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ABSTRACT 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett brukarperspektiv undersöka deltagares erfarenheter 

och upplevelser av behovsgrupp på schematerapeutisk grund och redogöra för beskrivna 

betydelsefulla och verksamma aspekter i deras förändringsprocesser. 

Studien bygger på kvalitativ metod och består av fokusgruppintervjuer. Intervjugruppen 

bestod av tolv deltagare, som samtliga ingått i en behovsgrupp, under perioden våren 2014 – 

våren 2015, inom ramen för utbildningen i psykoterapi, KBT, på Svenska Institutet för 

Kognitiv Psykoterapi.  

Resultatet i intervjustudien har tematiserats och analyserats utifrån teorier av Yaloms teori 

om gruppfaktorer (2005), en gruppmodell av Burlingame, MacKenzie och Strauss (2004) och 

grupprocessfaktorer som ingår i en modell för kognitiv beteendeterapi i grupp, utarbetad av 

Bieling, McCabe och Antony (2008). 

De huvudsakliga slutsatserna i studien visar att följande faktorer är väsentliga för den 

terapeutiska processen: synliggörandet, stöd, vändpunkt, emotionell avlastning, 

identifikation av otillfredställda behov, den egna motivationen och beteendeförändring.  

Nyckelord: schema therapy, schema och schematerapi. 
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FÖRORD 

Det har inneburit en spännande resa att genomföra denna uppsats. Det har varit 

stimulerande att få söka svar på frågan om vad det är i en terapi som egentligen uppfattas 

som verksamt och betydelsefullt och få höra det av de som varit med om processen. I vår 

studie handlar det specifikt om schematerapins metod och teori, som vi båda är inspirerade 

av. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som vågat och velat dela så viktiga 

upplevelser och erfarenheter till forskningsändamål. Vi hoppas innerligt att vi gjort era 

upplevelser och erfarenheter rättvisa i studien.  

Tack också till de psykoterapeuter som ställt upp på intervju vilket bidragit till vår 

förförståelse kring schematerapeutiska behovsgrupper. 

Tack till professor Yvonne Sjöblom, som utifrån sitt handledarskap bidragit med kunskap och 

stimulans och hjälpt oss att utforma studien till den form den har idag.  

 

Christina Löwenborg & Maria Schenell i januari 2016  
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1. INTRODUKTION 

Denna uppsats syftar till att utifrån ett brukarperspektiv undersöka några deltagares 

erfarenheter och upplevelser av behovsgrupp på schematerapeutisk grund och redogöra för 

beskrivna betydelsefulla och verksamma aspekter i deras förändringsprocesser. Uppsatsen 

inleds med ett historiskt perspektiv på psykoterapiforskning. 

Psykoterapi är en behandlingsform inom psykologin, som har funnits i drygt hundra år och 

systematisk forskning på psykoterapiområdet har bedrivits i över fyrtio år (Philips och 

Holmqvist et al, 2008). Schematerapin har existerat i drygt 20 år och psykoterapimetoden 

började utvärderas 2000 (Vreeswijk, Broersen & Nadort 2012). För oss uppsatsförfattare 

väcktes intresset för schematerapi under vår legitimationsgrundande 

psykoterapeututbildning vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Inom ramen för 

utbildningen erbjuds studenterna vid institutet att som egenterapi delta i så kallade 

schematerapeutiska behovsgrupper vilket vi gjorde. Efter avslutad terapi fanns hos oss båda 

en nyfikenhet över att utforska närmare vilka de verksamma mekanismerna är i en 

schematerapeutisk behovsgrupp vilket så småningom också blev vårt val av uppsatsämne. 

Närmast följer några viktiga hållplatser i psykoterapiforskningens historia och därefter en 

beskrivning av ett vägskäl mellan två viktiga forskningsinriktningar, som bildar en 

utgångspunkt för denna uppsats. 

Den första systematiska utvärderingen av psykoterapi publicerades 1924, men därefter 

dröjde det innan flera utvärderingar gjordes. Det finns två kända artiklar, som utgör basen 

för kommande forskning på området. Den första artikeln är skriven av Saul Rosenzweig 1936 

och knappt två decennier senare kom den andra av Hans Eysenck 1952. Utfallet av 

Rosenzweigs studie var att olika terapiformer verkade få lika goda resultat trots att de 

hänvisade till olika verkningsmekanismer. Rosenzweig menade, att de olika terapiformerna 

har liknande verkningsmekanismer, trots att förespråkarna till de olika terapiformerna 

menade, att det var olika mekanismer, som var verksamma.  

Eysenck gjorde effektstudier för att undersöka skillnader i utfall mellan patienter som fått 

psykoterapi och patienter som fått annan behandling. Resultatet visade att psykoterapi inte 
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gav bättre resultat än för kontrollgruppen, som varit obehandlad. Konsekvensen av studien 

var att intresset ökade för att systematiskt undersöka effekterna av psykoterapi (a.a.). 

Under 1970-talet gjordes sammanställningar och under 1980 talet tog forskningen fart och 

1980 publicerade 475 effektstudier av Smith, Glass och Miller, som visade på att psykoterapi 

är en verksam metod i jämförelse med patienter som fått placebobehandling eller ingen 

behandling alls (a.a.). 

Psykoterapiforskning kan uppdelas i två varianter, dels effektforskning där man undersöker 

effekten av psykoterapi och dels processforskning, där man undersöker aspekter av terapins 

förlopp och hur dessa hänger samman med andra faktorer. Evidensforskningen tog fart på 

1990- talet. Syftet var att ta reda på vilka terapimetoder det fanns forskningsstöd för och 

metoden som användes var randomiserade och kontrollerade undersökningar (RCT: 

randomized and controlled treatment trial), där man undersökte patientgruppen med en 

kontrollgrupp (a.a.). 

KBT-behandlingar har varit lätta att jämföra i RCT studier, eftersom de ofta bygger på 

manualer. Efter hand har studier om verksamma mekanismer blivit allt viktigare i 

psykoterapiforskning. Philips och Holmqvist (2008) menar att forskningen måste förflytta sig 

från frågan om en viss terapiform fungerar till frågan om vad det är i terapin som är 

verksamt. Vad som är verksamt handlar om vad som ger förbättring för den enskilde (Philips 

och Holmqvist et al, 2008). Den senare formen av forskning likställs med vad som inryms i 

begreppet processforskning. Vår studie om vad som är betydelsefulla och verksamma 

aspekter för deltagare i schematerapeutiska behovsgrupper tillhör därmed fältet 

processforskning inom psykoterapiforskningen. Se vidare om syfte och frågeställningar. 

Denna uppsats handlar om schematerapi i grupp. På Svenska Institutet för Kognitiv 

Psykoterapi erbjuds studenter att gå i schematerapeutisk behovsgrupp under 

utbildningstiden. Uppsatsen kommer att belysa ett antal deltagares upplevelser av att delta i 

schematerapeutisk behovsgrupp om vad deltagare, som är blivande psykoterapeuter, 

beskriver som betydelsefulla, verksamma aspekter i schematerapeutisk behovsgrupp. Detta 

specifika forskningsområde, har visat sig utifrån efterforskningar, vara tidigare obeforskat.  
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Bakgrund schematerapi 

Schematerapin är baserad på den kognitiva beteendeteorin och har en stor betoning på 

affekter och underliggande kärnkognitioner. Det är en integrativ terapimetod som 

utvecklades redan på senare delen av 1980-talet av fil dr Jeffrey Young, psykolog och 

psykoterapeut, Columbia University, och är en numera evidensbaserad psykoterapeutisk 

modell, med utgångspunkter i kognitiv beteendeterapi (Beck 1979), anknytningsteori 

(Ainsworth och Bowlby 1991) och gestaltterapi (Perls, F. S 1977) riktad till patienter som 

tidigare inte blivit hjälpta av exempelvis traditionell KBT. De systematiska 

tillvägagångssätten, som används inom schematerapin, integrerar tekniker och strategier 

från olika teorier (Young et al 2003). Schematerapi har etablerat sig som en effektiv 

behandling för patienter med mer kronisk karaktärsproblematik. På senare tid har 

schematerapi även visat positiva resultat för humörs- och ångestproblematik och studier 

görs också på ett flertal andra psykiatriska besvär (Cecero et al, 2004, Hawke & Provencher, 

2011, i Boterhoven De Haan et al, 2014). Schematerapi delar likheter med den kognitiva 

beteendeterapin på så vis att båda använder sig av kognitiva och beteende interventioner. 

Ett centralt koncept i schematerapi är tidiga maladaptiva scheman, som är ett resultat av att 

individens kärnbehov inte blivit tillräckligt bemötta under barndomen.  

En utgångspunkt i schematerapi (Lockwood, G & Perris, P, 2012) är att vi alla är biologiska 

varelser som föds med känslomässiga behov, kärnbehov:  

 En trygg och säker anknytning - där vi möts av förståelse, omvårdnad och acceptans 

 Autonomi – möjlighet att utveckla egen identitet, känsla av kompetens och 

självständighet 

 Ömsesidighet/realistiska krav – bli validerad och respekterad för sina egna känslor 

och behov 

 Spontanitet och lekfullhet – att få möjlighet att utforska, vara nyfiken och prova nya 

vägar 

 Realistiska gränser – vägledning och empatisk gränssättning 

 

Dessa kärnbehov behöver tillgodoses i nära relationer till andra för att en sund utveckling 

och mognad ska bli möjlig. När det sker utvecklar vi sunda livsmönster, så kallade scheman. I 
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situationer när de grundläggande mönstren, våra scheman, frustreras utvecklas tidiga 

maladaptiva scheman, känslomässiga sår, som enligt modellen Core Emotional Needs Model 

alla går att koppla till de grundläggande kärnbehoven. Vilka scheman som kommer att 

utvecklas är beroende av en kombination av barnets medfödda temperament och de tidiga 

erfarenheterna. Dessa scheman är dysfunktionella mönster och består av tankar, känslor, 

minnen, kognitioner och kroppsliga reaktioner (Young et al 2003).   

Våra tidiga erfarenheter delas in i fyra kategorier:  

 Att få för lite av det goda – brist på stabilitet, förståelse och kärlek 

 Att få för mycket av det onda – traumatisering, fara, smärta, hot 

 Att få för mycket av det goda – överbeskyddande, curlad, avsaknad av gränser 

 Dysfunktionella rollmodeller – till exempel en otrygg eller överkritisk förälder. Young 

menar här att vi som barn identifierar oss med våra föräldrar, eller andra viktiga i vår 

närhet, och internaliserar vissa delar av deras beteenden. 

 

              Scheman som utvecklas vid behovsbrist 

Känslomässiga behov:                     Scheman som utvecklas vid behovsbrist: 

1. Stabil tillgänglighet till en signifikant annan    Övergivenhet/Instabilitet 

2. Empati, kärlek, vägledning, omsorg   Känslomässig försummelse 

3. Öppenhet, ärlighet, genuinitet, lojalitet   Misstillit/utnyttjad 

4. Accepteras för den man är med sina                                                                                       

fel och brister     Defekt/Skam 

5. Inkluderas i samhällsgemenskapen   Social isolering/Utanförskap 

6. Integritet och uppmuntran till                               Sammanflätad/Outvecklat själv 

självexploration 

7. Utmanas att självständigt hantera sig själv                     

och sin situation     Beroende/Inkompetens 

8. Uppmuntran, engagemang, stöd och beröm   Misslyckande 

9. Uppväxtmiljö där fara sätts i rimliga                                                                       

proportioner     Sårbarhet för skada/sjukdom 
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10. Frihet att få uttrycka sina egna känslor,                                                                        

åsikter, önskningar och behov    Underkastelse 

11. Respekteras och värdesättas även om man                                                                         

har avvikande åsikter    Bekräftelsesökande 

12. Uppmuntras att se, och värna om, sina                                                                             

egna känslomässiga behov    Självuppoffrande 

13. Struktur, rutiner, tydlighet, fokus- och                                                                  

frustrationsstöd     Bristande självdisciplin 

14. Empatiskt satta gränser för starka känslor                                                                          

och impulser     Bristande självkontroll 

15. Spontanitet och lekfullhet i allmänhet, vid                                                                     

lärande och i prestation    Känslomässig hämning 

16. Uppväxtmiljö präglad av möjlighet till                                                                               

förståelse och försoning    Straffande 

17. Uppväxtmiljö präglad av rimliga förväntningar                                                                     

på måluppfyllelse     Obevekliga krav 

18. Uppväxtmiljö präglad av tilltro, optimism                                                                           

och hoppfullhet     Negativism/Pessimism 

(Perris & Gyllenhammar, 2014) 

 

Copingstilar 

För att inte riskera att översvämmas av de intensiva och överväldigande känslor som våra 

maladaptiva scheman, våra känslomässiga sår, kan ge oss använder vi oss av olika 

hanterandestrategier, så kallade copingstilar. De är det sätt vi uttrycker oss på när ett 

schema aktiveras. Med schemaaktivering menas att vi hamnat i en situation som kan 

associeras till behovsfrustration tidigare i livet. De delas in i kategorierna; flight/undvikande, 

freeze/kapitulerande och fight/överkompenserande. De hjälper och skyddar oss mot fara, 

obehag, smärta och motsvarar de biologiskt betingade responserna vid fara men blir också 

det som vidmakthåller att besvären kvarstår. 
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Vi ger ett exempel. En person som har ett schema av känslomässig försummelse hamnar i en 

situation där schemat aktiveras. Vid användande av den överkompenserande strategin, fight, 

skulle personen kunna bli mycket krävande och se till att få uppmärksamhet medan 

personer med samma schema men med ett annat kanske blygare temperament skulle välja 

en mer kapitulerande strategi, freeze, och agera som om schemat vore sant. Den personen 

skulle förmodligen ge upp i situationen och inte heller be om något.  

Personer som använder sig av den undvikande strategin, flight, skulle troligast se till att 

aldrig hamna i situationer där schemat riskerar att aktiveras. Det specifika beteendet som 

personen uppvisar just i situationen, till exempel att skälla, anklaga, överäta, dricka alkohol, 

hota, använda tvångsbeteenden m fl kallas för copingrespons. 

Som nämns ovan är vårt temperament till stor del styrande i valet av copingstil. Personer 

med ett mera passivt eller ängsligt temperament kommer förmodligen att utveckla en 

copingstil av mer undvikande eller kapitulerande karaktär medan personer med utåtriktade, 

orädda eller aggressiva temperamentsdrag snarare kommer att överkompensera. Stilen kan 

variera i relation till olika personer och sammanhang. 

En copingstil är alltså ett sätt att hantera ett schema, på gott eller ont, men läker det inte 

(Young et al 2003). 

 

                                                                Schemamodes 

Jeffrey E. Young upptäckte att originalmodellen av schematerapin inte var tillräcklig. Att 

fokusera på maladaptiva scheman och copingstilar räckte inte till att förklara fenomenet 

med skiftande beteenden vilket ju också är en nödvändighet då behandlingen bland annat 

går ut på att byta ut maladaptiva mönster mot mer fungerande. Utifrån dessa tankar 

utvecklades modeskonceptet.  

Ett schemamode är det dominerande och övergripande sinnestillstånd en person befinner 

sig i just nu, för stunden. Det innefattar personens grundläggande schema med tillhörande 

copingstil (undvikande, kapitulerande eller överkompenserande) och copingrespons (det 

faktiska beteendet) som är aktiverat i just den specifika situationen. 
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Trots att litteraturen (Young et al 2003 och Arntz & Jacob 2013) beskriver olika antal 

schemamodes är man överens om att dela in våra modes i fyra kategorier: 

 

 Barnlika modes – känslomässiga tillstånd indelade i typerna: Sårbara barnet 

  Arga barnet 

  Impulsiva barnet   

  Glada barnet. 

 Maladaptiva föräldramodes – internaliserade attityder:   Straffande förälder 

  Krävande förälder 

 Maladaptiva copingmodes – hanterandestrategier:   Avstängd beskyddare 

  Överkompenserande 

  Följsam kapitulerande 

 Hälsosamma modes:     Sund vuxen och även  

  det Glada barnet hör hit. 

 

                                                                  

Terapin 

 Målet med schematerapi handlar om att förändra de scheman som hindrar individen från 

att leva fullt ut och utvecklas till en sund vuxen person, som självständigt kan värna om och 

tillgodose sina grundläggande känslomässiga behov. Genom att i terapin använda sig av 

känslomässiga, kognitiva, beteendemässiga och relationsinriktade interventioner lär sig 

patienten att tilldela ny mening åt sina känslor och närma sig dem på ett nytt sätt (Vreeswijk 

et al 2014). 

I början av terapin görs en så kallad konceptualisering, där terapeuten tillsammans med 

patienten kartlägger patientens problem och maladaptiva scheman, copingstilar 

(hanterandestilar) och modes (sinnestillstånd vid ett specifikt tillfälle). Scheman skapas 

under barndomen och har under många år försett individen med känslor av trygghet, 

säkerhet och hjälpt till att göra världen och omgivningen mera begriplig och 
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förutsägbar(Young et al 2003).  När behoven inte blir bemötta och tillgodosedda skapas 

maladaptiva scheman. Scheman kan inte helt försvinna eftersom minnen, som är 

förknippade med det, inte kan raderas. Young menar ändå att maladaptiva scheman mer 

eller mindre kan läkas och det sker genom att man arbetar med att minska intensiteten i de 

plågsamma minnena, minskar den känslomässiga laddningen och minskar både frekvens och 

graden av de kroppsliga upplevelserna. Till schemaläkande faktorer hör också 

beteendeförändringarna eftersom patienten lär sig att ersätta de maladaptiva copingstilarna 

med mer fungerande. När ett schema läker aktiveras det inte längre lika lätt som tidigare. 

Andra centrala begrepp i behandlingen är empatisk konfrontation och limited reparenting.  

Limited reparenting är hjärtat i terapin och innebär att terapeuten utgår från att patienten 

på ett eller annat sätt är i behov av en relation till någon annan och att något eller några av 

de grundläggande behoven inte blivit tillgodosedda. En viktig del i terapin handlar för 

terapeuten om att skapa ett sådant klimat att en allians kommer till stånd och på det sättet 

få patienten att knyta an till sin terapeut för att skapa en trygg bas, där patienten kan 

fortsätta att utvecklas mot en känslomässigt integrerad självständighet. Terapeuten ska, 

inom ramen för en professionell relation, försöka möta patientens i hans eller hennes behov. 

(Lockwood, G. 2008). I den terapeutiska processen bör det finnas plats för både omvårdnad, 

värme, fasthet, lekfullhet, gränssättning, självutlämnande och konfrontation. När 

konfrontationen sker tillsammans med förståelse, värme och stöd har man uppnått vad man 

i schematerapi kallar för empatisk konfrontation. Genom olika upplevelsebaserade 

interventioner försöker terapeuten väcka, aktivera, ett maladaptivt mode för att sedan 

hjälpa patienten till ett mer hälsosamt och fungerande mode. När patienten blivit mera 

relationellt och känslomässigt trygg och stabil, övergår behandlingen till att han eller hon 

alltmer kan möta och tillgodose sina behov på egen hand och i relation till andra nära och 

betydelsefulla personer. 

