler som inte kunde kontrolleras i denna studie, framförallt barn och 
ungdomspsykiatrins organisatoriska uppbyggnad och prioriteringar. 
 
Jämförande studier och forskning 
 
MANOVAN visade inte på några statistiskt signifikanta effekter. Det betyder att det inte 
fanns någon skillnad mellan grupperna, perioderna samt att inget medelvärde avvek från 
något annat. Detta är tänkbart då flera studier, t.ex. Karilampi (1999), menar på att 
behandlingsmetoden i sig inte är det viktigaste utan att alla behandlingsmetoder har både 
positiva och negativa effekter på behandling med människor med dissociativa störningar. 
 
ISSD:s guidelinjer (2002) visar att minimera skuld, ”rätta till” felaktiga interaktiva familje-
mönster som gynnar dissociativa beteenden, acceptera barnets aspekter, arbeta med förnekelse 
om traumatiska händelser mm, är alla interventioner som kan och ofta bör användas i 
familjeterapi. Den stora majoriteten av studier gjorda på barn med en dissociativ problematik 
är överens om att minimera skuld, ha en tydlig och rak kommunikation, att öka föräldrarnas 
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förståelse för problematiken och trygga barnets basbehov är nödvändiga interventioner för en 
framgångsrik behandling.  
        
Waters (1998), med flera, ”här och nu fokus” anses vara den form av familjeterapi som ger 
bäst resultat utifrån den dissociativa problematiken. Waters (1998), tittade endast på huruvida 
familjeterapi var en funktionell metod för behandling av barn med en dissociativ problematik, 
inte om familjeterapi var bättre eller sämre än någon annan form av terapi. Visserligen 
använde sig denna studie av ett ”här och nu” fokus men detta var endast ett av många olika 
fokus beroende på barnets/familjens situation, problematik m.m. Det går inte, i denna studie, 
att mäta varje förhållningssätt inom den familjeterapeutiska skolan utan snarare måste man 
studera utfallet av familjeterapi som behandlingsmodell. De positiva resultat som Waters fått 
är alltså inte applicerbara i denna studie men, rent subjektiv, anser författaren att detta 
förhållningssätt kan ge bra effekt. Flertalet familjer ansåg att den hjälp de fått givit effekt men 
kanske inte den förväntade effekten. Flera familjer nämnde ett förändrat familjeklimat, bättre 
förståelse för barnets problematik och bättre kommunikation mellan föräldrarna. Detta skulle 
kunna bero på det som McMahon (1992) upptäckt i sin studie kring föräldrar som själva varit 
utsatta för övergrepp: dysfunktionella familjesystem förstärker och/eller förändrar barns 
problematik. Genom att arbeta med barnets dissociativa problematik får föräldern själv hjälp 
att bearbeta sina egna trauman.  
        För behandlingen i barngruppen följde försöksledarna tidigare studiers och litteraturs 
resultat och guidelinjer. ISSD: s guidelinjer för behandling av barn som lider av dissociativa 
störningar inkluderar en rak och tydlig kommunikation, minimering av rädsla och tillgodose 
basbehoven hos barnet. Lundqvist och Walchs (1995) studie menar att framgångsrik 
gruppbehandling av barn som varit utsatta för övergrepp är två terapeuter (en man och en 
kvinna) att gruppen skall aktivera barnets svårigheter i relation med jämnåriga samt att barnet 
inser att hon inte är ensam med sin problematik. McMahon (1992) skriver att lite äldre barn 
(8-13) kan gynnas av att försöksledaren deltar i lekarna.  
        