Att ha eller utveckla ett sunt vuxen mode innebär att vara integrerad i tanke, känsla och 

handling samt att gå i riktning mot ömsesidig behovstillfredsställelse i nära relationer. 

(Young et al 2003). 
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Tidigare forskning 

Nedan följer de studier vi valt att belysa, utifrån deras relevans i förhållande till uppsatsens 

syfte. De studier vi valt ut rör effektstudier, processtudier samt en studie om terapeuters 

tankar från olika terapeutiska inriktningar, samt studier om likheter och skillnader gällande 

processerna inom olika terapeutiska inriktningar.  

 

                   Förändringar av scheman I en schemafokuserad gruppterapi 

I den första artikeln, The Young Schema Questionnaire in Group Therapy: A Client –Focused 

Approach (Fitzsimmons et al, 2009), beskriver författarna vilka scheman som var mest 

vanliga i en gruppterapi och hur dessa scheman förändrades efter behandling. YSQ (the 

Young Schema Questionnaire) är ett självskattningsformulär bestående av 75 påståenden, 

som identifierar 15 scheman. Respondenten ombeds ta ställning till hur varje påstående 

överensstämmer för henne/ honom och på så sätt kunde de personliga problemområdena 

identifieras. Undersökningsgruppen bestod av 92 vuxna patienter, som deltog i en daglig 

behandling inom psykiatrin. Förutom att samtliga patienter hade en ångestproblematik 

förekom även annan problematik i form av personlighetsstörning, missbruk och 

självskadebeteende i patientgruppen. Patienterna uppmuntrades till att undersöka hur deras 

scheman påverkade relationer i vardagen och hur deras scheman kunde relateras till deras 

symtom av ångest och depression. Patienterna fyllde i YSQ inledningsvis och åter efter fyra 

veckors behandling. Flertalet patienter i behandlingsprogrammet förändrade sina 

relationsmönster, inklusive synen på sig själv, på andra och på sig själv i relation till andra. 

Forskningen visar att Young och Klosko´s konceptualisering av interpersonella scheman är 

ett användbart ramverk för att identifiera var och ens interpersonella frågeställningar/ 

livsteman och mäta styrkan i dem. I undersökningen kunde iakttas att traditionella kognitiva- 

beteendeterapeutiska interventioner var mindre effektiva för patienter med 

personlighetsstörning och patienter med behandlingsresistent ångest eller depression 

jämfört med schematerapi. Detta härrörs till att schematerapi fokuserar på maladaptiva 

scheman, som har sitt ursprung i behov som inte blivit tillgodosedda. Resultatet visade att 8 

av 15 scheman hade försvagats vid behandlingens avslut. De scheman som visade på 

signifikanta skillnader var följande: självuppoffring, obevekliga normer, utanförskap, 
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underkastelse, övergivenhet, misstroende, berättigande och låg självkontroll. En minskning 

av maladaptiva scheman kan tolkas som stöd för att behandling i grupp är effektivt. 

Behandlingsmålet är att stödja patienten i att förstå och börja förändra de faktorer som 

leder till depression och ångest. Undersökningen visar vidare att patienterna förändrade sin 

syn på hur de definierade sig själva genom att öka självkänslan, utveckla mer realistiska 

förväntningar på sig själva samt lära sig att förhindra självkritik. Grupp som format visade sig 

vara ett bra forum för att utmana scheman. En stödjande grupp underlättar förändringar vad 

gäller scheman som övergivenhet, utanförskap och misstro. Under behandlingen visade sig 

deltagarna öppet kunna dela erfarenheter och känslor i en grupp. Resultatet blev att 

deltagarna upplevde stöd och acceptans och började ifrågasätta tidigare antaganden de haft 

om sig själva och andra, t ex att alla överger, eller kritiserar dem. Signifikanta skillnader i 

scheman som underkastelse och självuppoffring tolkas som att patienten gjort förändringar 

gällande sina förväntningar på sig själv och andra. Ett starkt fokus i behandlingen var att 

utveckla copingstrategier för att handskas med ångest genom att arbeta med förvrängda 

tolkningar av olika situationer. Resultaten visade också att patienterna kände sig mindre 

sårbara för fara. Ett schema som inte förändrades var känslomässig deprivation, vilket 

förstås utifrån att det är starkt influerat av tidigare relationer. Behandlingen har varit mer 

inriktad på hur personen ifråga varit påverkad av bristen på känslomässigt stöd än fokus på 

själva bristen på känslomässigt stöd. Väsentligt var att schemakonceptualiseringen hjälpte 

deltagaren att förstå, bli validerad samt öka insikten i livsförändringar som kan identifieras 

under behandlingen (a.a.). Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet att 8 av 15 scheman 

påverkades positivt kan tolkas som stöd för att schematerapi i sin helhet är en effektiv 

behandling. 

 

Förändringsmekanismer i en schematerapigrupp med patienter med personlighetsstörning 

I den andra studien (Tscacher et al, 2012) beskrivs förändringsmekanismer i en 

schemacentrerad gruppsykoterapi med patienter med personlighetsstörningar. I 

undersökningen deltog 69 personer, som samtliga hade en personlighetsstörning. 

69 deltagare ingick i en schemafokuserad grupp psykoterapi med SET-inriktning (schema 

centered emotive-behavior therapy) och en kontrollgrupp om 26 personer, som fick 

inriktningen social färdighetsträning (SST). Efter varje session fyllde deltagarna i rapporter, 

som sedan analyserades. Resultatet visade ett antal komponenter, som varit betydelsefulla i 
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den terapeutiska processen. Klarifiering visade sig vara en betydelsefull komponent. När 

deltagarna fick insikt om sig själva och sina problem och hade tydliga individuella mål att 

sträva mot, kände de en större tilltro till den egna förmågan att lösa problemet. En annan 

viktig komponent i behandlingen var relationen mellan terapeuten och patienten. En positiv 

och ömsesidig förståelse gjorde att patienten kände sig uppskattad av terapeuten. En tredje 

viktig komponent var avvisande, som är en negativ komponent. När en deltagare inte kände 

sig sedd och förstådd av terapeuten och gruppen, så kände sig deltagaren avvisad och 

konsekvensen blev att deltagaren kände sig förhindrad att fritt uttrycka tankar och känslor. 

Med andra ord kan sägas att en verksam komponent är frånvaron av en känsla av avvisande. 

En fjärde viktig komponent var emotionell aktivering, som kunde vara positiv eller negativ. 

Emotionell aktivering är viktigt för att deltagaren ska känna sig delaktig i gruppen. När 

komponenten klarifiering var hög så följdes det av lägre känslomässig grad av förkastande 

och även av lägre grad av emotionell aktivering i gruppen. Förekomst av upplevt förkastande 

hämmade bandet mellan patienten och terapeuten. Sammanfattningsvis kan sägas att 

komponenterna klarifiering, relationen terapeut – patient, förkastande och emotionell 

aktivering visade sig vara väsentliga och påverkade processen vid varje session (a.a.).  

 

Schemaförändringar som resultat av en gruppterapi 

I den tredje studien (Welburn et al, 2000) beskrivs effekten av intensiv schemagruppterapi 

utifrån schemaförändringar hos patienterna efter ett 12 veckors program. Studien pågick 

under en tvåårsperiod. De mest förekommande diagnoserna hos deltagarna i studien var 

depression, ångest, ptsd och personlighetsstörning. Mätningarna gjordes dels med hjälp av 

YSQ (Young Schema Questionnaire) och dels av BSI (The Brief Symtom Inventory). Båda 

mätinstrumenten är självskattningsinstrument med 75 respektive 53 påståenden att ta 

ställning till. Populationen bestod av 84 deltagare, varav 30 % var män och 70 % var kvinnor. 

Jämförelsegruppen bestod av deltagare som stod på väntelistan till behandling. Forskarnas 

hypotes var att schemana utanförskap, defekt/ misslyckande, övergivenhet, känslomässig 

deprivation och misstroende, dvs scheman som rör frånkoppling, skulle påverkas mest under 

behandlingen. Studiens resultat visade att 3 av 15 scheman förbättrades under 

behandlingen: utanförskap, defekt/ misslyckad och sårbarhet för fara. Skillnaderna för 

ovanstående tre scheman var statistiskt signifikanta. Intressant är att dessa scheman är 

tänkta att vara bestående och förändringsresistenta speciellt i kort begränsad behandling. 
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Två av de tre schemana förbättrades med behandling som förväntat. Ett oväntat resultat var 

förbättringen av schemat sårbarhet för fara och en större känsla av trygghet som konsekvens 

därav. En tänkbar förklaring, enligt forskarna, är att det verkar vara en hierarki bland 

schemana. Trygghet är mer fundamentalt och primärt än andra scheman. Bland de scheman 

som rör frånkoppling från andra så förändrades defekt/ misslyckad och utanförskap, men 

däremot inte känslomässig deprivation, övergivenhet och misstroende. Ur ett hierarkiskt 

perspektiv kan tänkas att tillit till andra och förväntningar på att andra ska finnas för mig 

befinner sig högre upp i behovshierarkin än behovet av tillhörighet och att det finns andra 

som kan känna som jag, dvs att jag inte är ensam. En annan tänkbar förklaring till resultatet 

är att de scheman som förändrats är de som framkallades och utmanades i den terapeutiska 

kontexten. Det är troligt att en intensiv gruppmiljö framkallar och utmanar scheman, som 

handlar om att känna sig annorlunda och alienerad från andra. Det verkar som att för en 

förändring av ett schema ska ske, så krävs att schemat blir exponerat (a.a). 

 

        Terapeuters tankar om terapiprocessen. Om olikheter och likheter mellan schema-,    

        kognitiv- och psykodynamisk psykoterapi 

I den fjärde artikeln, som är en process studie, (Boterhoven De Haan et al, 2014) beskrivs en 

studie om terapeuters tankar och iakttagelser om likheter och skillnader vad gäller de 

terapeutiska processerna inom inriktningarna schematerapi, kognitiv-beteendeinriktning och 

psykodynamisk inriktning. Resultatet visar dels på distinkta skillnader mellan de olika 

inriktningarna och dels på några gemensamma faktorer.  

 

I studien (a.a.) har terapeuter från de tre olika inriktningarna, kognitiv beteendeterapin (KBT) 

(33,3), psykodynamisk psykoterapi (29,2%) och schematerapi (37,5%) deltagit. Deltagarna 

kommer från Australien, USA, Europa, Sydafrika, Asien och Kanada. I studien har forskarna 

använt sig av ett mätinstrument som heter Psychotherapy Process Q-Set (PQS), vilket består 

av 100 påstående som terapeuterna tagit ställning till och gjort bedömningar utifrån det 

mest karakteristiska och det mest icke-karakteristiska (a.a.).  

 

Det finns flera studier som tidigare kontrasterat psykodynamisk teori och kognitivt-

beteendeinriktad psykoterapi (Blagys & Hilsenroth, 2000; Jones & Pulos, 1993 i Boterhoven 

De Haan et al, 2014). Forskningen visar att olika terapier ”lånar” olika strategier och tekniker 
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från varandra. Det finns en hög korrelation mellan interventionerna inom kognitiv-beteende 

terapi och psykodynamisk terapi och resultatet talar för att psykodynamiska 

psykoterapeuter använder en del kognitiva-beteendeinriktade strategier i sin behandling 

(Ablon & Jones, 1998 i Boterhoven De Haan et al, 2014). På samma sätt har kognitiv 

beteendeinriktad psykoterapi adopterat effektiva tekniker från andra inriktningar (James, 

2001 i Boterhoven De Haan et al, 2014).  

 

Schematerapin, som är baserad på den kognitiva-beteende teorin, har en större betoning på 

affekter och underliggande kärnkognitioner. Schematerapi är en integrativ terapimetod 

utvecklad av Young (1990). Ett centralt koncept i schematerapi är tidiga maladaptiva 

scheman, som är ett resultat av att individens kärnbehov inte blivit tillräckligt bemötta under 

barndomen. De systematiska tillvägagångssätten, som används inom schematerapin, 

integrerar tekniker och strategier från olika teorier. Schematerapi har etablerat sig som en 

effektiv behandling för patienter med mer kronisk karaktärsproblematik. På senare tid har 

schematerapi visat även positiva resultat för humörs och ångestproblematik (Cecero et al, 

2004, Hawke & Provencher, 2011 i Boterhoven De Haan et al, 2014). Schematerapi delar 

likheter med den kognitiva beteendeterapin på så vis att båda använder sig av kognitiva och 

beteende interventioner. Skillnaderna mellan de olika inriktningarna är relaterade till graden 

av betoning av vissa aspekter inom behandlingen. Riktningen av arbetsprocessen inom 

schematerapin kan beskrivas som ”bottom-up”, medan processen i den kognitiva beteende 

inriktningen kan beskrivas som ”top-down” (Boterhoven De Haan et al, 2014). ”Top-down” 

och ”bottom-up” är båda strategier för informationsprocessande. Förhållningssättet i ”top-

down” handlar om att processen startar på ytan och succesivt arbetar sig ner till kärnan, 

medan förhållningssättet i ”bottom-up” är dess motsats. Här startar processen på kärnnivån 

och arbetar sig upp mot en större överblick, mindre delar sätts ihop till ett större system. 

Schematerapin startar i kärnproblematiken, dvs ”bottom-up” perspektivet, vilket resulterar i 

ett distinkt skifte tidigare i behandlingen. Den kognitiva beteendeinriktningen tar sin 

utgångspunkt i ytnivån av kognitioner och beteende för att stegvis fördjupa processen.  

 

Schematerapin liknar den psykodynamiska terapin på så vis att erfarenheter under 

uppväxten ses som ett viktigt ursprung i patientens liv. En annan likhet är att båda 

metoderna har fokus på den terapeutiska relationen. Schematerapin har fokus på aspekter 
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som limited reparenting och empatisk konfrontation och psykodynamisk terapi har fokus på 

att uttrycka empati och att bygga en terapeutisk allians. Terapeutens förhållningssätt i 

psykodynamisk psykoterapi handlar om neutralitet, medan terapeuten i schematerapi mer 

troligt är aktiv, ger direktiv och använder tekniker som limited reparenting med målet att 

möta icke tillfredställda kärnbehov och läka dem (Boterhoven De Haan et al, 2014).  

 

KBT terapeuter bedömde att de fokuserade på kognitiva teman, att vissa specifika uppgifter 

och aktiviteter var schemalagda utanför terapitiden, att de uppmuntrade patienten att pröva 

nya sätt att hantera situationer på, förmedlade positiva förväntningar på terapin och 

diskuterade målen med behandlingen med patienten. Terapeuterna identifierade 

terapeutrollen som lärarlik, eftersom hon/ han i sitt förhållningssätt ger explicita råd och 

guidning. Vidare fokuserar KBT terapeuter relationsbyggandet genom samarbete, 

betoningen på patientens känslor och säkerställandet av att patienten förstår 

förändringsprocessen (a.a.). 

 

De psykodynamiskt orienterade terapeuterna betonade undersökandet av huvudtemana 

som var relaterade till patientens interpersonella relationer. Diskussionen var fokuserad på 

terapirelationen och på tolkningar om omedvetna önskningar och känslor. Terapeuten 

betonade empati för patienten, förmedlande av en icke-dömande acceptans och fokus på att 

nå nya insikter och förståelse (a.a.).  

 

Schematerapeuterna betonade samarbetsaspekten i terapirelationen, fokus på kärnbehov 

och konceptualiseringen av patientens problem och tema i schematerapitermer. 

Karakteristiskt var också känslofokuserade tekniker och visualiseringar som används som 

förändringsstrategier och konfrontation av dysfunktionellt beteende. Schematerapeuten är 

responderande och känslomässigt involverad, utbildar patienten i kärnfrågorna och 

copingsstrategier och är självutlämnande. Aspekter som var mest kännetecknande för 

schematerapi, men som också delades av de andra terapiinriktningarna var att terapeuten 

tonade in patienten empatiskt, att terapeuten uppmärksammade humöret eller affekten hos 

patienten och länkade över till känslor och minnen från situationer i det förflutna (a.a.).  
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Syftet med studien var att undersöka kärnaspekterna i terapiprocessen och definiera dels 

vad som förenar de olika inriktningarna och dels vad som skiljer dem åt. Resultatet indikerar 

slående skillnader mellan inriktningarna på så vis att distinkta profiler för varje inriktning 

identifierades (a.a.).  

 

KBT terapeuter bedömde sig själva som mer direkta, fokuserade på beteendet med ett mer 

problemlösande förhållningssätt. KBT terapeuten är mer lärarlik i sitt förhållningssätt. 

Psykodynamiska terapeuter bedömde sig annorlunda jämfört med KBT och schematerapi 

terapeuter på så vis att de bedömde att de betonade med större emfas på relationella frågor 

inklusive patientens interpersonella relationer. Detta stämmer väl överens med 

psykodynamisk teori, där patientens interpersonella relationer och den terapeutiska 

relationen är identifierad som kärnkomponenter. Nivån av engagemang är en annan aspekt 

som skiljer psykodynamisk psykoterapi från de övriga. Psykodynamiskt orienterade 

terapeuter tolkar sig själva som neutrala, till skillnad mot KBT och schematerapi 

terapeuterna. Schematerapi terapeuter fokuserade på experimentella tekniker som 

inkluderade affekter och visualisering. Schematerapi terapeuten såg sig mer som en förälder 

än en lärare eller som neutral. Limited reparenting är en term, som utvecklats inom 

schematerapin, och som syftar på att terapeuten strävar efter att bemöta kärnbehoven på 

ett begränsat sätt. Aspekter som relaterar till detta är ett mer personligt affektivt 

involverande, som inkluderar ett visst mått av självutlämnande och känslomässigt 

responderande. Terapeuten tillhandahåller utifrån patientens behov likväl som hon 

konfronterar patienten när det behövs. KBT terapeuterna identifierade några aspekter som 

var gemensamma med schematerapi terapeuterna, nämligen att relationen med patienten 

kännetecknas av samarbete och uttalad kommunikation om förändringsprocessen. Trots 

likheterna finns skillnader; schematerapeuten lyssnar hellre än ger råd och är mer 

undersökande än ger direktiv. Undersökandet av det förflutna är gemensamt för 

schematerapi och de psykodynamiskt orienterade terapeuterna. Schematerapi terapeuterna 

använder informationen för att konceptualisera och undervisa patienten i relation till deras 

kärnbehov och copingsstrategier med syfte att nå en kognitiv omstrukturering, 

experimentell ominlärning och att bryta beteendemönster. De psykodynamiskt orienterade 

terapeuterna lägger däremot betoningen på att hjälpa patienten att bättre förstå hur deras 

problem har manifesterat sig och att upplösa intrapsykiska konflikter. Studien visar däremot 
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inte på några högt skattade gemensamma nämnare för psykodynamisk psykoterapi och KBT 

terapeuter. En faktor som var gemensam för samtliga inriktningar var uttalandet att 

”terapeuten är känslig för och tonar in empatiskt på patientens känslor”. Beteendet ses som 

viktigt utifrån att en uppmärksamhet på patienten är nödvändig för att förändring ska kunna 

ske. Fokus på affekter är nödvändigt för att underlätta för patienten att undersöka känslor 

och känna sig förstådd och stöttad (a.a.). 

 

                                            Sammanfattning av tidigare forskning                             

Kortfattat kan de fyra olika studierna sammanfattas enligt följande: 

I den första artikeln ”The Young Schema Questionnaire in Group Therapy: A Client –Focused 

Approach” (Fitzsimmons et al, 2009) beskriver författarna vilka scheman som var mest 

vanliga i en gruppterapi och hur dessa scheman förändrades efter behandling. 

Sammanfattningsvis kan sägas att schemakonceptualiseringen var en av de komponenter 

som hjälpte deltagaren att förstå och bli validerad samt öka insikten i livsförändringar, som 

kunde identifieras under behandlingen. Studien är en kombinerad effekt- och 

processinriktad studie. 

 

I den andra studien (Tscacher et al, 2012) beskrivs förändringsmekanismer i en 

schemacentrerad gruppsykoterapi med patienter med personlighetsstörningar. Resultatet 

visade ett antal komponenter, som varit betydelsefulla i den terapeutiska processen, bl.a  

klarifiering, relationen mellan terapeut och patient, frånvaron av förkastande och emotionell 

aktivering. Studien är en processinriktad studie. 

I den tredje studien (Welburn et al, 2000) beskrivs effekten av intensiv schemagruppterapi 

utifrån schemaförändringar hos patienterna efter ett 12 veckors program. Studiens resultat 

visade att tre av 15 scheman förbättrades under behandlingen. Studien är en effektinriktad 

studie. 

 

I den fjärde artikeln (Boterhoven De Haan et al, 2014) beskrivs en studie om terapeuters 

tankar och iakttagelser om likheter och skillnader vad gäller de terapeutiska processerna 

inom inriktningarna schematerapi, kognitiv-beteendeterapi och psykodynamisk terapi. 
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Resultatet visar dels på distinkta skillnader mellan de olika inriktningarna och dels på några 

gemensamma faktorer. Studien är en processinriktad studie. 

I avsnittet som behandlar tidigare forskning vi har redovisats både effekt- och 

processforskning utifrån urvalet schematerapi i grupp. Sammanfattningsvis kan sägas att det 

finns forskning som visar på att psykoterapi är verksam, i den bemärkelsen att den ger en 

effekt för patienten. Forskningsfältet är dock osäkert gällande de underliggande faktorerna, 

trots att det i processfokuserade analyser finns tydlig evidens för vissa processaspekter 

(Tscacher et al, 2012). Vår studie är en processtudie och vi är intresserade av underliggande 

faktorer. 

  

                                      2. SYFTE, METOD OCH GENOMFÖRANDE 

                                                                      Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett brukarperspektiv undersöka deltagares*) 

erfarenheter och upplevelser av behovsgrupp på schematerapeutisk grund och redogöra för 

beskrivna betydelsefulla och verksamma aspekter i deras förändringsprocesser.  

                                                            Frågeställningar  

Frågeställningar har operationaliserats i följande frågeområden: 

1. Beskrivning av viktiga erfarenheter och förändringar för deltagarna i behovsgruppen. 

2. Beskrivning av gruppens och terapeutens betydelse för processen för deltagarna i 

behovsgruppen. 

3. Beskrivning av betydelsen av deltagarens pågående psykoterapiutbildning. 

                                                         Kvalitativ intervjuundersökning 

Syftet med uppsatsens studie är att beskriva deltagares upplevelser och erfarenheter av 

schematerapeutisk behovsgrupp.  

___________________________________________________________________________ 

*) I uppsatsen likställs begreppen deltagare, respondent och informant.  
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Sökningar i databaser har gjorts vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och 

Södertörns Högskola samt sökning vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis register 

över tidigare uppsatser. Databassökningarna har gjorts utifrån sökorden schema therapy, 

schema och schematerapi. Urvalet har bestått av både effektstudier och processtudier som 

rör schematerapi samt en studie om hur terapeuter från olika terapeutiska inriktningar 

tänker om likheter och skillnader vad gäller de terapeutiska processerna inom olika 

inriktningar. 

Databassökningarna har resulterat i flertal studier som beskriver schematerapi i grupp vid 

olika typer av störningar (Young et al, 2006, Wreeswijk et al, 2014), (Renner et al, 2013). 

Urvalet har gjorts utifrån anknytningen till fältet schematerapi utifrån gjorda 

databassökningar. 

En kvalitativ metod valdes för att nå en djupare förståelse av hur deltagarna uppfattar sina 

erfarenheter. Det handlar om mjukdata, icke-kvantifierbar data, att få respondenternas 

beskrivningar och att genom en intervju nå fram till ett inifrån perspektiv. Undersökningen 

syftar till att ”gå på djupet”, söka sammanfallande och särskiljande erfarenheter och ta del 

av subjektiva upplevelser (de Poy & Gitlin, 1999).  

Intentionen var att samtliga deltagare skulle intervjuas i grupp, men i praktiken genomfördes 

även en individuell intervju. Orsaken var bortfall pga sena återbud. Efter övervägande 

genomfördes en enskild intervju för att kunna säkerställa insamlingen av material, då risken 

annars var att materialet inte skulle kunna samlas in.  

Med anledning av att det inte tidigare skrivits något om så kallade behovsgrupper valde vi, 

utöver fokusgruppintervjuerna, att intervjua två schematerapeuter. De två 

schematerapeuter som intervjuats motsvarar de terapeuter som erbjudit schematerapi i 

grupp, behovsgrupper, inom ramen för utbildningen i psykoterapi, KBT, vid Svenska 

institutet för Kognitiv psykoterapi. Samma frågeformulär som användes vid 

fokusgruppintervjuerna har använts vid terapeut intervjuerna. Under uppsatsarbetets gång 

har det visat sig att det sammanlagda materialet från fokusgruppintervjuerna och 

terapeutintervjuerna blivit alltför omfattande, varpå vi valt att avgränsa uppsatsens syfte 

och ta bort terapeutintervjuerna från studien. Intervjuerna har tjänat som viktig 
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bakgrundskunskap, som bidragit till vår förståelse för schemafokuserade behovsgrupper. 

Intervjuerna har utvecklat vår förståelse för de fenomen som studeras och fungerat som en 

bas för att integrera den nya kunskapen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna med 

schematerapeuterna redovisas i bilaga 5. 

                                                                Intervjumetoden 

Fokusgruppintervjun är en form av gruppintervju där deltagarna utifrån en diskussionsguide 

diskuterar ett givet ämne. Begreppet fokusgruppintervju utvecklades på 1950-talet inom 

samhällsforskningen och har sedan 1980-talet använts inom akademisk samhällsforskning 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden är en socialt och kommunikativt orienterad 

undersökningsmetod, som ger svar som är lätta att förstå. Gruppintervjun sker med hjälp av 

samtalsledare. Ljud och bildinspelningar har gjorts av intervjuerna, som sedan transkriberats 

och bearbetats. 

 

Fokusgruppintervjun valdes som intervjuform för att nå deltagarnas subjektiva upplevelser. 

”Fokusgrupp är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som är bestämt av forskaren” (Wibeck, 2000, sid 23). En grundläggande idé är att 

interaktionen i grupp genererar nya tankar, och att summan av gruppens erfarenheter och 

tankar därmed är något annat än enskilda gruppmedlemmars.  

 

Fokusgruppmetoden är lämplig för att förstå hur människor tänker om ett visst fenomen. 

Den lämpar sig vid komplexa frågeställningar och när det finns ett egenvärde av att 

målgruppen fritt får formulera sig kring ett visst tema. Metodens syfte är att nå fram till en 

”rik samling synpunkter på det som är fokus för gruppen”. Fokusgruppmetoden kan 

framkalla mer spontana och emotionella synpunkter än den individuella intervjun, som ofta 

kan bli mer kognitiv av sin karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har valt att använda 

fokusgruppintervjuformen i syfte att neutralisera banden till intervjupersonerna. 

Intervjuarens påverkan minskar då intervjuaren inte ingår i diskussionen utan fokuserar på 

att frågeställningarna tas upp i gruppen och att alla deltagare i gruppen får möjlighet att 

yttra sig. Metoden fungerar optimalt som ett drivhus för skapelseprocessen i diskussionen, 

så att deltagarna kan bygga vidare på vad andra sagt. Avsikten är inte att gruppen ska 



26 
 

komma fram till gemensamma uppfattningar, utan istället att samspelet ska inspirera till nya 

tankar och därmed ökad mångfald (Wibeck, 2000). 

 

                                               Genomförande av intervjustudien 

Intervjustudien innehåller tre gruppintervjuer och en individuell intervju.  

Informanterna intervjuades utifrån följande intervjufrågor: 

- Vilka är de viktigaste erfarenheterna du tar med dig från behovsgruppen? 

- Har du upplevt någon förändring i ditt liv sedan behovsgruppen, som du 

sammankopplar med dessa erfarenheter? Hur ser den förändringen ut?  

- Vilken betydelse har de andra deltagarna i gruppen haft för din process i 

behovsgruppen? Hur påverkade det dig? Hur många var ni i din grupp?                                                                                    

- Vilken betydelse hade din relation till terapeuten för dig? Beskriv vad det innebar för 

din egen process/ hur det påverkade dig? 

- Har det haft betydelse för dina erfarenheter av behovsgruppen, att du går en 

legitimationsgrundande psykoterapiutbildning? I så fall på vilket sätt? 

- Var det något annat som var av betydelse för din egen process, som du vill lägga till? 

- Hade du behövt något mer eller något annorlunda i behovsgruppen för din egen 

process? 

 

Utifrån syftet i fokusgruppintervjuer är det en fördel att blanda gruppdeltagare från olika 

sammanhang. Fokusgruppintervjuerna planerades utifrån att blanda deltagare från olika 

behovsgrupper. Syftet med detta angreppssätt var att öka mångfalden av erfarenheter och 

upplevelser av att deltagit i en behovsgrupp (Wibeck, 2000). Studien är retrospektiv 

eftersom deltagarna intervjuas efter avslutad kontakt. 

 

Respondenterna bestod av tolv deltagare. Urvalet gjordes via utskick, av inbjudan till 

fokusgrupp, till deltagare som gått i behovsgrupp under perioden våren 2014 – våren 2015 

hos någon av de två terapeuterna, som Institutet föreslagit. Inbjudan skickades ut av de 

nämnda terapeuterna. Därefter anmälde sig deltagare utifrån intresse till 

fokusgruppintervjun. Efter bortfallet, pga sena återbud, bestod undersökningsgruppen av 

nio deltagare. 
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                                                                     Inbjudan 

Först gjordes en skriftlig inbjudan med information om studien, där syfte, metod och 

studiens tillvägagångssätt beskrevs. Dessutom informerades deltagarna om rättigheten att 

närhelst avbryta sin medverkan (bilaga 1). Därefter togs kontakt med intresserade 

respondenter och tid för fokusgrupp bokades. Inför respektive fokusgruppintervju påmindes 

dels deltagarna via mail om tid för fokusgruppintervju (bilaga 2), i syfte att minska risken för 

återbud och dels delades frågeställningarna ut för att deltagaren i god tid skulle ha möjlighet 

att förbereda sig på frågeställningarna och för att motverka gruppåtryckningar under 

intervjun.  

 

Målet var att nå minst tio deltagare, som skulle fördelas i ett par grupper. Wibeck (2000) 

menar generellt att ett deltagarantal mellan fyra-sex personer/ grupp är fördelaktigt för en 

fokusgruppintervju. Bortfallet består av tre deltagare, som anmält intresse för en intervju, 

men som pga akuta personliga angelägenheter inte kunde medverka vid intervjutillfället. Att 

samla till fokusgruppintervju visade sig vara svårt. 

 

                                                                       Intervjuerna 

Totalt har nio personer intervjuats i studien. Intervjuerna genomfördes i en terapilokal 

centralt i Stockholm. Gruppintervjuerna förlades på kvällstid.   

 

Fokusgruppintervjuerna inleddes med en genomgång av syftet med undersökningen och 

valet av intervjumetod. Fokusgruppmetodens syfte att fungera som ett drivhus 

poängterades och att intervjun inte syftar till att deltagarna ska enas kring frågeställningarna 

utan att fokusgruppsidén strävar efter mångfalden av subjektiva erfarenheter. Återigen 

poängterades att deltagandet är frivilligt och att var och en närhelst har rättighet att avbryta 

sin medverkan. Informationen förmedlades både skriftligt på ett blädderblock och muntligt. 

Kaffe och the med smörgås serverades inför den 1-1,5 långa intervjun. Efter informationen 

fick varje deltagare dels ett frågeformulär med tilläggsfrågor att besvara på egen hand 

(bilaga 3) och dels frågeställningarna inför gruppintervjun (bilaga 4). De individuella 

frågeformulären samlades in innan gruppintervjun startade. Gruppfrågeformuläret utgjorde 

underlag för den fortsatta intervjun i fokusgruppen. Tiden för varje fokusgrupp bestämdes 

till 1-1,5 timme, informationen inräknad. Samtliga intervjuer har genomförts med båda 
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uppsatsförfattarna, som växlat i rollen som intervjuare.  Intervjudeltagarna informerades 

inledningsvis om att uppsatsförfattarna introducerar frågeställningarna och syftar till att 

skapa ett klimat av meningsutbyte mellan deltagarna, där syftet inte är att nå samförstånd 

utan att uppmuntra deltagarna till mångfald av utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga 

deltagare har erbjudits studien i färdigt skick. Som tack för deltagandet i fokusgruppintervjun 

erhöll samtliga deltagare en biocheck. Studien publiceras som en uppsats inom Svenska 

Institutet för Kognitiv Psykoterapi. 

                                                                 Transkribering       

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. I studien har tre gruppintervjuer och en enskild 

intervju har genomförts. Ljud och bildupptagning har gjorts med två filmkameror samt 

ljudupptagning med mobiltelefon. Anledning till att använda flera enheter har varit att 

säkerställa ljudupptagningen, då det är viktigt med någon form av back-up om 

teknikproblem uppstår. Ljudupptagningen har fungerat bra, inga tekniska problem uppstod. 

Transkribering innebär en transformering. Det finns ingen sann, objektiv omvandling från 

muntlig till skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren som transkriberar en text 

samspelar med materialet utifrån sig som person. Talspråket behöver modifieras för att 

möta skriftspråket så att en litterär stil kan uppnås. Ambitionen har varit att följa talspråket. 

De citat som används i uppsatsen har till viss del anpassats till det skrivna språket, då strävan 

varit att få fram budskapet i utsagorna. Talspråket har till viss del anpassats till skriftspråk för 

att läsaren ska ha lättare att förstå.  

                                                                     Tematisering  

Att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod innebär att det finns en stor mängd data att 

förhålla sig till. Därför krävs en systematisk bearbetning av materialet för att nå verifierbara 

resultat med övergripande teman, som återkommer i materialet. 

Efter arbetet med utskrifterna av samtliga intervjuer bearbetades alla utskrifter med fokus 

på att inringa återkommande ord, meningar, som kunde utgöra teman rörande uppsatsens 

syfte om betydelsefulla och verksamma aspekter i schemainriktad behovsgrupp. 

Kategorisering, som innebär att göra en systematisk begreppsbildning, används för att få en 

överblick över intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Utskrifterna bearbetades 
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inledningsvis individuellt av de båda uppsatsförfattarna med understrykningar och 

anteckningar i marginalen. Därefter jämfördes insamlat material mellan uppsatsförfattarna 

och indelningen i olika teman inleddes utifrån likvärdiga utsagor och resonemang. 

Kategoriseringen av materialet ledde till nya ställningstaganden, då det hände att en och 

samma utsaga kunde inplaceras i olika kategorier beroende på betoning av meningen eller 

textstycket. Detta krävde att tolkningarna prövades mot varandra. Det inbördes 

reflekterandet syftade till att öka tillförlitligheten i undersökningen.  

I fokusgruppintervjun redogjorde var och en i gruppen för sina erfarenheter. På så vis 

uppstod individuella intervjuer i gruppen. Utifrån denna situation valde vi att i 

resultatredovisningen lyfta fram materialet som individuella utsagor under fingerade namn. 

Val av citat har dels gjorts utifrån uppsatsförfattarnas bedömning om hur temat synliggörs 

och fördjupas och dels utifrån omsorg för informanternas skydd av integritet och 

säkerställande att inte röja deras privata liv.  Ett begränsat urval av citat har tagits med 

utifrån ett omfattande material. Det är det mest signifikanta citaten som har medtagits i 

resultatredovisningen utifrån att de på att tydligt sätt representerar de olika teman som 

presenteras. 

Samtliga informanter har besvarat alla frågorna. Informanterna ombads att dela konkreta 

berättelser utifrån frågeställningarna. Utifrån den mättnad av material som uppstod i 

intervjusituationen är vår bedömning att informanterna sammantaget har gett en god och 

fördjupad beskrivning utifrån de frågor som ställts till dem.  

Kategoriseringen har bildat övergripande teman, som klassificerat empirin. Det empiriska 

materialet har analyserats utifrån redovisade teoretiska utgångspunkter, rörande 

grupprocesser. Flera teoretiska utgångspunkter har valts i analysen för att begreppsliggöra 

det empiriska materialet och placera det i en kontext.  I den efterföljande diskussionen görs 

även kopplingar mellan studiens resultat och tidigare forskning, som presenterats i 

uppsatsen.  

                                                                

                    

 



30 
 

            Metoddiskussion 

Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet och syftar till om resultatet kan 

reproduceras av andra och vid andra tidpunkter. Validitet handlar om giltigheten, 

tillförlitligheten i studien och syftar till om metoden undersöker vad den påstås undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa studier anses ha lägre validitet och reliabilitet än 

kvantitativa studier (de Poy & Gitlin, 1999). Likaså är möjligheten att generalisera begränsad. 

Med anledning av detta behöver några aspekter rörande begränsningar och problem 

diskuteras. Det är främst forskarens påverkan som behöver diskuteras (a.a.). Inför 

planeringen av intervjuerna diskuterade uppsatsförfattarna frågan med varandra om hur 

villiga respondenterna skulle vara att i grupp dela egna personliga och känsliga exempel från 

sina liv i en gruppintervju.  