Brands (1998) studie på ungdomar med dissociativa störningar utifrån ett gruppterapeutiskt 
perspektiv visade att de flesta av deltagarna ansåg att det varit kul, hjälpfullt, speciellt då de 
fått reda på att de inte vara ensamma med denna problematik. Detta överensstämmer till stor 
del med försöksledarnas uppfattning om barnen i denna studie. Den stora majoriteten av 
barnen i Barngruppen verkade ha kul, såg fram emot att delta samt var väldigt aktiva i lekar 
och samtal m.m. Det fanns dock ett par undantag, ett barn som hade två återbud till 
behandlingen samt ytterliggare ett barn som får anses ha haft en väldigt svår dissociativ 
problematik. Det är tänkbart att barn med en väldigt svår dissociativ problematik måste gå 
individuellt eller i familj alternativ gå i grupp men med andra barn vars problematik är lika 
svår. Silbergs (1997) studie visade att ett psykopedagogiskt förhållningssätt är användbart vid 
gruppterapier. Detta förhållningssätt känns övertygande då försöksledarna använt sig mest 
utav lekar med inslag av psykologi och pedagogik. Många barn tycktes uppskatta att måla, 
rita och göra collage utifrån sina erfarenheter. Teckningarna och målningarna m.m. användes 
sedan som underlag för samtal och diskussioner. Barnet lär sig förstå vad som hänt och kan 
sätta ord på händelsen och får också en innebörd i hur det påverkat henne. Vid varje tillfälles 
slut utvärderades sessionen och just dessa lekar där ett kreativt uttryck, lärande och förståelse 
fanns med anser försöksledarna varit mest uppskattade.  
       Barach (2005) varnade för gruppterapi med patienter med en dissociativ 
identitetsstörning om grupperna inte är tidsbestämda, starkt strukturerade och med många 
behandlare per patient. Barngruppen var tidsbestämd, hade en schemalagd struktur, utifrån ett 
gruppterapeutiskt förhållningssätt, men endast med två behandlare på sex barn. Nu framgår 
det inte av denna studie om de fyra undersökningsdeltagarna som fick en dissociativ diagnos 
fick diagnosen dissociativ identitetsstörning. Syftet med denna studie var inte att studera 
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dissociativ identitetsstörning men försöksledarna är överens med Barach om nödvändigheten 
av struktur och en närvaro av personal i en barngrupp med denna typ av problematik. 
 
Långvarig psykoterapi med inslag av hypnos har, enligt Turkus (2005) och Karilampi (1993), 
varit den behandlingsmodell som visat bäst resultat och det är också den metoden som 
används mest idag (främst för dissociativ identitetsstörning). Denna studie använde sig varken 
utav långvarig psykoterapi, trots att denna kompetens fanns, eller av hypnos. Detta berodde 
inte på att försöksledarna ansåg att modellen var fel eller inte skulle kunna generera bra 
resultat utan pga. ekonomiska, tidsmässiga och personella begränsningar. Det är idag svårt 
pga. den höga belastning som varje barn och ungdomspsykiatrisk mottagning har av att 
försvara en behandlingsmetod som innefattar långvarig psykoterapi, speciellt då denna inte 
genererat vetenskapliga effekter på barn med en dissociativ problematik.  
                                         
Slutsatser och tillämpning  
 
Det framgår av denna undersökning att varken familjeterapi eller barngruppsterapi är bättre än 
ingen terapi alls för barn som lider av en dissociativ problematik. Det har alltså ingen 
betydelse för den dissociativa problematiken om barnet får hjälp utifrån ett familjeterapeutiskt 
eller ett barngruppsterapeutiskt perspektiv eller om barnet inte får någon terapi alls.  
       Det som inte framgår i denna undersökning är andra effekter som familjeterapin och 
barngruppsterapin kan ha bidragit med. Det är patientansvarigas uppfattning att de familjer 
och barn som deltagit i studien uppskattat denna och att denna uppskattning visat sig inom 
områden som sträcker sig utanför denna studies syfte. Ett flertal familjer pratade om ett 
förändrat familjeklimat, en ökad förståelse för barnets problematik, mera lust och energi 
(förändringsbenägenhet) och en känsla av lättnad i att inte vara ensam med denna 
problematik. Många föräldrar till barn i barngruppen uttryckte att deras barn hade en högre 
närvaro i skolan, visade ett större intresse för vänner och familjemedlemmar etc. 
        Denna studie belyser kanske framför allt svårigheterna med att diagnostisera, behandla 
och därmed också mäta den dissociativa problematiken. Det är undersökningsledarnas 
förhoppning att dissociation, diagnostik, forskning och behandling inom ämnet dissociativ 
problematik fortsätter att vara aktuellt. Hittills har forskarna endast snuddat vid detta ämne 
och ingen kan med säkerhet veta vad som komma skall. Antalet möjliga forskningsprojekt 
inom dissociation känns nästan oändligt och för de intresserade känns kanske detta både 
skrämmande och utmanande.         
       Det är svårt att tillämpa denna studies resultat utanför de ramar som satts upp specifikt för 
att kunna genomföra densamma. Detta betyder att inom barn och ungdomspsykiatrin kan 
dessa resultat möjligen vara applicerbara men utanför dess ramar måste en tillämpning göras 
oerhört försiktigt. 
 