 

Båda uppsatsförfattarna studerar vid samma Institut som intervjudeltagarna och har 

erfarenhet av behovsgrupp med schematerapi inriktning. Denna bakgrund har haft inverkan 

på förförståelsen, vilket troligtvis inneburit både för- och nackdelar för studien. Kunskaper 

och erfarenheter om fältet innebär fördelar medan nackdelar är risken att inte ha tillräckligt 

med distans till det som ska studeras och på så vis förhålla oss okritiskt till det som ska 

studerats. Problematiken, som det innebär att genomföra en studie med informanter på 

samma utbildningsinstitut som uppsatsförfattarna, har lyfts i handledningen och vår strävan 

har varit att försöka förhålla oss till det detta genom att tydligt synliggöra våra tankar om 

processen.  

 

Reliabiliteten, dvs tillförlitligheten hos en mätning,  är problematisk i kvalitativa 

undersökningar. Forskaren är själva mätinstrumentet, vilket innebär att hon/ han på något 

sätt påverkar utfallet av undersökningen. I intervjuer inhämtas data i mötet mellan forskaren 

och respondenten. Närhet, empati och värme kan uppstå under processen och påverka 

respondentens svar (de Poy &Gitlin 1999). Med anledning av detta är transparens i 

forskningsprocessen viktig och kan öka validiteten. Ett sätt att förhålla oss till problematiken 

har varit val av intervjumetod, då betoningen i fokusgruppintervjuer ligger på interaktionen i 

intervjugruppen och inte mellan moderatorn och respondenten.  
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Filmkamera och ljudupptagning via mobiltelefon användes under intervjuerna för att samla 

in det empiriska materialet. En inspelning kan hämma respondenterna i en intervju och för 

att minska en eventuell negativ inverkan placerades filmkamerorna på avstånd för att inte 

störa deltagarna. Mobiltelefonen användes vid ett av grupptillfällena då det bara fanns 

tillgång till en filmkamera. Ytterligare en strategi för att minska en negativ inverkan på 

respondenterna var att informera respondenterna redan i inbjudningsbrevet att intervjun 

skulle filmas. 

 

I en intervju är det viktigt hur frågorna ställs och att inte ställa ledande frågor. Reliabiliteten 

höjs om samma fråga ställs till samtliga respondenter. Undersökningen bestod av sju frågor, 

som ställdes till gruppen. Inför gruppintervjun skickades frågorna ut till var och en med syfte 

att förbereda respondenterna och ge möjlighet till att anteckna egna synpunkter utan att 

påverkas av de andra i intervjugruppen (se bilaga 4). Syftet var att minska påverkan i form av 

grupptryck mellan olika gruppdeltagare på varandra.  

 

En enskild intervju gjordes pga av sena återbud. Under arbetet med kategoriseringen 

framkom ingen skillnad i teman mellan den enskilda intervjun och de övriga 

gruppintervjuerna. 

Validiteten ökar om det man vill studera faktiskt har studerats, dvs relevansen i den data 

man studerar. Metodvalet är viktigt för att besvara studiens frågeställningar. Valideringen är 

beroende av om resultatet kontrolleras, ifrågasätts och teoretiskt tolkas under studiens gång 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

I kvalitativa studier söker man det särskiljande och det innebär att i kvalitativa studier blir 

det per definition problematiskt att generalisera resultatet. Möjligheten att dra generella 

slutsatser ökar om den teoretiska förankringen är god. I denna studie är populationen liten 

och inga anspråk görs på att generalisera resultatet. 

 

Uppsatsens författare är av åsikten att forskning inte är värderingsfri. Forskaren påverkar 

urvalet, bearbetningen av empirin, valet av teorin och analysen. Vi är två kvinnor i 

medelåldern, blivande KBT terapeuter med erfarenhet av schemainriktad behovsgrupp. Med 

kunskaper som ger en förförståelse kan det problematiskt att förhålla sig till det studerade 
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med ett utifrånperspektiv. Vi är medvetna om att detta har påverkat oss på det sätt vi 

förstått och försökt att hantera materialet.  

 

Deltagarantalet var mindre än beräknat. En nackdel är att studien har ett bortfall på tre 

personer, medan det kan vara en fördel för informanterna att vara i en mindre grupp när det 

gäller känsliga, närgående, personliga erfarenheter. 

 

Det är viktigt med en diskussion i uppsatsen av tänkbara felkällor och andra förhållanden 

som kan påverka resultatens hållbarhet så att resultatet bedöms realistiskt och att 

betydelsen inte övervärderas och utvidgas till områden utanför det område där man har 

funnit att de gäller (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Uppsatsförfattarnas strävan är att vara tydlig, kritisk och ärlig om hur man bedömer 

uppsatsens felkällor. Problematiskt kan vara att bedömningen av felkällor är begränsad av 

den forskningstradition och forskningsmetodik som man arbetar med. Vissa felkällor blir inte 

synliga om man utför analysen utifrån en viss teoretisk utgångspunkt eller modell och det är 

viktigt för forskaren att sträva efter att vara uppmärksam på felkällor (a.a.). 

 

Informanterna har i uppsatsen anonymiserats. I resultatredovisningen har fingerade namn 

använts och personliga uttryck strukits. Genom att avidentifiera informanterna så 

omöjliggörs att hänföra ett visst svar till en bestämd individ. Innevarande uppsats handlar 

om variationer i inställning till en viss fråga i en bestämd grupp under en viss tidsperiod och 

då är den enskildes identitet inte av intresse. Denna strategi har vissa nackdelar. En kontroll 

av forskarnas uppgifter blir svår eller omöjlig. Därutöver kan en hel grupp stigmatiseras 

genom publicering av vissa forskningsresultat, även om ingen enskild person i gruppen kan 

identifieras (a.a).  

                                                         

                                                        Forskningsetiska principer 

Denna uppsats ansluter sig de forskningsetiska principerna i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) samt till god 

forskningssed (Vetenskapsrådet 2011).  

 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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De forskningsetiska principerna innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningens syfte. Samtyckekravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

De generella riktlinjerna i god forskningssed handlar om att forskaren ska vara sanningsenlig 

om sin forskning och medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för sin studie. Vidare 

betonas vikten av att öppet redovisa metoder och resultat och kommersiella intressen och 

andra bindningar. Som forskare får man inte stjäla forskningsresultat från andra och 

därutöver ska god ordning hållas, bl.a. genom dokumentation och arkivering. Forskningen 

ska sträva efter att bedrivas utan att skada människor, djur eller miljö samt att vara rättvis i 

bedömningen av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Principerna om krav på kvalitet i forskningen är följande: olika förutsättningar och 

utgångspunkter för en studie måste göras tydliga och motiveras. Studien bör ha ett tydligt 

syfte att besvara eller belysa vissa intressanta frågor som ska formuleras klart. Använda 

metoder ska kunna förklaras och visa på att dessa metoder kan ge svar på de frågor som 

ställs. Studie som bygger på ett empiriskt material bör präglas av en systematisk och kritisk 

analys av noggrant insamlade data. Möjliga felkällor ska identifieras och diskuteras. 

Argumenten bör formuleras klart och ha relevans för den slutsats man vill dra. Studien i sin 

helhet ska präglas av klarhet, ordning och struktur samtidigt som vetenskaplig fantasi och 

originalitet är en viktig kvalitetsaspekt (a.a., 2011).  

 

De etiska övervägandena är viktiga vid en kvalitativ intervju. Uppsatsens informanter är 

informerade, både skriftligt och muntligt, om att de är föremål för denna forskning och 

forskningens syfte och har utifrån informationen muntligt lämnat sitt samtyckte 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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(informationskravet). Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde återkalla sitt medgivande (samtyckekravet). Informanterna 

informerades därutöver om studiens finansiär och var resultaten publiceras 

(nyttjandekravet). Uppsatsförfattarna har ansvar för att förebygga skada och för att 

informanternas identitet inte kommer röjas. Informanterna har i uppsatsen anonymiserats. 

Genom att avidentifiera informanterna så omöjliggörs att hänföra ett visst svar till en 

bestämd individ (konfidentialitetskravet). (Vetenskapsrådet, 2011, 

(http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

Uppsatsförfattarna har använt sig av videoinspelning i de kvalitativa intervjuerna, som har 

föregåtts av information och informanternas efterföljande samtycke. Denna information 

innehöll studiens syfte samt att det var frivilligt att delta och att deltagare har rätt att 

närhelst avbryta sin medverkan. Informanterna informerades om vad uppsatsförfattarna 

avsåg att analysera i videoinspelningen. Denna information var både skriftlig och muntlig och 

innehöll uppgifter om att syftet med videoinspelningen var ett sätt att insamla material till 

föreliggande uppsats och att inspelningarna efter uppsatsens färdigställande raderas 

(Vetenskapsrådet, 2011) . 

 

Videomaterialet har överförts till dator. Videomaterial och dokumentation av uppsatsen har 

förvarats under uppsatsens färdigställande i uppsatsförfattarnas datorer med 

lösenordsskydd så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Uppsatsens informanter har 

erbjudits att delges uppsatsen i sin helhet efter uppsatsens färdigställande.   

 

Helsingforsdeklarationen (a.a, 2011) antagen av World Medical Association, är ett viktigt 

dokument för medicinsk forskningsetik. De etiska principer som anges i deklarationen är i 

delar också tillämpliga för annan forskning, inte minst viss socialmedicinsk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Helsingforsdeklarationen reviderades senast år 2008. 

Deklarationen är inte juridiskt bindande. 

 

Helsingforsdeklarationen betonar vikten av konfidentialitet och vikten av att forskaren 

försöker skydda informanternas integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv. Detta 

framgår av artikel 23 i den senaste version av Helsingforsdeklarationen 2008:”Every 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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precaution must be taken to protect the privacy of the research subjects and the 

confidentiality of their personal information and to minimize the impact of the study on their 

physical, mental and social integrity” (a.a., 2011). 

 

                                            3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER       

                                     Olika perspektiv på grupp och gruppfaktorer                                                                                                                 

För att analysera resultatet av vår undersökning, av hur deltagare beskriver sina upplevelser 

och erfarenheter om betydelsefulla och verksamma aspekter i förändringsprocessen utifrån 

deltagande i en schematerapeutisk behovsgrupp, har vi valt Yaloms teori om gruppfaktorer 

(2005), en gruppmodell av Burlingame, MacKenzie och Strauss (2004) och 

grupprocessfaktorer som ingår i en modell för kognitiv beteendeterapi i grupp, utarbetad av 

Bieling, McCabe och Antony (2008). 

                                                   

                                                         Yaloms gruppfaktorer 

Den första teoretiska utgångspunkten är Yaloms (2005) gruppfaktorer. Yalom beskriver ett 

antal faktorer som viktiga i gruppbehandling: ingjutande av hopp, universalitet, undervisning 

och rådgivning, altruism, korrigerande av inlärning, sociala samspelstekniker, imitativt 

beteende och gruppsammanhållning (Yalom, 2005). Ingjutande av hopp handlar om att 

ledaren inger nya deltagarna hopp och betonar kraften i metoden. Universalitet innebär att 

förmedla till gruppdeltagaren att hon inte är ensam om sitt lidande utan kan dela sina 

erfarenheter av svårigheter med andra. Undervisning och rådgivning anses vara viktiga 

komponenter i gruppbehandling, som t ex kan handla om information om en specifik 

svårighet eller en strategi att hantera en svårighet. Altruism handlar om att 

gruppmedlemmar ges möjlighet att hjälpa varandra genom att ge någon annan stöd, visa 

empati eller ge råd i någon fråga. Yalom menar att när en gruppmedlem ger en annan 

person råd så har två personer haft nytta av rådet. Korrigerande av inlärning innebär att 

gruppen är ett socialt mikrokosmos, som är uppbyggt av de olika gruppmedlemmarnas 

erfarenheter av interpersonella relationer från sin ursprungsfamilj.  Både ledaren och 

gruppen kan genom andra sätt att interagera bidra till att gruppmedlemmen korrigerar sitt 
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mönster till ett mer adaptivt sådant. Sociala samspelstekniker betyder att gruppen som form 

kan ge gruppmedlemmarna en möjlighet att utveckla sociala färdigheter och förhållningssätt 

i olika situationer. Imitativt beteende är en gruppfaktor, som bygger på Banduras sociala 

inlärningsteori. I en grupp ges möjligheter för gruppmedlemmarna att observera och lära av 

varandras beteendemodeller. Gruppsammanhållning är en faktor som kan beskrivas som 

motsvarigheten till alliansen i en individualterapi. Gruppsammanhållningen fungerar som en 

dragningskraft för gruppmedlemmarna. En god gruppsammanhållning visar sig i form av 

närvaro i gruppen samt i låg omsättning av gruppdeltagare, i grupper som till sin karaktär är 

öppna. Gruppsammanhållningen kan ses som en övergripande aspekt av andra relationella 

aspekter. Den sista komponenten som Yalom lyfter fram är katarsis. Katarsis anses som en 

nödvändig faktor för förändring, men inte tillräckligt i sig för ett gott resultat av 

gruppbehandlingen (a.a.).                                                                                                                                                                 

                          

                                Gruppmodell av Burlingame, MacKenzie och Strauss 

Den andra teoretiska utgångspunkten är en gruppmodell av Burlingame, MacKenzie och 

Strauss (2004). Modellen har inspirerats av både Yaloms arbete och i litteraturen beskrivna 

erfarenheter av gruppterapeutiskt arbete. Gruppbehandling är en komplex process där olika 

faktorer påverkar varandra. Tillsammans bildar flera bidragande komponenter det 

terapeutiska resultatet av gruppbehandling. En sådan komponent är det som kallas för den 

formella förändringsteorin, dvs behandlingsmetoden. Schematerapi är ett exempel på 

formell förändringsteori. En annan grundläggande komponent är smågruppsprocesser, vilket 

innehåller förändringsmekanismer som är specifika för gruppformatet (Burlingame, 

G.M.,MacKenzie, R.K., Strauss, B. 2004). Smågruppsprocesserna motsvarar Yalom s (1995) 

grupprocessfaktorer. 

De tre övriga komponenterna som är avgörande för interaktionen mellan 

förändringmekanismer är ledaren, patienten och strukturen. Ledarens stil och personlighet 

är av stor betydelse. Hur ledaren leder processen utgår från den formella förändringsteorin 

som iscensätts i grupprocessen. Gruppens sammanhållning påverkas av ledarens stil, värme 

och empatiska förmåga (a.a.).som iscensätts i grupprocessen. 

 



37 
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likaså har patientens personlighet och hans/ hennes specifika problem en betydelse. 

Individens sociala färdigheter spelar därutöver roll, precis som hennes empati mot andra i 

gruppen. 

Strukturella faktorer är ytterligare en viktig komponent, som utifrån sina ramar ger 

förutsättningar för gruppbehandlingen. Det kan handla om gruppens storlek, antal 

gruppsessioner, deras längd och frekvens och kontexten för gruppbehandlingen.  

Tillsammans skapar dessa faktorer gruppbehandlingens terapeutiska resultat (a.a.). 

                                 Grupprocessfaktorer av Bieling, McCabe och Antony 

En tredje kompletterande teoretisk utgångspunkt är de grupprocessfaktorer som ingår i en 

modell för kognitiv beteendeterapi i grupp, utarbetad av Bieling, McCabe och Antony (2008). 
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Modellen i sin tur bygger på delar av Burlingames, MacKenzies och Strauss´ teori. Modellen 

innehåller följande komponenter: optimism, tillhörighet, gruppbaserat lärande, minskad 

självfokusering, förändring av maladaptiva relationsmönster, gruppsammanhållning och 

emotionellt processande i grupp (Bieling, P.J., McCabe, R.E., & Antony, 2008). 

Optimism handlar om positiva förväntningar, att inge hopp genom att belysa att det finns 

hjälp att få. Tillhörighet är något som gruppdeltagarna känner när de upplever att de inte är 

ensamma om sina svårigheter, utan kan se likheterna i varandras erfarenheter och känslor. 

Komponenten gruppbaserat lärande beskriver att behandlingens material presenteras på ett 

interaktivt sätt och att deltagarna uppmuntras till aktivitet. Gruppbaserat lärande handlar 

även om att underlätta hjälpsam feedback mellan deltagarna i gruppen och att ledarna delar 

med sig av sina erfarenheter, dvs modellering. Minskad självfokusering rör sig om att 

deltagarna intresserar sig för andra och hjälper varandra. Den enskilde gruppmedlemmen får 

på så sätt ett perspektivbyte genom att se på något skeende ur den andres perspektiv. 

Förändring av maladaptiva relationsmönster beskriver om att gruppmedlemmen visar upp 

sina relationsmönster i gruppen och får feedback av de andra gruppmedlemmarna. Var och 

en ges en möjlighet att träna adaptiva strategier och på så vis förändra maladaptiva 

relationsmönster. Bieling, McCabe och Antony (2008) menar att gruppmedlemmarnas effekt 

på varandra är ofta större än ledarens inverkan på gruppmedlemmarna. 

Gruppsammanhållningen handlar om att det skapas en trygg och öppen miljö i gruppen. Det 

är viktigt att gruppmedlemmarna uppmuntras till närvaro i gruppen, informeras om att var 

och en av dem är viktiga och att det sker en modellering av acceptans, empati och hjälpsam 

feedback i gruppen. Gruppsammanhållningen ökas likaså när det görs kopplingar mellan 

olika personers erfarenheter och när gruppmedlemmarna delar med sig av sina 

erfarenheter, tankar och känslor. Gruppsammanhållningen är motsvarigheten till den 

terapeutiska alliansen i en individualterapi. Den sista komponenten är emotionellt 

processande i grupp som rör sig om att minska det känslomässiga undvikandet och att 

uppmuntra att känslor uttrycks. Lika viktigt anses vara att uppmuntra bearbetning bland 

gruppmedlemmarna och att reglera deras känslor (a.a.). 

Dessa tre teoretiska utgångspunkter används i analysen för att förstå det empiriska 

materialet.  
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                                                     4. RESULTATREDOVISNING 

                                                            Undersökningsgrupp 

Gruppen bestod av tolv deltagare, som samtliga hade ingått i en behovsgrupp, som bygger 

på schematerapins teori och metod. Samtliga deltagare har ingått i en behovsgrupp hos 

någon av de två schematerapeuterna som erbjudit schematerapi i grupp, inom ramen för 

utbildningen i psykoterapi, KBT, på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Begreppet 

behovsgrupp är myntat av ovanstående schematerapeuter. Att gå i psykoterapi är ett 

obligatoriskt moment under utbildningen, däremot är det frivilligt att välja formen 

schemafokuserad behovsgrupp. Samtliga behovsgrupper var avslutade vid intervjutillfällena. 

Bortfallet består av tre gruppdeltagare som vid respektive intervjutillfälle fick förhinder.  

 

Inför fokusgruppintervjun genomfördes ett individuellt frågeformulär (bilaga 3). Syftet med 

frågeformuläret är att få en fylligare bild av informanterna i studien. Informanterna ombads 

inledningsvis att fylla i ett individuellt frågeformulär. Studien omfattar nio deltagare i 

fokusgruppsintervjuerna. Samtliga intervjupersoner var kvinnor mellan 38 och 55 år. 

Medelåldern i intervjugruppen var 47 år. Åtta av nio deltagare hade tidigare erfarenhet av 

terapi. De erfarenheter som fanns i gruppen av tidigare psykoterapi bestod av följande 

inriktningar; individuell kognitiv psykoterapi, kognitiv-beteendeterapi, schematerapi, 

psykodynamisk psykoterapi samt, en icke namngiven, upplevelsebaserad psykoterapi. 

Samtliga intervjupersoner utbildade sig, vid intervjutillfället, till kbt terapeuter. En av 

deltagarna studerade på en grundläggande psykoterapiutbildning och övriga åtta deltagare 

studerade på en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, inom Svenska Institutet för 

kognitiv beteendeterapi under perioden våren 2014 till våren 2015. Storleken på 

behovsgrupperna som deltagarna deltagit i varierade mellan fem till sex deltagare. Antalet 

tillfällen i behovsgruppen hade bestått av 16 gemensamma och två individuella tillfällen, 

inledningsvis och avslutningsvis. Totalt har behovsgruppen bestått av 18 tillfällen.  

Deltagarna fyllde vid intervjutillfället i ett frågeformulär där de skattade sitt behov av att gå i 

terapi vid tillfället för behovsgruppen. Behovet varierade, på en tio gradig skala, mellan två 

och sju. Medelvärdet för behovet att gå terapi var 3,3. Deltagarna skattade även hur 

betydelsefullt det var att ha gått i behovsgruppen, på en tio gradig skala. Graden av hur 

betydelsefullt de upplevt behovsgruppen varierade mellan fem och tio, med ett medelvärde 
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av 8,4. Samtliga deltagare svarade att de skulle rekommendera schematerapi i form av 

behovsgrupp till andra personer. Motiveringarna var att i behovsgruppen upplevdes det 

värdefullt att ta del av andras erfarenheter samt själv få möjlighet till stöd och bekräftelse av 

andra i gruppen. Andra skäl var att det bidrog till personlig utveckling, att det gav kunskaper, 

dels om sig själv och dels om andra. Även de upplevelsebaserade inslaget uppfattades som 

värdefulla och att en process i grupp upplevdes som snabbare jämfört med individuell 

behandling. Det upplevdes som en kraftfull metod som går ”på djupet” och att det är 

värdefullt att undersöka sina känslomässiga sår med hopp om att de kan läkas. Vidare 

angavs att det är en verksam metod, en metod som fungerar. Metoden angavs även bidra till 

tydlighet på så sätt att den ger bra förståelse om varför man ”gör som man gör”. Dessutom 

angavs att det var ett sätt att lära sig metoden.  

                                                 Inledning till resultatredovisning 

Resultaten redovisas utifrån de olika temana som framkommit under intervjuerna. Varje 

tema introduceras utifrån vad temat avser och därefter följer olika utsagor från intervjuerna. 

Intervjupersonerna är avidentifierade. Följande teman ingår i redovisningen; synliggörandet, 

stöd, vändpunkt, emotionell avlastning, identifikation av otillfredsställda behov, den egna 

motivationen och förändring. Dessa teman har mejslats fram utifrån den arbetsprocess som 

beskrivs i metodavsnittet. 

Det första temat handlar om synliggörandet. Med synliggörande avses hur sårbarheter, 

känslor, tankar, beteende, behov och inlärningserfarenheter hänger samman. I temat ingår 

förvärvandet av ny kunskap och självförståelse, medvetenhet och insikt. 

Det andra temat beskriver stöd. Det handlar dels om stöd från andra gruppmedlemmar och 

dels om stöd från terapeuten. När gruppdeltagaren upplever stöd känner sig hon förstådd. 

Stödet upplevs också som en öppenhet för de egna föreställningarna och upplevelserna.  

Det tredje temat behandlar en vändpunkt, en insikt. Vändpunkten beskrivs innefatta både 

kognition och emotion. 

Det fjärde temat rör emotionell avlastning. Emotionell avlastning handlar om att få det 

personen behöver, dvs få frustrerade behov tillfredsställda. 

Det femte temat handlar om identifikation av otillfredsställda behov. 
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Det sjätte temat avhandlar den egna motivationen, den egna drivkraften. 

Det sjunde och sista temat rör förändring. Förändring handlar om beteendeförändring. 

                                                     Resultatredovisning  

                                                          Synliggörande 

I början av en terapi på schemateoretisk grund görs en konceptualisering av patientens 

scheman med tillhörande copingstilar (hanterandestrategier) och modes (sinnestillstånd vid 

ett specifikt tillfälle). Konceptualiseringen, begripliggörandet, är viktig för att både patient 

och terapeut ska ha en gemensam syn kring vad det är man ska arbeta med under terapin. 

Att man vågar visa sig och sina känslor och plocka fram sina sårbara sidor tillsammans med 

andra har också varit en viktig del i synliggörandet för samtliga deltagare, att observera och 

lära av varandra.   

Nova 

Nova berättar att hon med hjälp av terapeutens guidning genom övningarna fick se både 

sina egna och andras känslor på ett sätt som hon inte gjort tidigare: 

Det här med gruppen var en viktig del för mig. Att sitta där och få syn på 

känslor och sidor av mig själv, som till och med skam. Att blotta sig och se att 

man hade också den typen av sidor och känslor. Det var kanske det viktigaste 

för mig.  

Hon beskriver vidare att synen på sig själv förändrades under tiden i behovsgruppen liksom 

synen på sina föräldrar. Hon lärde sig att alla har en sårbar sida och kan utveckla mindre 

fungerande scheman även om man fått mycket kärlek och haft en bra barndom: 

Jag har ju fått väldigt mycket kärlek av mina föräldrar men det är ju inte 

samma sak. De kan ju ha gett mig sår för det. 

Lydia 

Våra kärnbehov som barn behöver bli bemötta och tillfredsställda för att vi ska utvecklas till 

sunda vuxna människor. Lydia har alltid tänkt att det varit tur att hon haft sin mamma som 

varit hennes räddning. Utan henne tror Lydia att hon kanske inte klarat sig så bra. Under 
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terapin i behovsgruppen fick Lydia upptäcka fler sidor som kanske påverkat hennes känslor 

och behov. Terapeuten beskrivs som ”ihärdig” i att försöka plocka fram sår och behov:  

Redan vid första samtalet satte terapeuten fingret på att det fanns behov hos 

mig som inte blivit tillgodosedda. Jag fick en realistisk bild över att allt inte hade 

varit bra för mig även om mycket också varit det. Men allt var inte helt bra för 

ett litet barn, för mig. Det räckte inte till. Det hade uppstått saker och det har 

påverkat mig i mitt liv, det förstår jag nu. Att terapeuten var ihärdig förmedlade 

till mig att jag var en viktig person, att mina känslor är viktiga och att jag har 

rätt att uttrycka dom. Det gav mig en känsla av att vara värdefull. 

Beatrice 

För att aktivera olika känslor under terapisessionen använder sig terapeuterna av olika 

tekniker som till exempel visualiseringsövningar, rollspel eller bilder. Beatrice tyckte att 

bilderna lockade fram många känslor i den grupp hon deltog i.  

Jag tyckte att det var både intressant och roligt att vi ibland jobbade med 

bilder. Vi gjorde en visualiseringsövning och sedan målade vi. Den där 

tystnaden efter visualiseringsövningen var också väldigt bra. Det blev så många 

berättelser. Det var bra för min egen process att uttrycka mig i bilder, berättar 

Beatrice som fortfarande har kvar alla sina bilder. Både 

visualiseringsövningarna och att arbeta med bilder har varit läkande, det tar 

jag med mig. 

Julia 

Julia beskriver en känsla av trygghet av att få se de andras sår och behov utan att de är i sina 

skydd. Det skapade en trygghet för henne på det sätt att hon kunde tillåta sig att vara bara 

den hon är och delta mera känslomässigt i visualiseringarna. Julia har ett behov av att skapa 

sammanhang och förstå hur saker och ting hänger ihop. Det har varit viktigt att hitta en 

förståelse för sin sårbara lilla sida. Det gjorde hon nästan inte alls innan hon deltog i 

behovsgruppen: 
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Jag har fått upptäcka min sårbara sida och checka av med de andra i gruppen. 

Är det så här på riktigt? Ofta är det inte som jag tror. Väldigt ofta. Det har varit 

väldigt intressant att ha kommit på det.  

Mikaela 

Mikaela beskriver positiva upplevelser av att delta i behovsgruppen och tycker att hon 

uppnådde sina mål som handlade om att få en ökad kunskap om sina scheman och 

copingstrategier. Konceptualiseringen stämde bra för Mikaela och blev en tillgång. Hon 

tycker att terapeuten var duktig på att se deltagarnas copingstrategier och att hjälpa dem att 

hantera dessa under sessionerna. Hon hade tidigare upplevt sig själv som både undvikande 

och följsam och hade ett behov av att bli mera tydlig och bestämd: 

För mig handlade mycket om att inte vara så följsam, att sätta gränser för 

andra och att inte vara så underkastande i olika avseenden både privat och i 

gruppsituationer. Jag har fortfarande en del att arbeta med men jag har blivit 

mera medveten om mina behov och i vilka situationer de märks, det har den 

här gruppen hjälpt mig med.    

                                       Sammanfattning av temat Synliggörande  

Samtliga deltagare beskriver att de fått en ökad kännedom om sina scheman, copingstilar 

och modes. Visualiseringsövningar, bilder och rollspel beskrivs som viktiga moment för att få 

kännedom om sina sårbara sidor. Tillsammans med edukation och kunskap om metoden 

formas en konceptualisering som flera deltagare anser vara mycket betydelsefullt för det 

egna synliggörandet och den egna förståelsen. 

                                                                               Stöd 

Gruppsammanhållningen kan ses som en övergripande aspekt av andra relationella aspekter. 

Att var och en av deltagarna, liksom terapeuten, är viktiga och att det sker en modellering av 

acceptans, empati och hjälpsam feedback. Närvaron av stöd är en essentiell faktor i 

terapiprocessen. Atmosfären bör vara behovsbejakande så att deltagarna vågar ha kontakt 

med sin behövande sida vilket är en förutsättning för ökad självmedkänsla och läkning. 

Mikaela 
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Gruppen har varit av mycket stor betydelse för Mikaela precis som för de andra deltagarna. 

Att kunna känna sig trygg i gruppen och få stöd av terapeuten och de andra beskrivs som 

avgörande för henne. Mikaela upplevde att det fanns en acceptans och förståelse i hennes 

grupp och ett förtroendefullt klimat. De var observanta på varandra och det som berättades 

stannade i gruppen: 

Många gånger blev jag osäker på hur det egentligen låg till men både gruppen 

och terapeuten gav mig ett sådant bra stöd. Jag blev bekräftad av de andra att 

det jag kände var riktigt, att det var som jag uppfattat det. Jag behövde inte ta 

allt ansvar och det är inte ok om andras beteenden får för stora konsekvenser 

för mig”. Till slut kunde jag börja sätta stopp för det som inte var till hjälp för 

mig. 

Lydia 

I många år hade Lydia burit med sig känslan av utanförskap och att vara annorlunda. Det har 

gjort att hon utvecklat strategier som att dra sig undan och det har ibland fört henne längre 

bort från andra i olika sammanhang. Hon hade tankar om att en gruppterapi kunde vara bra 

för henne och sökte till Behovsgruppen när det erbjudandet kom via utbildningen. Tack vare 

det goda stödet från terapeuten vid det inledande individuella samtalet bestämde hon sig 

för att delta.  

Det har varit utvecklande för mig att vara i en grupp. Det här var människor 

som speglade mig och var mycket tillåtande. Jag brukar vara den som ställer 

mig utanför men här luckrades det upp eftersom jag blev så mottagen, 

accepterad och bekräftad av de andra som samtidigt var så olik mig på flera 

sätt. Jag tror att gruppen var en förutsättning för mig att utvecklas med tanke 

på det jag hade med mig. Jag har fått ett fantastiskt stöd i min grupp. 

Louise 

För Louise har gruppen varit det absolut viktigaste. Hon beskriver att det som hände inom 

gruppen var vad som startade hennes egen process, mer än den enskilda terapeuten: 

Jag tänker på vilken tur jag hade med gruppen. Vi fick en sådan enorm trygghet 

i vår grupp och det tror jag har stor betydelse. Det visar ju hur viktigt det här 
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med kärnbehoven är, att vi successivt vågade visa mer för varandra och att jag 

vågade testa lite. Det där jag fick ut av gruppen hade jag aldrig kunnat få ut i 

en individuell terapi. 

Charlotte 

Att man som terapeut vågar visa sin sårbarhet blev viktigt för Charlottes egen process i 

terapin och det tycker hon att hennes terapeut gjorde: 

Det hon visar så bra är när man som terapeut vågar visa sin sårbarhet så har 

man också lättare att nå fram till sin patients sårbarhet. Det är en enormt stor 

lärdom. Hon var så väldigt mycket där, som människa, och jag tyckte att jag 

kunde se att hon berördes. Jag kände att hon var där och väldigt nära. 

Julia  

Julia beskriver även hon att tryggheten i gruppen blev det viktigaste, att se och dela 

varandras sår. Igenkänningsfaktorn beskrivs som hög i den grupp hon deltog i. Tillsammans 

med de andra deltagarna kunde hon dela med sig av sina erfarenheter utan att känna sig 

konstig: 

I alla fall inte konstigare än någon annan. När jag berättade om en upplevelse 

var det ofta någon annan som kunde säga att ”precis så brukar det bli för mig 

också”. Ingenting blev konstigt och det var en lärdom.  

Att alla deltagare vågar dela sina tankar och känslor påverkar det egna modet att också dela 

sina erfarenheter. Om någon inte skulle delta känslomässigt tror hon att det skulle påverka 

hennes eget mod att visa sin egen sårbarhet. 

Lena 

Att inte känna sig helt bekväm i grupper och att prata inför andra, särskilt om sig själv, är 

något som Lena delar med flera deltagare. Men hon upptäckte med tiden att deltagarna 

kunde känna igen sig i varandra och det var med den förhoppningen hon också bestämde sig 

för att delta i en gruppterapi: 
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Vi kändes efter ett tag som en syskonskara. I början var jag mera återhållsam 

men sen vågade jag kasta mig ut tack vare visualiseringarna och trygg plats. 

Det underlättade mycket att höra de andras berättelser, då vågade jag också 

dela mitt. Det kändes ok att kasta sig ut då. Man växer av att vara i en grupp, 

att få dela med andra. 

Man blev engagerad och stöttade varandra och man vågade bjuda på sig själv 

och de sår man ville jobba med. Vår grupp var väldigt bra, alla bidrog med sig 

och sitt.  

                                           Sammanfattning av temat Stöd 

Att ett klimat skapas där deltagarna vågar dela sina tankar, känslor och erfarenheter uttrycks 

som avgörande. Det är även viktigt att alla deltagare bjuder på sig själva och att inte någon i 

gruppen uppfattas som observatör. Gruppen kan i bästa fall motsvara en trygg och 

fungerande familj där man i relation till andra får möjlighet att lära sig nya sätt att bemöta 

sina, och även andras, sårbarheter. 

                                                                Vändpunkt 

I schematerapi vill man uppnå vad man kallar för lojalitetsskiftet. Genom de olika 

upplevelsebaserade momenten, konceptualiseringen och synliggörandet av de egna 

behoven hoppas man nå fram till att patienten utvecklar en lojalitet med sitt inre barn, sin 

behövande sårbara sida.  

Nova 

Nova berättar att hon alltid har varit rädd för att vara jobbig och besvärlig men att hon efter 

behovsgruppen är mer i kontakt med sin sårbara sida. För henne har det inneburit viss 

skillnad: 

Jag skulle nog våga lite mer nu. Bara det där med att sätta gränser, att sätta 

stopp och säga till mig själv att ”nu händer det här med mig” och kanske våga 

säga att jag blev sårad till exempel. 

Hon har också haft en mycket krävande sida med sig i livet. Om den säger hon så här: 
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Trots att jag tycker att jag haft god självinsikt så har jag inte riktigt reflekterat 

över att jag varit så krävande mot mig själv. Nu känns det konstigt att jag inte 

tänkt på det innan. Det blev en sådan ”eye-opener”, en insikt att det 

naturligtvis varit väldigt jobbigt att hålla på och klanka ner på mig själv hela 

tiden. 

Julia 

För Julia var konceptualiseringen, den egna förståelsen, mycket viktigt:  

Min konceptualisering...hm… Jag hade haft en känsla innan men att få den på 

pränt, det var en aha-upplevelse. Just det, så här är det.  

Charlotte 

Charlotte berättar om ett tillfälle då man i gruppen fick göra en visualiseringsövning om en 

upprörande situation med en förälder: 

Det var som en läkning. Helt plötsligt förstod jag hur jag förstod då. Jag förstod 

hur jag förstod också på ett känslomässigt plan. Alltså hur omöjligt det hade 

varit för mig att göra något, att jag inte kunde göra något för att förändra 

något just då. Fast jag i många år hade gått med en jättestor känsla av ansvar 

som tyngde mig förstod jag då under den här visualiseringen att det var 

verkligen ingenting jag hade kunnat göra.  

Lena 

Det var en vändpunkt för mig, när vi gjorde en visualisering. Vi gjorde först en 

gemensam visualisering och sedan med hjälp av terapeutens guidning 

hamnade jag i fokus. Det var förlösande på något sätt, att stå upp för mig själv. 

Det blev en väldigt effektfull grej, eftersom jag varit skeptisk. Det kändes 

väldigt skönt. När jag kom hem grät jag men det var också skönt att gråta, det 

kom på något sätt automatiskt och det kändes äkta. 

                                        Sammanfattning av temat Vändpunkt 
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Konceptualiseringen, visualiseringsövningarna och att ha identifierat den kritiska sidan inom 

sig beskrivs av flera deltagare som en vändpunkt i terapin. 

                              

                             Emotionell avlastning 

Schemateorin bygger bland annat på teorin kring våra kärnbehov och att vi behöver få dessa 

tillgodosedda för att utvecklas till sunda och välfungerande människor. En önskan om att ha 

en terapeut som är lyhörd och empatisk är något som delas av alla deltagare. Ledarens stil 

och personlighet är av stor betydelse och hur terapeuten leder gruppen beskrivs som viktigt 

utifrån den egna processen. Möjligheten att utveckla en sund självmedkänsla kan också öka 

om de andra gruppdeltagarna erbjuder stöd och medkänsla. 