Förslag till framtida forskning  
 
I dag finns det inga vedertagna metoder, varken terapeutiska eller medicinska, för behandling 
av barn med en dissociativ problematik. Dagens forskning verkar, till stor del, gå ut på att 
hitta denna metod. Det är fullt möjligt att det som gav effekt för de barn som upplevt en 
förbättring, oavsett vilken grupp de tillhört, var något som de inte fick via barn- och 
ungdomspsykiatrin utan på annat sätt. Denna hypotes stöds av resonemanget kring varför alla 
gruppernas medelvärden, antalet återbesök, i denna studie är lika (0.5) under Period III trots 
att kontrollgruppen inte fått ta del av någon terapi alls. Forskningen, anser författaren, bör 
försöka hitta de faktorer, snarare än metoden, som skapar en förändring hos barn med en 
dissociativ problematik. 
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Appendix 1 
 
DSM.IV: dissociativa syndrom 
 
Dissociativ amnesi (förr psykogen amnesi):  
 
A. Den dominerande störningen utgörs av en eller flera episoder av oförmåga att minnas 
viktig personlig information, ofta av traumatisk eller påfrestande natur. Oförmågan att minnas 
är mer betydande än vad som kan förklaras med vanlig glömska. 
B. Störningen förekommer inte uteslutande vid dissociativ identitetsstörning, dissociativ 
fugue, posttraumatiskt stressyndrom, akut stressyndrom eller somatiseringssyndrom och beror 
inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering). 
D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 
eller i andra viktiga avseenden. 
 
Dissociativ fugue (ambulatorisk automatism): 
 
A. Den dominerande störningen utgörs av att personen plötsligt och oväntat reser bort från 
hemmet eller arbetsplatsen och samtidigt är oförmögen att minnas sitt förflutna. 
B. Personen är förvirrad över sin personliga identitet eller antar en ny identitet (helt eller 
delvis) 
C. Störningen inträffar inte uteslutande i samband med dissociativ identitetsstörning och beror 
inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (tex missbruksdrog, medicinering) 
eller någon annan somatisk sjukdom/skada (tex temporallobsepilepsi). 
D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 
eller i andra viktiga avseenden. 
 
Dissociativ identitetsstörning: 
 
A. Två eller fler åtskilda identiteter eller personlighetstillstånd existerar sida vid sida (var 
och en med sitt eget relativt bestående sätt att uppfatta, tänka kring och relatera till 
omgivningen och sig själv).  
B. Minst två av dessa identiteter eller personlighetstillstånd tar vid återkommande tillfällen 
kontrollen över personens beteende.  
C. Personen är oförmögen att minnas viktig personlig information. Oförmågan att minnas är 
mer betydande än vad som kan förklaras med vanlig glömska.  
D. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex blackout eller 
kaotiskt beteende vid alkoholberusning) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex komplexa 
partiella epileptiska anfall). Obs: Hos barn skall inte fantasilekar eller fantiserade lekkamrater 
inkluderas som symtom.  
 
Depersonalisatiossyndrom 
 
A. Bestående eller återkommande upplevelser av att känna sig avskild från de egna tankarna 
eller den egna kroppen, som om man var en utomstående betraktare av sig själv (t.ex. det 
känns som om man befann sig i en dröm).      
B. Under depersonalisationsupplevelsen förblir realitetsprövningen intakt. 
C. Symtomen orsakarkliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller 
i andra viktiga avseenden. 
D. Upplevelsen av depersonalisation inträffar inte uteslutande i samband med någon annan 
psykisk sjukdom eller störning, tex schizofreni, paniksyndrom, akut stressyndrom eller något 
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annat dissociativt syndrom, och bveror inte heller på direkta fysiologiska effekter av någon 
annan substans (tex missbruksdrog, medicinering) eller någon annan somatisk sjukdom/skada 
(tex. temporallobsepilepsi). 
 