Beatrice 

För Beatrice har det varit väldigt viktigt att känna sig sedd av sin terapeut:   

Relationen till terapeuten är så viktig. Hur hon lyssnar på mig, förstår mig och 

sedan vägleder mig. Känner jag inte det så har jag svårt att öppna mig. Det 

hände att jag kände mig missförstådd men jag var ju där för att jobba med mig 

själv så jag tog upp det och sedan kändes det bättre. 

Lydia 

Processen i gruppen har haft en avgörande betydelse för Lydia. Att arbeta med det som hon 

uppfattat ligger på djupet till hennes besvär tror hon inte hade varit lika möjligt i en 

individuell kontakt. Med hjälp av terapeutens guidning och de övningar man gjorde i 

gruppen lockades känslorna fram: 

I gruppen fick jag ta plats och möttes av acceptans. Jag hamnade i mina 

sårbara tillstånd, i mina modes, och det kunde kännas jobbigt att ha det så men 

det var samtidigt en befrielse när jag blev bekräftad. Ibland kändes det väldigt 

sårigt inombords. Det var som att tvätta ett sår, tiden i behovsgruppen. 

Nova 
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Terapeutens guidning har varit en förutsättning för att ta sig igenom terapin och har gjort 

det möjligt att arbeta med sig själv i en grupp tycker Nova Det har varit viktigt att få hjälp 

med att komma ner i känslan och förstå vad som händer. Ibland var övningarna svåra vilket 

också aktiverade scheman som i Novas fall scheman av skam: 

Alla hade ju klarat övningen så bra, utom jag. Terapeuten föreslog att vi skulle 

göra en annan övning med mig istället och då kände jag mig kritiserad och 

tänkte ”Det måste ju vara något fel på mig” och sen drog jag mig tillbaka och 

slutade vara med. Sen tänkte jag att jag måste ju säga något, det är ju därför 

jag är här. Och det gjorde jag. Då blev det väldigt starkt och väldigt bra. Med 

hjälp av terapeuten och de andra deltagarna fick jag erfarenheten av att om 

jag vågar säga till eller göra något så kan det bli öppnare. Det var väldigt 

verksamt. Tidigare hade jag fortsatt vara tyst och sluten. 

 

Louise 

Louise minns något tillfälle där hon upplevde att terapeuten missade var hon befann sig i 

processen: 

Då fick jag ju känslan av att hon inte såg mig tillräckligt och då reagerar ju jag 

på det sättet att jag drar mig undan. Men samtidigt hade jag lärt mig mer om 

mig själv och förstod vad som hände och kunde ha förståelse för mig själv i den 

situationen. Jag tänker också på det här med kärnbehoven, att vi successivt 

vågade visa mer för varandra och att jag också vågade testa lite. Ibland önskar 

jag att jag kunde backa bandet, jag hann aldrig liksom stoppa in allt i mig. SÅ 

mycket betydde gruppen för mig. 

Lena 

Att få hjälp av terapeuten att uppleva känslan och inte bara prata om den är ett 

återkommande tema bland deltagarna kring vad som är läkande. Lena berättar: 

Jag kom i kontakt med känslan av övergivenhet och vad jag hade behövt men 

kunde inte riktigt ge mig själv det just då. Då gick terapeuten in i visualiseringen 
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och hjälpte mig, stod upp för mig. Det var inte bara vad hon sa utan att hon 

gick in. Det var väldigt läkande och gick på djupet. Det var det viktigaste. 

 

Monika 

Terapeuterna använder sig av olika tekniker för att locka fram känslor hos deltagarna, ett av 

de sätten är att måla:  

Vi målade en del teckningar och i slutet satte vi upp dem och gav varandra feed 

back på post-it lappar. Det kändes omhändertagande, både att ge och få. Det 

blev två behov som blev tillgodosedda samtidigt. 

Mikaela 

För att få det jag behöver i terapin har flera deltagare också påtalat vikten av de inledande 

och avslutande samtalen enskilt med sin terapeut. Till exempel säger Mikaela så här: 

 Det första individuella samtalet gjorde att jag fick ett stort förtroende för 

terapeuten. Hon visade att hon var intresserad av mig och ville ta reda på vilka 

scheman jag har. Det kändes tryggt och bra och jag upplevde det som 

nödvändigt.                                  

                                Sammanfattning av temat Emotionell avlastning       

Att redan i det inledande samtalet få känna att man är sedd av terapeuten har för några varit 

en förutsättning för att ens delta i gruppen. Stödet av såväl sin terapeut som de andra 

deltagarna beskrivs som en avgörande faktor för att kunna reparera ett schema. 

Terapeutens guidning, struktur och en rättvist fördelad tid samt att även få direkt hjälp och 

stöd av sin terapeut eller någon annan deltagare under en visualisering har haft stor 

betydelse för den egna processen. 

 

      Identifiera otillfredsställda behov  
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Att delta i en behovsgrupp väcker många känslor. Interventioner och övningar genomförs i 

syfte att aktivera och identifiera scheman och sedan arbeta för att deltagarna ska möta och 

tillgodose sina grundläggande behov.  

Nova 

För Nova blev det svårt särskilt i början av terapin då hon upplevde att terapin fick hennes 

balans att rubbas. Hon hade en känsla av att det blev stort fokus på de negativa sidorna av 

henne och även hennes föräldrar: 

Det rubbade synen på mig själv och mina föräldrar, vilken jag var. Jag gick och 

var lite småarg på terapeuten faktiskt. Det var en tuff period och jag tyckte att 

marken gungade. Men sedan kunde jag bearbeta det där och ta till mig att det 

faktiskt stämde. Det var inte så tokigt att terapeuten pressade mig och var 

mycket åt ett håll. Det fick mig att landa i något väldigt bra för jag har inte 

förstått men också blundat för en del. Det var nog det mest verksamma för min 

del. Det fick mig också att inse att jag inte bara kan lyssna på terapeuten utan 

på mig själv också. Terapeuten förklarade också att ”Det är dina såbara sidor vi 

jobbar med här men det är ju bara en del av dig”. 

Charlotte 

Charlotte har utvecklat sin förmåga att känna igen sina otillfredsställda behov. Hon märker 

lättare idag när scheman ”triggas igång” och agerar mer ändamålsenligt för egen del: 

Ibland märker jag det där gamla, hur det ”triggas igång”. Men det har ju blivit 

en hjälp att inte agera direkt på det. Tidigare hade jag kanske gett skulden till 

någon annan som fått mig att känna på ett speciellt sätt men nu kan jag tänka 

att den personen inte alls menade så. 

Beatrice 

Beatrice berättar att: 

Det var bra att hamna i känslan men om man hela tiden är i ”sitt lilla jag” blir det så deppigt. 

Jag behövde förklaringar om vad som hände, vilken sida av mig som väcktes och hur jag 
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skulle gå vidare mot vuxensidan. Det var en nyttig erfarenhet för mig i gruppen men också 

som terapeut att tänka på inför möten med mina egna patienter. 

Lena 

Lena har haft lätt för att både anklaga sig själv och att känna skam och försökte i gruppen 

undvika det obehaget genom att dra sig undan: 

Jag kom i kontakt med känslan av skam från barndomen under en visualisering 

och försökte slingra mig men så fångade terapeuten in det och hjälpte mig dela 

det med de andra. Det var det som var mest verksamt. Det gjorde något med 

mig, att jag kunde förstå och gå vidare. Numera vet jag vilka behov jag har. 

Monika 

När Monika växte upp fick hon göra mycket som hon ville, det fanns ingen riktig 

gränssättning för henne som barn. Det har inneburit att hon inte heller alltid sätter gränser 

för sig själv som vuxen. Det tycks ha funnits få gränser för hur mycket hon ska ansvara över 

och hur mycket hon måste göra men med hjälp av bland annat visualiseringarna, gruppen 

och terapeuten har hon förstått att hon behöver få ta plats för egen del också: 

Jag behöver ett eget rum också, inte bara vara till för andra. Jag behövde inte 

bara ge utan få också. Det fick jag hjälp med genom gruppen. Jag är också en 

person som pratar känslor så det har varit bra att uppleva och pröva. Jag kunde 

uppleva och hitta mina behov, inte bara prata. 

                     Sammanfattning av temat Identifiera otillfredsställda behov 

Visualiseringsövningarna och bilderna som man använt i gruppterapin är det som aktiverar 

scheman och väcker sårbarheter till liv enligt samtliga deltagare. För många kan detta 

moment i terapin vara en smärtsam upplevelse och kräver en lyhörd terapeut. Det som är 

verksamt är att uppleva känslan, inte bara prata om den, bli sedd, bekräftad och förstådd av 

terapeuten och helst också av de andra deltagarna. 

 

                                                      Egen motivation 
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Gemensamt för alla deltagare har varit att lära sig mer om schematerapi och om sig själva. I 

intresset har funnits både att genomföra kravet på egenterapi under utbildningen, själv 

uppleva och identifiera sina scheman men även att se hur det går till att vara terapeut i en 

schematerapi. Flera deltagare beskriver sin terapeut som en rollmodell. Det har alltså funnits 

flera motiv till att delta i behovsgruppen. 

Nova 

Att gå i en terapi tillsammans med andra kurskamrater var något som Nova funderade 

mycket på innan terapin började vilket hon delade med flera deltagare och att det till en 

början också påverkade motivationen till viss del:  

”Ja ha, där sitter dom. Jag kanske måste skärpa mig lite då”. Men det gick över. 

Till slut satt vi och grät som vrak eller som 5-åringar trots att vi skulle mötas i 

klassrummet senare. Nu satt jag där med kollegor men de hade kunnat vara 

patienter och jag hade kunnat vara en patient. Vi var alla i samma båt. 

Lena 

Lena var till en början skeptisk men under en dag på skolan när eleverna fick prova olika 

tekniker bestämde hon sig för att delta i en behovsgrupp. Lena, som inte mött sina 

klasskamrater i behovsgruppen, tyckte när hon började terapin att det tvärtom hade känts 

tryggt att ha fått gå tillsammans med andra som hon var bekant med men efter en tid 

spelade det ingen roll: 

Jag hade ju bestämt mig för att göra det här och vågade släppa loss och kasta 

mig ut efter ett tag. 

Louise 

Louise har liksom de andra sökt sig till terapin genom ett erbjudande under utbildningen och 

var nyfiken på hur schematerapi i grupp går till och tror att betydelsen av terapin kan variera 

beroende av varför man söker sig till den: 

Mig gav terapin inte så väldigt mycket personligen. Det är ju inte så att jag mår 

bättre än innan. Men det blir ju säkert så av att gå en så här djup behandling 

när man egentligen inte är sjuk eller mår dåligt. 
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Charlotte 

Charlotte tycker att terapin varit väldigt värdefull för henne trots att hon vid den aktuella tid-

punkten inte skulle ha sökt sig till terapin om det inte varit för utbildningen: 

Det är säkert väldigt individuellt. Jag hade nog tagit till mig terapin på samma 

sätt oavsett om jag gått utbildningen eller inte. 

Monika 

Monika hade en agenda redan från början. Efter att ha gått tre moduler i 

schematerapiutbildningen hade hon god kunskap om sina behov och scheman och hade 

förstått att det var vissa delar hon behövde arbeta vidare med eftersom de påverkade 

hennes relationer negativt: 

Behovsgruppen gav mig en möjlighet att jobba med det här med gränssättning 

som varit ett problem för mig. Jag lärde mig att även jag är en person som har 

behov, som behöver. 

                                    Sammanfattning av temat Egen motivation 

Gemensamt för alla deltagare har varit att lära sig mer om schematerapi och att identifiera, 

uppleva och hantera sina scheman men även att se hur det går till att vara terapeut i en 

schematerapi. I intresset har också funnits att bli godkända på momentet egenterapi under 

den legitimationsgrundande utbildningen. 

                                                            Beteendeförändring 

Målsättningen med schematerapi är att upptäcka och känna igen sina maladaptiva scheman 

och korrigera sitt mönster till ett mer adaptivt sådant för att på det sättet kunna tillgodose 

sina behov både själv och i relation till andra. Gruppen som form kan ge deltagarna en 

möjlighet att utveckla mer adaptiva färdigheter. 

Beatrice 

För Beatrice som varit en lite blyg person har det skett vissa förändringar: 

Jag känner mera kärlek till mig själv och är mera medveten om att jag har sår 

och att även andra har sår. Jag törs gå in mera i olika situationer och är inte lika 
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blyg längre. Jag undviker inte heller på samma sätt och kan säga till mig själv 

att det är ok. 

Nova 

Nova har beskrivit sig som en person som ofta känt sig besvärlig och hon kan se några 

skillnader efter att ha gått i behovsgruppen: 

Jag har inte behov av att förklara mig så exakt hela tiden längre. Det behöver 

inte vara lika exakt och noga. Förr handlade det ju om att jag hela tiden var så 

kritisk och krävande, att jag skulle klara allt själv och slog på mig själv. Nu kan 

jag lättare plocka fram den där ”sunda vuxna sidan” och resonera med mig 

själv och säga att jag kanske inte behöver göra så mycket mer, att det duger 

som det är och coola ner mig lite. Jag har blivit bättre på att prioritera. Jag 

måste inte göra allt. 

Även som terapeut märker Nova skillnad. Hon har fått med sig erfarenheter från 

behovsgruppen som varit lärorika i sitt arbete som terapeut:  

Det var väldigt viktigt att sitta i den där patientstolen. Att bli behandlad av en 

terapeut som ibland pressar mig rätt så mycket, för det tyckte jag att hon 

gjorde. Jag kan känna igen mig i det. Det var bra för mig att uppleva det.  

Lydia 

För Lydia har behovsgruppen inneburit en del förändringar. Hon har varit en person som ofta 

dragit sig undan och ställt sig utanför i olika sammanhang på grund av sina tidigare 

erfarenheter i livet. Hon har heller inte så lätt delat sina känslor med andra och burit bland 

annat både ilska och ledsenhet inom sig själv. Lydia berättar om det märkliga med att ha 

blivit mer medveten om sina sår men att det samtidigt gjort henne mer tillåtande mot sig 

själv och mera hel som människa. Hon har också börjat visa medkänsla med sig själv och är 

mera observant på vad som dras igång och händer inom henne: 

Ett exempel är när jag kom hem en kväll och min man hade gjort det väldigt fint 

med middag, fin musik och så. Mitt i middagen säger han något som gör mig 

ledsen. Tidigare hade jag aldrig berättat det men nu gjorde jag det.  
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Lena 

Flera deltagare beskriver terapeuterna som goda modeller och att de fått med sig 

erfarenheter som de kan använda i sin egen yrkesroll. För Lena har deltagandet i 

behovsgruppen inneburit en personlig utveckling som medfört att hon känner sig lugnare 

och har blivit tryggare med sig själv både privat och i sitt arbete som terapeut. Hon lägger 

märke till sina behov på ett annat sätt och kan också uttrycka de behoven utan att ta tillbaka 

det hon sagt, anpassa sig eller ändra sig i samma utsträckning som tidigare: 

Jag känner mig tryggare och är medveten om vilka behov jag har. Jag vet vad 

som är viktigt och jag försöker också prata med mig själv och normalisera lite 

inför mig själv. Jag är mera medveten om min sårbara sida och tar hand om 

den. Det gör också att jag beter mig annorlunda än tidigare på ett positivt sätt. 

Jag har blivit lugnare och retar mig inte på vissa saker som förut. Jag tar heller 

inte lika illa vid mig, blir inte lika ledsen eller besviken som jag blev innan 

behovsgruppen. 

Louise 

För Louise har terapin inneburit en ökad kännedom om sina scheman och copingstrategier 

(hanterandestrategier) men det har inte inneburit någon större skillnad i hennes beteenden. 

I tankarna finns det däremot en större förståelse för ”Nu var det där som hände” vilket lett 

till en ökad acceptans för vissa problem som dyker upp: 

Jag triggar inte lika mycket längre och det gör att situationen inte påverkar mig 

lika mycket heller. Man kan t ex ha fått en känslomässig förståelse för att det 

inte handlar om mig utan om den andra personen. Det var en viktig bit för mig. 

Monika 

Även Monika beskriver först att hon kanske inte förändrats så mycket men att hon fått ett 

annat förhållningssätt till sig själv. Det påverkar till viss del hennes beteenden när hon lyckas 

stanna upp och ifrågasätta sina antaganden om sig själv som dyker upp i olika situationer. 

Hon har förstått att det inte är möjligt att ansvara för, ta hand om och bära andra människor 

på det sätt hon försökt göra tidigare: 
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Jag är mer medveten om mina reaktioner idag och ibland gör jag på ett annat 

sätt. Jag vet varför jag reagerar som jag gör. Jag har förstorat min roll som 

terapeut och tagit på mig ett alldeles för stort ansvar. Jag gör inte alltid det 

som är bäst för mig, men nu gör jag faktiskt det ibland, sätter gränser. Det har 

jag ju faktiskt blivit bättre på. Jag har gjort förändringar efter terapin. 

Charlotte 

Charlotte har fått en ökad insikt i när hennes scheman aktiveras och varför. Hon behöver 

inte längre agera på den känsla som dyker upp varje gång ett schema aktiveras. Hon 

beskriver hur terapin hjälpt henne att förstå i vilka situationer hon triggas och på det sättet 

till viss del påverkat hennes relationer på ett positivt sätt: 

 ”Nu känner jag mig så triggad” eller ” Nu triggar det igång igen men nu vet jag 

varför”. Och då får det väl göra det då! Nu checkar jag liksom av vad som 

händer. Nu tänker jag så här, ”stämmer det?” 

Mikaela 

Mikaela har blivit mera observant på de situationer då hennes scheman aktiveras, alltså mer 

medveten om när hon hamnar i situationer då hon märker att hon är undvikande och 

följsam på ett sätt som inte är till hjälp för henne: 

Jag har blivit väldigt vaksam på de situationerna och nu kan jag säga ”Stopp 

nu, här är det dags att stå upp för mig själv” och numera känns det så bra att 

göra det också. Jag har rätt att prioritera mig själv ibland och se till mina egna 

behov. 

Julia 

Julia som är en person som varit till lags och inte alltid stått upp för sig själv berättar att hon 

skyddar och tar hand om sig bättre efter terapin. Hon har blivit snällare mot sig själv.  

Nu är det min tur. I småsaker bara. Nu är det min tur att välja tv-kanal. Eller om 

jag glömt busskortet eller gör något annat klantigt så tänker jag bara att ”vad 

spelar det för roll?”. 
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Julia berättar att hon innan terapin skulle tänkt om sig själv att hon var värdelös, men 

beskriver skillnaden som att:  

                             ”Den kritiska rösten har tystnat. Livet har blivit enklare”. 