Dissociativt syndrom UNS 
Den här kategorin används vid störningar där den kliniska bilden domineras av dissociativa 
symtom (dvs en störning av sådana vanligtvis integrerade funktionerna som medvetande, 
minne, identitet eller  perception av omgivning) men där kriterierna för någon specifik 
dissociativ störning inte är uppfyllda. Till exempel: 
 
A. En klinisk bild som påminner om dissiciativ identitetsstörning men som inte helt uppfyller 
kriterierna, t a) om det inte finns mer än ett personlighetstillstånd eller b) om amnesi för viktig 
personlig information inte föreligger. 
B. Overklighetskänslor som inte åtföljs av depersonalisation hos vuxna. 
C. Dissociativa som kan uppträda hos personer som utsatts för långvarig och intensiv psykisk 
påverka under tvång (t.ex. hjärntvätt, tankereformering eller indoktrinering under 
fångenskap). 
D. Dissociativ trans: enstaka eller episodiska störningar av medvetandet, identiteten eller 
minnet som kulturellt sanktionerade inom personens kulturella gemenskap. Begreppet 
dissociativ trans innefattar en begränsning av medvetandet inom den närmaste omgivningen 
alternativt stereotypa beteenden eller rörelser som upplevs ligga utanför den egna kontrollen. 
Besatthet innebär att den vanliga identitetsupplevelsen ersätts av en ny identitetsupplevelse, 
som tillskrivs en ande, kraft, gudom eller någon annan person, och som förknippas med 
stereotypa ”ofrivilliga” rörelser eller amnesi. Exempel på olika sådana fenomen från olika 
kulturer innefattar amok (Indonesien), bebainan (Indonesien), Iatah (Malaysia), pibloktoq 
(Arktis), ataque de nervios (Latinamerika) och besatthet (Indien). Det dissociativa syndromet 
eller transsyndromet är inte någon normal del av det allmänt accepterade kollektiva kulturella 
eller religiösa livet. 
E. Medvetslöshet, stupor eller koma som inte beror på någon somatisk sjukdom/skada. 
F. Gansersyndrom: personen ger ungefärliga svar på frågor (t.ex. två plus två är fem) utan att 
det finns någon koppling till dissociativ amnesi eller dissociativ fugue. 
 
 



Appendix 2 
  
Bedömning av dissociativ störning: Principer för intervju av barn och ungdomar. (Joyanna 
Silberg, 1998) 
 

- Dissocierande barn har en konflikt med å ena sidan en önskan att dela sin inre värld 
med någon och å andra sidan ett behov att skydda och hemlighålla densamma. 
Bedömningsintervjun tangerar (och respekterar) denna balans och kan innebära den 
första livlinan ut ur en motsägelsefull och smärtsam hemlig värld. 

- Intervjun kan ge underlag för att särskilja normalt fantasiliv, olika dissociativa 
störningar och andra möjliga diagnoser. Intervjuaren måste vara förtrogen med hur 
dissociation ofta manifesteras hos barn: t.ex. transtillstånd, minnesbortfall, växlande 
beteenden, somatiska klagomål, depressiva och suicidala känslor, sömnrubbningar, 
samt inte minst upplevelser av delning i form av förekomst av olika delpersonligheter, 
hallucinerade inre röster eller beteenden utom barnets kontroll. 

- Ramfaktorer      
Intervjun presenteras och genomförs som ett unikt och speciellt samtal som skiljer sig 
från andra samtal, men samtidigt med referens till erfarenheter av liknande barn med 
liknande erfarenheter. Barnets nyfikenhet stimuleras både vad gäller sitt eget material 
och intervjuaren erfarenheter. Barnet skall känna respekt för sin integritet och sitt 
behov av kontroll av situationen. Barnets ”patologi” omformuleras som meningsfull 
och adaptiv, som kanske det enda sättet att överleva i svåra situationer. 

- Pedagogiska inslag 
Barnet undervisas i dissociativa försvar med utgångspunkt i den normala strävan att 
blockera eller undvika fysisk smärta. 

- Indirekt kommunikation 
Det barnet har svårt att kommunicera verbalt och/eller vokalt kan ev. uttryckas på 
annan sätt, t.ex. med teckningar, modellera, dockor etc. eller med hjälp av 
ordbehandlare, bandspelare m.m. Dock: Att förmå barnet att berätta för mycket för 
snabbt kan få barnet att känna sig lurat eller förrått varefter kommunikation försvåras. 