                             Sammanfattning av temat Beteendeförändring 

Alla deltagare berättar att de lärt sig känna igen sina maladaptiva scheman och mer eller 

mindre också lärt sig att korrigera sitt mönster till ett mer adaptivt sådant för att på det 

sättet kunna tillgodose sina behov både själv och i relation till andra. Man har blivit mer 

observant på när scheman triggas och de kritiska rösterna inom ett flertal deltagare har 

minskat eller tystnat. 

5. ANALYS 

Analysen utgår från de teman som framträder i fokusgruppintervjuerna och som sedan 

kopplats till teoretiska begrepp. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är hämtade från 

Yalom (2005), Bieling, McCabe och Antony (2008) och Burlingame, MacKenzie & Strauss 

(2004) modell om gruppbehandling (se teoretiska utgångspunkter, sid 29).  

Yalom (2005) beskriver ett antal faktorer som viktiga i en gruppbehandling, däribland 

ingjutande av hopp som handlar om att ledaren inger deltagaren hopp och betonar kraften i 

metoden. Bieling, McCabe och Antony (2008) använder sig av komponenten optimism i sin 

beskrivning av viktiga grupprocessfaktorer vilket beskrivs på ett liknande sätt och handlar om 

att inge hopp om att det finns hjälp att få. Flera utsagor i fokusgruppintervjuerna vittnar om 

betydelsen av att bli sedd, förstådd och att få möjlighet till hjälp av sin terapeut. 

Beskrivningar finns om hur värdefullt det är för gruppdeltagaren att terapeuten förmedlar till 

henne att hon är en viktig person, att hennes känslor är viktiga och att hon har rätt att 

uttrycka dem, för att hon ska komma i kontakt med känslan av att vara värdefull. 

Komponenten gruppbaserat lärande är enligt Bieling, McCabe och Antony (2008) en 

betydelsefull grupprocessfaktor och handlar om att behandlingens material presenteras av 

ledaren på ett interaktivt sätt och att deltagarna uppmuntras till aktivitet. Gruppbaserat 

lärande handlar också om att underlätta hjälpsam feedback mellan deltagarna.  I 

intervjuerna framkommer ett stort antal utsagor om hur viktigt det varit att vara aktiv i 

terapin och med de upplevelsebaserade momenten.  Flera deltagare beskriver hur läkande 
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det var att arbeta med upplevelsebaserade moment i form av visualiseringsövningar och 

bilder. Beskrivningarna handlar om att tillvägagångssättet underlättade feedback mellan 

deltagarna utifrån att de kunde spegla och bekräfta varandra på ett tillåtande och 

accepterande sätt vilket underlättade för deltagaren som tog emot feedbacken.  

I fokusgruppintervjuerna framträder ett större stråk av utsagor som rör att förstå sig själv för 

att använda denna förståelse för att förändra sitt beteende. Bieling, McCabe och Antony 

(2008) lyfter fram förändring av maladaptiva relationsmönster som en viktig 

grupprocessfaktor. Denna faktor handlar om att gruppmedlemmarna visar upp sina 

relationsmönster i gruppen och får feedback av de andra gruppdeltagarna.  

Korrigerande av inlärning (Yalom 2005) innebär att gruppen är ett socialt mikrokosmos, som 

är uppbyggt att de olika gruppmedlemmarnas erfarenheter av interpersonella relationer från 

sin ursprungsfamilj. Både ledaren och gruppen kan genom andra sätt att agera bidra till att 

gruppmedlemmarna korrigerar sitt mönster till ett mer adaptivt sådant.  Maladaptiva 

relationsmönster behöver återupplevas, men under förutsättning att det sker med en 

adaptiv respons för att läkning ska ske (a.a.). En återexponering utan reparation skulle göra 

situationen värre. Det finns utsagor som visar hur deltagare i högre grad accepterar sina sår 

och ser att andra är mer lika än olika med sina sår. Lojaliteten med den egna sårbarheten 

möjliggjorde en förändring av de maladaptiva relationsmönstren. Utsagorna vittnar om en 

transformation där den inre kritiken ersätts av en acceptans och värme vilket medför att 

personen agerar med ett mer adaptivt förhållningssätt i relation med andra. 

Ena annan viktig grupprocessfaktor är emotionellt processande i grupp (Bieling, P.J., McCabe, 

R.E., & Anthony, 2008), som handlar om att minska det känslomässiga undvikandet och att 

uppmuntra att känslor uttrycks. Lika viktigt anses vara att uppmuntra bearbetning bland 

gruppdeltagarna och reglera deras känslor. När bearbetningen sker här och nu så framkallas 

tankar och känslor som blir måltavla för en intervention. Det finns utsagor i materialet som 

illustrerar hur deltagare lyckats processa emotionellt i en nära relation och kunnat uttrycka 

sina känslor i stunden i stället för att undvika dem, så som hon menar att hon gjort tidigare. 

Ett annat stråk av utsagor handlar om begripliggörandet av kopplingen mellan tankar, 

känslor och beteende. Yalom (2005) lyfter fram vikten av undervisning och rådgivning i en 

terapiprocess, dels psykoedukation i allmänhet men också värdet att få råd i att hantera en 
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specifik frågeställning. I utsagorna finns illustrationer om hur deltagare haft hjälp av 

psykoedukationen så att deltagaren i en situation, när maladaptiva scheman är triggade, är 

förbered och i stunden kan använda sig av sina nya kunskaper om hur hon kan hantera 

situationen på ett annat sätt. Medvetenheten, som skapats utifrån nya kunskaper, kan 

fungera som en inre gränsvakt, som gör att individen stoppar sig från att agera som tidigare. 

Att upptäcka att andra har liknande svårigheter som jag själv har kallar Yalom (2005) för 

universalitet. Universalitet syns vara en viktig faktor utifrån utsagorna och är unikt för 

gruppterapier. Känslan av universalitet kan förstärkas när andra gruppmedlemmar delar 

egna svårigheter och det kan uppfattas som en stor lättnad att förstå att man inte är ensam i 

sitt lidande.  Bieling, McCabe och Antony (2008) använder begreppet tillhörighet för att 

beskriva att gruppmedlemmar upplever att de inte är ensamma om sina svårigheter utan 

kan se likheterna i varandras erfarenheter och känslor. I intervjuerna finns berättelser om 

upplevelsen av att vara i samma situation som de andra i gruppen och att det inte är någon 

skillnad mellan mig och andra. 

I de grupprocessfaktorer som ingår i modellen för kognitiv beteendeterapi i grupp utarbetad 

av Bieling, McCabe och Antony (2008) beskrivs komponenten minskad självfokusering som 

att deltagarna intresserar sig för andra och hjälper varandra. Den enskilde deltagaren får på 

så sätt ett perspektivbyte genom att se på ett skeende ur någon annans perspektiv.  Yalom 

(2005) menar att grupprocessfaktorn altruism handlar om att gruppmedlemmar ges 

möjlighet att stödja varandra och visa empati. Det finns utsagor som visar på vikten av att 

gruppdeltagarna delar med sig av sig själva, sina upplevelser och sina erfarenheter för att 

gruppdeltagarna ska känna sig trygga att visa sina sårbarheter. Om gruppdeltagare inte 

upplever att samtliga i gruppen delar med sig riskerar processen att bli mer ytlig och 

observerande. 

Ett flertal utsagor i intervjuerna handlar om gruppens sammanhållning. Att våga visa sig och 

sina sårbara sidor tillsammans med andra bidrar till den egna förståelsen. Bieling, McCabe 

och Antony (2008) menar att Gruppsammanhållningen handlar om att ledaren skapar en 

trygg och öppen miljö i gruppen och den ökas när det görs kopplingar mellan olika personers 

erfarenheter och när deltagarna delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor. Det 

finns beskrivningar som vittnar om att ett deltagande i en behovsgrupp kan medföra för 
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gruppdeltagaren att få träna på att mentalisera, dvs att se sig själv utifrån och förstå den 

andre inifrån. I beskrivningarna finns också utsagor om att denna process ger möjlighet att 

revidera tidigare slutledningar av mellanmänskliga interaktioner. 

Både Bieling, McCabe och Antony (2008) och Yalom (2005) menar att Gruppsamman-

hållningen är en faktor som kan beskrivas som motsvarigheten till alliansen i en individuell 

kontakt och fungerar som en dragningskraft för gruppdeltagarna. 

I Burlingame, MacKenzie och Strauss´ (2004) modell utgör ledaren en av fem komponenter 

som utgör det terapeutiska resultatet av gruppbehandling. Ledarens stil och personlighet är 

av stor betydelse. Gruppens sammanhållning påverkas av ledarens stil, värme och empatiska 

förmåga. Hur ledaren leder processen utgår från den formella förändringsteorin, som 

iscensätts i grupprocessen. Följande exempel från Lena illustrerar detta: 

Jag kom i kontakt med känslan av övergivenhet och vad jag hade behövt men 

kunde inte riktigt ge mig själv det just då. Då gick terapeuten in i visualiseringen 

och hjälpte mig, stod upp för mig. Det var inte bara vad hon sa utan att hon 

gick in. Det var väldigt läkande och gick på djupet. Det var det viktigaste. 

Uppsatsens resultat visar att flera komponenter i Burlingames, MacKenzies & Strauss´ (2004) 

modell om faktorer som påverkar en gruppbehandlings terapeutiska resultat återfinns i 

intervjuerna som betydelsefulla aspekter, som bidragit till förändring. Det finns även gott 

stöd för att komponenter i Bielings, McCabes och Antonys (2008) och Yaloms (2005) 

modeller återfinns i resultatredovisningens citat som betydelsefulla aspekter, som bidragit 

till förändring för gruppdeltagare.  

6. DISKUSSION 

Detta avsnitt består av en sammanfattning, de viktigaste resultaten samt en diskussion 

utifrån frågeställningar som har väckts utifrån studiens genomförande, metod, teoretiska 

utgångspunkter, tidigare forskning, resultat och analys. För mer utförlig diskussion avseende 

den kvalitativa metoden se avsnittet metoddiskussion.  

 

Philip & Holmqvist (2008) menar att forskningsfrågan behöver förflyttas från om en viss 

terapiform fungerar till vad det är i terapin som är verksamt. Denna uppsats syfte är att 
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utifrån ett brukarperspektiv undersöka deltagares erfarenheter och upplevelser av 

behovsgrupp på schematerapeutisk grund och redovisa beskrivna betydelsefulla och 

förändrande aspekter. Detta syfte har studerats genom en kvalitativ studie med 

fokusgruppintervjuer. Intervjugruppen bestod av tolv deltagare, som samtliga ingått i en 

behovsgrupp, som bygger på schematerapins teori och metod. Samtliga deltagare har ingått 

i en behovsgrupp, under perioden våren 2014- våren 2015 inom ramen för utbildningen i 

psykoterapi, KBT, på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. 

Uppsatsförfattarna har valt att fokusera på betydelsefulla aspekter ur deltagarnas perspektiv 

i en schematerapeutisk behovsgrupp, utifrån att det finns belägg från tidigare forskning att 

det finns verksamma komponenter i schematerapeutisk metod och teori (se tidigare 

forskning). Studien syftar till att besvara frågeställningarna, som handlar om deltagarnas 

viktigaste erfarenheter av en behovsgrupp, upplevda förändringar av processen, betydelsen 

av gruppmedlemmarna och terapeuten i processen, betydelsen av att vara under utbildning 

och behovet av något ytterligare i processen. Frågeställningarna har besvarats i 

resultatredovisningen. 

De viktigaste resultaten som framträder i studien är de teman, som har mejslats fram utifrån 

intervjuerna: synliggörandet, stöd, vändpunkt, emotionell avlastning, identifikation av 

otillfredsställda behov, den egna motivationen och beteendeförändring, som samtliga har 

beskrivits som betydelsefulla faktorer i terapiprocessen och som fört processen framåt.  

De framtagna temana i uppsatsen har i analysen kopplats ihop med flera teoretiska 

utgångspunkter, som beskriver processer som påverkar det terapeutiska resultatet i en 

gruppbehandling. 

 

Uppsatsens resultat överensstämmer med annan tidigare forskning, som redovisats i 

uppsatsen. Liksom Fitzsimmons et al´s (2009) forskning så visar uppsatsens resultat på att 

psykoedukation är en av de komponenter som hjälper deltagaren att förstå och bli validerad 

samt öka insikten i livsförändringar. Det finns även flera resultat som överensstämmer med 

Tscacher et al´s (2012) forskning om komponenter, som beskrivs som 

förändringsmekanismer. Resultatet visade ett antal komponenter, som varit betydelsefulla i 

den terapeutiska processen, bl a relationen mellan terapeut och patient och 
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grupprocessfaktorer, vilket överensstämmer med uppsatsens resultat. Det finns även 

utsagor från vår studie som stämmer väl överens med Welburn et al´s forskning (2000) om 

att ett schema behöver exponeras för att en förändring ska ske. 

 

Tidigare forskning (Boterhoven De Haan, K. & L . 2014) visar att i schematerapin betonades 

samarbetsaspekten i terapirelationen, fokus på kärnbehoven och konceptualiseringen av 

patientens problem i schematerapitermer, vilket överensstämmer med denna studie. Flera 

deltagare berättar till exempel hur de känt sig pressade av sin terapeut och även blivit arga 

på sin terapeut som uppehållit sig vid deltagarens maladaptiva scheman. Edukation kring 

metoden, den egna konceptualiseringen samt terapeutens förmåga att skapa ett 

behovsbejakande klimat beskrivs som avgörande för att den processen ska utvecklas på ett 

läkande sätt. Detta stöds också av tidigare forskning där Tscacher et al (2012) beskriver att 

deltagare som inte känt sig sedda eller förstådda av sin terapeut istället känt sig avvisade 

med resultat att de känt sig förhindrade att fritt uttrycka sina inre tankar och känslor. Med 

andra ord kan sägas att en verksam och betydelsefull komponent är frånvaro av en känsla av 

att ha blivit avvisad. 

Uppsatsens resultat visar att flera komponenter i Burlingames, MacKenzies & Strauss´ (2004) 

modell om faktorer som påverkar en gruppbehandlings terapeutiska resultat återfinns i 

intervjuerna som viktiga komponenter, som bidragit till förändring.  

Några centrala faktorer för förändring som lyfts fram i intervjumaterialet är förändring av 

maladaptiva relationsmönster (Bieling, McCabe och Antony 2008) och korrigerande av 

inlärning (Yalom 2005). Gruppbehandling som form innebär interaktion med andra 

gruppmedlemmar och möjliggör inövande av nya hanteringsstrategier för svåra situationer. 

En omständighet kring att våga visa sina sårbara sidor för andra som några deltagare 

beskriver, är att delta i en behovsgrupp bland andra deltagare från samma klass medan en 

annan deltagare, som inte deltog i en behovsgrupp med andra från samma klass, saknade 

tryggheten som hon upplevde att detta hade kunnat ge. 

 

Ett övergripande resultat är att samtliga deltagare i studien beskriver komponenter ur 

gruppbehandlingen, behovsgrupp på schematerapeutisk grund, som bidragit till förändring 

för dem. Dessa komponenter har kunnat kopplas till teori om grupprocesser. 
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Vi vill diskutera betydelsen av att uppsatsförfattarna studerar vid samma Institut som 

intervjudeltagarna och har erfarenhet av behovsgrupp med schematerapi inriktning. Hur har 

detta påverkat förförståelsen till intervjudeltagarnas utsagor? Risken är påtaglig att vi som 

uppsatsförfattare inte haft tillräckligt med distans till det som ska studerats och därför inte 

kunnat förhålla oss kritiskt till det som studerats. Vi har strävat mot att bemöta denna risk 

genom att diskutera frågan med varandra och vår handledare vid upprepade tillfällen under 

uppsatsens gång. 

 

Som metod valdes fokusgruppintervju där gruppinteraktionen mellan gruppdeltagarna är 

större än moderatorns roll, som ett sätt att minska vår påverkan på deltagarna. 

I kvalitativa studier är det intressant att reflektera över om uppsatsen fått ett annat resultat 

om tillvägagångssättet hade sett annorlunda ut? Skulle en mer heterogen 

undersökningsgrupp gett ett annat resultat? Vi kan inte besvara den frågan, men tycker att 

det vore en intressant studie att göra. Det vi vet är att tidigare forskning (Fitzsimmons et al, 

2009,  Tscacher et al, 2012 och Welburn, 2000), som redovisats i studien, har visat att 

schematerapi gett positiva resultat för en annan grupp med kronisk karaktärsproblematik.  

Det är viktigt med en diskussion i uppsatsen av tänkbara felkällor och andra förhållanden 

som kan påverka resultatens hållbarhet så att resultatet bedöms realistiskt och att 

betydelsen inte övervärderas och utvidgas till områden utanför det område där man har 

funnit att de gäller (Vetenskapsrådet 2011).  

Uppsatsens undersökningsgrupp är liten och dess resultat kan inte sägas vara 

generaliserbart till en sedvanlig schematerapeutisk grupp. Vår undersökningsgrupp består av 

en homogen grupp i den bemärkelsen att alla är blivande psykoterapeuter, vilket vi tänker 

har påverkat undersökningens resultat. Samtliga deltagare hade innan de började i 

behovsgruppen, inom ramen för sin terapeututbildning, fått teoretisk kunskap om 

schematerapi vilket flera deltagare också angett som en viktig faktor till den egna förståelsen 

för konceptualiseringen och den fortsatta processen. Deltagarna beskriver flera syften med 

att delta i en schematerapeutisk behovsgrupp. Det finns dels utsagor som beskriver 

personlig utveckling och dels utsagor som beskriver att deltagandet bidragit till att lära sig 
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metoden. Det finns m a o en stark motivation för engagemang i processen. I vår 

undersökningsgrupp har funnits behov av att både identifiera sina egna otillfredsställda 

behov, få uppleva hur de egna såren uttrycks och bearbetas men också att få en förståelse 

på en intellektuell nivå.  

I alla former av terapeutiskt arbete och i synnerhet när man arbetar med upplevelse-

baserade interventioner är det av avgörande betydelse att terapeuten har förmåga att visa 

empati och delaktighet och att kunna erbjuda trygghet i relationen till sina deltagare. Det är 

också lika viktigt att terapeuten inte lockas att följa med för mycket i deltagarens skydd och 

undvikandebeteenden eftersom en läkning då kanske uteblir. Som terapeut behöver man ha 

god kännedom om sina egna sårbara sidor och eventuella reaktioner som kan uppstå. Detta 

särskilt när man arbetar med upplevelsebaserade interventioner i syfte att väcka så många 

sinnen som möjligt hos sin deltagare, vilket skulle kunna aktivera scheman och sårbarheter 

även hos terapeuten. 

Denna studie visar att undersökningsgruppen beskriver betydelsefulla och verksamma 

aspekter utifrån sina respektive förändringsprocesser. Vi tolkar det som att ett deltagande i 

en behovsgrupp har bidragit till att öka självkännedomen hos dessa blivande 

psykoterapeuter, trots att det är utbildningssituationen som varit den huvudsakliga 

anledningen till just den här psykoterapeutiska kontakten. 

Vi uppsatsförfattare har haft ett intresse av att studera eventuella verksamma mekanismer i 

schematerapeutiska behovsgrupper för att tillägna oss den kunskap det fört med sig i vårt 

fortsatta arbete som psykoterapeuter. 

Avslutningsvis vill vi tillägga att ytterligare studier behövs för att definiera vad i 

grupprocessfaktorerna som är förändrande komponenter i en schematerapeutisk behandling 

liksom att utföra en liknande studie med ett betydligt större antal deltagare för att göra 

resultatet mer generaliserbart. 
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                                                                                                                                                Bilaga 1 

                                                                                                            Stockholm september 2014 

 

Inbjudan till fokusgruppintervju om behovsgrupp, som bygger på schematerapi          

Vi går andra året på påbyggnadsutbildningen i psykoterapi, KBT, på Svenska Institutet för 

Kognitiv Psykoterapi och avser att skriva vår uppsats om schematerapi. 

Vi är intresserade av att belysa vad som är betydelsefullt, verksamt i en schematerapeutisk 

process som sker i grupp.  

Vi vill på detta sätt bjuda in dig till att delta i en fokusgruppintervju om dina erfarenheter av 

att ha deltagit i behovsgrupp, som bygger på schematerapins teori och metod. 

Undersökningen består dels av en fokusgruppintervju med dig som deltagit i behovsgruppen 

och dels intervju med din schematerapeut. 

 

Studien kommer att publiceras som en uppsats inom Svenska Institutet för Kognitiv 

Psykoterapi. Vi vill poängtera att ingen enskild identitet kommer att redovisas i 

sammanställningen. Resultatet från intervjuerna kategoriseras, tematiseras och redovisas på 

gruppnivå, vilket innebär att ingen enskild person går att identifiera. 

 

Vi kommer att leda samtalet och under mötet kommer vi att samtala om dina och gruppens 

erfarenheter av att deltagit i en behovsgrupp. 

 

Det är vår förhoppning att vi med stöd av vårt samtal ska kunna fånga vad som är essensen 

av dina och gruppens erfarenheter. För att vi ska minnas vad du och gruppen berättar 

kommer vi att spela in intervjun. Inspelningen kommer sedan att raderas. Vi har givetvis 

tystnadsplikt om vad som sägs i samtalet. Deltagandet är förstås frivilligt och du har rätt att 

närhelst avbryta din medverkan. 
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Fokusgruppintervjun kommer att ske kvällstid den 29 oktober och vi kommer efter 

intresseanmälan att kontakta dig för tidpunkt för intervjun. Fokusgruppintervjun beräknas ta 

1-1½ timme.  

 

Vi hoppas att du ska tycka det är intressant att få dina och andras erfarenheter belysta. Som 

tack för hjälpen kommer vi att skicka dig en uppsats. Hoppas vi ses! 

 

Ring eller maila oss din intresseanmälan senast 30 september 2014. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Christina Löwenborg    Maria Schenell 

christina.lowenborg@telia.com  maria.schenell@hotmail.se                     

Mobil: 0704-97 15 04        070-320 25 90 

 

                                                                                                                                                                                                                        

  

mailto:christina.lowenborg@telia.com
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                                                                                                                                               Bilaga  2                                                                                               

                                                                                                                  Stockholm oktober 2014 

Påminnelse om inbjudan till fokusgruppintervju om schematerapeutisk behovsgrupp.          

Vi vill på detta sätt påminna om vår fokusgruppintervju om ett par veckor och hoppas att du 

kommer att kunna delta i den. 

Vi vill understryka att ingen enskild identitet kommer att kunna urskiljas i redovisningen i 

uppsatsen. Däremot är vi intresserade av att kunna lyfta fram kategorier av hjälpsamma 

ingredienser i en behovsgrupp och kunna belysa dem. 

Litteraturgenomgången visar att det i dagsläget inte finns någon undersökning med denna 

infallsvinkel, vilket gör det intressant att undersöka det närmare. 

Vi har bokat en trevlig lokal i Gamla Stan den 29 oktober för intervjun. 

På grund av sekretess är vi beroende av att du kontaktar oss för intresse att delta i 

fokusgruppintervjun.  Det enklaste är att maila någon av oss eftersom vi inte alltid kan svara i 

telefon. När vi fått svar från dig kan vi komma överens om tiden. 

Vi hoppas att få höra från dig. 

Maila oss din intresseanmälan snarast om du är intresserad att delta. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Christina Löwenborg    Maria Schenell 

christina.lowenborg@telia.com  maria.schenell@hotmail.se                     

Mobil: 0704-97 15 04        070-320 25 90 

 

  

mailto:christina.lowenborg@telia.com
mailto:maria.schenell@hotmail.se


72 
 

                                                                                                                                                  Bilaga  3                              

 Tilläggsfrågor till frågemanual                                           

 

1. Kön:                                                                                                                       

2. Din ålder: 

3. Din terapeutiska inriktning som terapeut? 

3a. Har du erfarenhet av annan terapi?                                 ja                           nej 

3b. Om ja, vilken inriktning? 

 

4. Skatta ditt behov att gå i terapi vid tillfället                           1    2    3    4  5    6    7    8    9    10                                 

för behovsgruppen. 

 

5. Skatta hur betydelsefullt det var för dig                                 1    2    3    4    5    6    7    8    9  10 

att gå i behovsgrupp.                        

 

6a. Skulle du rekommendera schematerapi                             Ja                       nej     

i form av behovsgrupp till andra? 

6b. Om ja, varför? 

 

 

7. Antal tillfällen i behovsgrupp: 

8. Antal deltagare i din behovsgrupp: 

 

 

Tacksam om du vill ta med formuläret till intervjutillfället. 

Tack för hjälpen!       
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                                                                                                                                  Bilaga 4 

Frågeställningar till fokusgruppintervju       

Vi är intresserade att undersöka dina upplevelser som deltagare i en behovsgrupp, av 

verksamma substanser i schematerapi i grupp och upplevelser av någon/ några 

förändring/-ar, som du sammankopplar med din process i behovsgruppen. 

1. Vilka är de viktigaste erfarenheterna som du tar med dig från behovsgruppen? 

Upplevde du någon del i processen som en vändpunkt, ny insikt/ förståelse eller som 

en läkande upplevelse? Beskriv på vilket sätt. 

(t ex någon del ur psykoedukationen om kärnbehov, schema och copingstrategier, ur 

de upplevelsebaserade momenten, relationen till terapeuten, din konceptualisering, 

fokus på kärnbehov, delaktigheten i gruppen, hemuppgifterna, terapeutens guidning 

eller minnesrekonstruktion?) 

 

2. Har du upplevt någon/några förändring/-ar i ditt liv sedan behovsgruppen, som 

du sammankopplar med dessa erfarenheter? 

Hur ser den förändringen ut? 

Hur upplever du den förändringen? Har du förhållit dig/ agerat på något annat sätt 

till någon/ några eller i vissa situationer? 

 

3. Vilken betydelse hade de andra deltagarna i gruppen för din process i 

behovsgruppen? Hur påverkade det dig? 

Hur många var ni i din grupp? 

Hur var det att dela erfarenheter med andra? Upplevde du något igenkännande från 

andras erfarenheter? 

 

4. Vilken betydelse hade din relation till terapeuten för dig? 

Beskriv vad det innebar för din egen process/ hur det påverkade dig? 

Har du prövat något annat beteende efter behovsgruppen?  

Har du gjort några lärdomar? Tycker du att du lärt dig något om dig själv? 

Har din syn på dig själv påverkats? 
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5. Har det haft betydelse för dina erfarenheter av behovsgruppen, att du går en 

legitimationsgrundande terapiutbildning? I så fall på vilket sätt? (Förståelsen av vad 

du varit med om) 

 

6. Var det något annat som var av betydelse för din egen process, som du vill lägga 

till? 

 

7. Hade du behövt något mer eller något annorlunda i behovsgruppen för din egen 

process?/ Var det något du hade behövt mer av för din egen läkeprocess? 

Vi kommer att utgå från frågeformuläret vid fokusgruppintervjun. Förbered dig gärna 

genom att skriva ner nyckelord på frågeformuläret, som du kan utgå från i 

fokusgruppintervjun.  
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                                                                                                                            Bilaga 5 

Schematerapeutintervjuerna 

Med anledning av att man tidigare inte skrivit något om så kallade behovsgrupper har vi i vår 

studie även valt att intervjua två schematerapeuter. De två schematerapeuter som 

intervjuats motsvarar de terapeuter som också erbjudit schematerapi i grupp, behovs-

grupper, inom ramen för utbildningen i psykoterapi, KBT, vid Svenska institutet för Kognitiv 

psykoterapi. Samma information som delats ut vid de olika gruppintervjuerna har också 

lämnats till terapeuterna inför intervjun. 

Behovsgrupper är upplevelsebaserade. Som terapeut hjälper man deltagaren att aktivera 

sina känslor och behov, sina scheman, genom exempelvis visualiseringar, bilder eller 

gestaltning i rummet. Det viktigaste är att deltagarna själva känslomässigt får uppleva vad 

det innebär att identifiera, bearbeta och förändra inlärda tankemönster, känslomönster och 

beteendemönster vad gäller sår och skydd. Fokus ligger på känslomässiga behov och 

deltagarna får lära sig att koppla såväl känslor, sår, skydd som eventuella symtom till 

kärnbehoven. När känslan är aktiverad kan man arbeta vidare med den och ställa frågor som 

”Hur gjorde du som barn?” ”Vad hade du behövt?”, ”Jag hade behövt att någon sett mig och 

förstod mig”, ”Om du hade fått det, den där förståelsen, hade du då gjort något annat?”, ”Då 

kanske det inte är så konstigt att du gör samma idag, som då, eftersom du aldrig fick det.”  

På det sättet kan deltagaren lära sig att förstå sina scheman och nå en förändring. I terapin 

finns en förhoppning om att synliggöra den kritiska sidan inom oss, förstå varifrån den 

kommer och att den inte är en del av jaget utan kommer utifrån och inte hör ihop med oss 

själva. 

Tillbakablickarna via visualiseringar eller bilder gör att man får den förståelsen 

man behöver för att få självmedkänsla och för att verkligen börja tro på det 

också och inte bara förstå det i huvudet.(Erika) 

Båda terapeuterna betonar vikten av att nå ett lojalitetsskifte. Som terapeut är det allra 

viktigaste att få kontakt med deltagarens behövande sida bakom sina skydd och att få 

patienten att älska sitt inre barn, sin inre lilla pojke eller flicka: 
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Att få deltagaren att vara obrottslig lojal med denna sida så att sår från 

barndomen kan fortsätta läkas i deltagarens egna nära relationer och övrigt 

nätverk.(Elsa) 

Terapeuten i en behovsgrupp hjälper deltagaren att synliggöra och uppnå detta lojalitets-

skifte och att få släppa den ryggsäcken och förstå hur den är kopplad till skam- och 

värdelöshetsschemat. 

Konceptualiseringen är en viktig del i terapin som lyfter upp och synliggör problematiken. 

Den bidrar till att öka medvetenheten och diskrepansen mellan nusituation och önskvärd 

situation samt hur en person är påverkad av sina livserfarenheter. Konceptualiseringen 

hjälper till att begripliggöra och skapa en gemensam förståelse mellan terapeut och patient 

kring det fortsatta terapeutiska arbetet. Man stannar heller inte vid upplevelsen i 

schematerapi utan man fortsätter med den kognitiva förståelsen i nära anknytning vilket är 

en av poängerna med schematerapi: 

Att direkt när man är i känslan koppla på tanken och förstå. Det är då man 

verkligen kan göra en förändring.(Erika) 

För att underlätta för deltagaren att få kontakt med sin behövande sida i terapirummet 

behöver man som terapeut ha en förmåga att skapa en atmosfär av trygghet, förståelse, 

värme och lekfullhet. Att få kontakt med den behövande sidan är en förutsättning för att 

utveckla en ökad medkänsla med sig själv och sina behov: 

Man är inte där för att vara duktig. Ju mera deltagaren befinner sig i kamp-och 

flykt tillståndet ju mera kommer de att känna att de måste svara rätt, göra rätt 

och tänka mycket på vad de andra ska tänka. Då blir det ju inte särskilt tryggt 

eller lekfullt. Som terapeut behöver man skapa en trygg ram att leka och 

experimentera inom. Kan man hjälpa deltagarna ner i ett lugnt tillstånd kan 

man också hjälpa dem till ett lekfullt tillstånd. Det gäller ju att jag försätter mig 

själv i ett tillstånd där inte jag heller är i prestation. Det är viktigt att jag håller 

mig själv lekfull också”. (Erika) 

Som terapeut i en behovsgrupp är det också viktigt att terapeuten själv har tillägnat sig egna 

sunda hanteringsstrategier för att kunna hjälpa till att läka känslomässiga sår (scheman) och 

vägleda deltagarna när de skaffar egna sunda skydd. Om man som terapeut kan förstå och 

också tycker om att vara i kontakt med sina egna känslor minskar rädslan medan förmågan 
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till empati ökas för andras känslomässiga reaktioner vilket kan vara avgörande för den 

fortsatta processen. 

Så fort det finns den minsta avstängning däremellan (den behövande, den 

tänkande och den görande sidan) så skapar det ingen förändring hos 

deltagaren. Det viktigaste är att terapeuten lär sig hur sår och skydd känns från 

insidan och hur de kan läkas.(Elsa) 

När det gäller att identifiera behov behöver terapeuten kunna skilja på problembeteenden 

från olika underliggande behov. Ett och samma problembeteende kan ha olika 

underliggande känslomässiga behov och det är viktigt att särskilja om behovet handlar om 

att exempelvis bli lyssnad på, känna sig värdefull eller att få gränser. Terapeuten blir mer 

omsorgsfull och omtänksam när hon/han själv vet hur det känns: 

Som terapeut behöver man försöka förstå vilka behov som ligger under för att 

kunna läka i samtalet och hela tiden vara ”reparenting personen” som klienten 

kanske aldrig haft.(Elsa) 

I behovsgrupperna är det fokus på de känslomässiga behoven, att deltagaren ska få det hon 

eller han behöver, att få hjälp med att tillfredsställa sina frustrerade behov. Deltagarna får 

lära sig att alltid ställa sig frågan om deras beteenden och beslut leder fram till att de 

känslomässiga behoven tillfredsställs på ett bra sätt. Det är avgörande att ha 

kärnbehovsperspektivet med sig i sina beslut och i sin förväntan på sig själv så att personen 

kan använda det som en styrmekanism i olika situationer och relationer. 

Schematerapi kan bedrivas både individuellt och i grupp. Fördelarna med grupp, som 

terapeuterna ser det, är att man som deltagare inte bara är den som behöver hjälp utan 

också en som kan ge hjälp, som kan bidra med sin kapacitet och sina starka sidor och finns 

där för varandra så att det blir en ömsesidighet. I en grupp har man möjlighet att känna igen 

sig i varandra, minska till exempel känslor av skam genom att man delar sina erfarenheter 

med andra som också kanske känner igen sig och framför allt uppleva att vi så många gånger 

är så lika på insidan trots olikheter på utsidan. Man har också möjlighet att få känslomässig 

feedback från fler än enbart terapeuten, att få nya positiva erfarenheter i flera relationer. 
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Schematerapi, i den form den bedrivs i en behovsgrupp, kan vara lite mer pedagogisk än i 

vissa andra terapiformer. Kunskaper och erfarenheter spelar en avgörande roll för den egna 

motivationen. Den kan ökas om man får en rational, en mer teoretisk kunskap om varför 

man ska våga undersöka sina skydd och gradvis också våga prova nya vägar. Att få kontakt 

med den behövande sidan och dess ”längtan efter” ett inre lugn och harmoni och 

förhoppningsvis kunna tillgodose sina känslomässiga behov i relation till sig själv och andra 

kan också fungera som motiverande men ibland tar det tid att våga vara i sina sår. 

Terapeuternas mål med behovsgrupperna är att värna om att det inte bara blir en utbildning 

utan en bra terapi med upplevelser så att det ska bli en verklig erfarenhet. 

Det är smärtsamt att gå i terapi. Det måste få vara det och ha respekt för det. 

Om folk går in i gruppen på riktigt blir det oftast väldigt bra.(Erika) 

Att lära sig något, att lära om, är ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv en viktig faktor. Den 

korrigerande upplevelsen, till exempel i att bli förstådd, motsagd, få höra att andra känt 

likadant och/eller att känna sig omtyckt med fel och brister, som kan uppkomma kan bli 

starkare och kännas som mer sann i samspel med en hel grupp jämfört med enbart en 

terapeut. Skyddet är helt avgörande för förändringsaspekten. Om en deltagare skyddar sig 

genom att sitta och enbart prata om sina besvär så är förutsättningarna mycket mindre för 

att en förändring ska ske: 

För att en förändring ska kunna ske behöver de blivande terapeuterna lära sig 

hur skydden fungerar, att de kommer att finnas där så länge internaliserade 

dysfunktionella sidor finns kvar och så länge deltagaren inte fått alternativa 

sätt, det vill säga andra sunda sätt att skydda sig på.(Elsa) 

De förändringar man tycker sig kunna koppla samman med deltagandet i behovsgruppen är 

att deltagarna får en större kunskap om de egna såren och skyddsstrategierna och hur dessa 

upplevs i kroppen samt hur de manifesterar sig i tankar, känslor och beteenden. De får en 

större kunskap om kopplingen mellan problem/reaktioner i nuet och i sin inlärningshistoria 

liksom en ökad medvetenhet om sin krävande och kritiska sida och en mindre benägenhet 

att låta dessa sidor styra. Ett av målen med schematerapi och behovsgruppen är även att 

kunna visa större omsorg och empati om den egna behövande sidan och på det sättet också 

bli mindre dömande och mer förstående med sig själv, sina anhöriga, klienter och andra 
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relationer. Man kan få insikter i hur ens egna copingsidor uppfattas av de andra 

gruppdeltagarna vilket förhoppningsvis ger en bra spegling. Deltagarna kan också få en 

större insikt i sin egen inre dialog och utveckla den sunda vuxna sidan vilket innebär att man 

agerar och tar beslut på ett sådant sätt att de känslomässiga behoven tillgodoses.   

Förändringsprocessen fortsätter efter terapin om man fortsätter att reflektera. 

Vi måste stanna upp och känna efter hur vi har det på insidan och hur vi möter 

våra behov och hur vi hanterar andra i nära relationer.(Elsa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