- Utforskande av fantasiprocesser 
Barnet ombeds ha med sig sina speciella dockor, nallar, filat, favoritleksaker etc. 
Intervjuaren försöker lära känna barnets olika övergångsobjekt och låtsaskamrater 
(nuvarande och tidigare), deras namn, funktion, tillkomst, karaktär, situationer då de 
kommer till användning, etc., samt försöker utforska om de kan ha egen vilja, till eller 
uppmana barnet att göra något, osv. Detta utforskande gäller även speciella platser 
samt inte minst ev. röster. Det adaptiva med objekt/låtsaskamraten/platsen/rösten 
betonas. Intervjuaren kan ev. få kontakt med rösten, med barnet som förmedlande 
länk, genom användning av dockor, låtsastelefoner, skriftliga meddelanden o.d. eller 
genom direkt dialog. 

- Transfenomén 
Intervjuaren är observant på tecken på att barnet går in i transtillstånd. Detta kan 
manifesteras i att barnet stirrar framför sig, sluter ögonen, utför repetitiva rörelser 
medan förefaller distraherad. Intervjuaren försöker utforska vad som händer när barnet 
genomgår dylika ”tomma” episoder, även om barnet initialt svarar undvikande ”jag 
vet inte” o.d. 

- Amnesi 
Amnestiska processer är ofta svåra att utforska hos barn som oftast svara ”jag har 
glömt” som ett sätt att avvärja vidare utfrågning. Intervjuaren måste försöka aktivera 
barnets nyfikenhet och intresse för de egna minnesproblemen. Har barnet t.ex. glömt 
en aggressiv händelse kan man fråga efter ev. blåmärken och skador, vad andra 
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berättat, samt efterfråga egna delminnen (t.ex. före och efter incidenten) för att sedan 
gemensamt notera vilka luckor som föreligger. Tillsammans med barnet läggar man 
sålunda ett slags minnespussel. Man kan även undersöka om det finns andra ”delar” 
som minns händelsen. Utforskning av tidiga barndomsminnen är en viktig del av 
intervjun. 

- Fluktuationer 
Intervjuaren observerar noggrant ev. Växlingar i barnets beteende, sätt att relatera, 
o.s.v. Om sådan förändring noteras i rummet, eller har rapporterats från annat håll, 
kommenteras detta för barnet och undersöks närmare. I sammanhanget utforskas om 
det händer att barnet gör saker det egentligen inte vill. 

- PTSD- symtom, depression och somatiska klagomål  
Även om de ev. Posttraumatiska symtomen är skrämmande för barnet är de relativt 
lätta att dela med sig av. Intervjuaren frågar närmare om mardrömmar och 
återkommande teman i dessa. En av drömmarna återges ev. i detalj. I samband med att 
man frågar barnet om depressiva och suicidala tankar och känslor kan man närmare 
försöka utreda deras föreställning om vad som händer efter döden, samt vid behov 
betona dödens slutgiltiga betydelse både för barnet och dess delpersonligheter, 
låtsaskamrater, m.fl. Barn med dissociativa störningar lider inte sällan av somatiska 
åkommor såsom huvudvärk och magont alt. Besvärande sensoriska upplevelser, t.ex. 
äckliga lukter. Dylika företeelser utforskas närmare, t.ex. hur de känns – reellt eller 
metaforsikt-, när de uppträder, etc. 
 
Fortlöpande bedömning 
Under intervjun bedöms efterhand om de iakttagna eller rapporterade symtomen kan 
anses vara genuint dissociativa eller snarare normala alt. Uttryck för annan störning 
såsom autism, borderline, schizofreni, etc. 
 
Vad gäller utforskandet av låtsaskamrater har Silberg formulerat följande hypoteser 
gällande skillnader mellan normala barn och barn med dissociativ störning: 
 
Dissociativa barn 
 
1. är mer oklara över om låtsaskamraten bara är fantiserad 
2. känner sig hunsad eller besvärad av låtsaskamraten 
3. känner att låtsaskamraten kan ta över deras kropp 
4. känner behov av att hemlighålla låtsaskamratens identitet 
5. uppfattar att låtsaskamrater kan vara i konflikt med varandra, vilket kan leda till en 

lojalitetskonflikt för barnets del. 


