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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka attityder till samtalsbehandling hos 

personer som erfarit psykologiskt barndomstrauma. Psykologisk misshandel utgör en 

sårbarhet för att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Det finns lite kunskap kring 

hur personer som erfarit känslomässiga övergrepp under barndomen förhåller sig till 

psykologisk behandling, men detta är av klinisk relevans. 37 patienter vid en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning tillfrågades i en enkät om inställning till 

samtalsterapi som hjälp för psykiska problem samt om deras erfarenheter av 

känslomässiga övergrepp och känslomässig försummelse under uppväxten. 

Patienterna uppmanades även att beskriva vad de upplevt som verksamma inslag i sin 

samtalsterapi. En kontrollgrupp med 44 studenter från Psykologiska institutionen 

besvarade samma frågor. Hypotesen var att ju mer omfattande psykologiskt 

barndomstrauma en person upplevt, desto lägre är dennes grad av tilltro till språkets 

möjligheter att fungera som ett verktyg för behandling. Vid statistisk analys framkom 

inte några korrelationer mellan grad av psykologisk misshandel under barndomen och 

inställning till samtalsbehandling. Patienterna hade i signifikant högre grad utsatts för 

psykologisk misshandel jämfört med studenterna. Vid kvalitativ analys av svaren om 

vad som varit verksamt med terapin hamnade kategorierna ”Kunskap” och ”En annan 

person” i centrum. 

 

 

Nyckelord: Psykologiskt trauma, känslomässiga övergrepp, känslomässig 

försummelse, inställning till samtalsbehandling, verksamt med psykoterapi 
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Abstract 

The purpose of this paper was to examine attitudes towards conversational therapy 

among persons who experienced psychological trauma in their childhood. 

Psychological trauma can lead to mental illness later in life.  Little is known about 

attitudes towards conversational therapy among people who experienced 

psychological trauma, but clinical it is relevant. 37 patients in a psychiatric outpatient 

clinic were asked about their attitudes to conversational therapy and about their 

childhood experiences of emotional abuse and emotional neglect. They were invited 

to describe what they had found most useful in their psychotherapy. A control group 

with students studying psychology at university level were asked the same questions. 

The hypothesis was that the more severe psychological trauma the person had 

experienced, the faith in language as a medium for development would be 

correspondingly lower. Statistical analysis gave no correlations between degree of 

psychological abuse during childhood and attitudes to conversational therapy. The 

patients had in significantly higher level been subjected to psychological abuse 

compared with the students. Qualitative analysis showed, concerning what was useful 

for the respondents during therapy, that the most important categories were 

”Knowledge” and ”Another person”.	

	

	

Keywords: Psychological trauma, Emotional abuse, Emotional neglect, Attitudes 

towards conversational treatment, Useful with therapy	
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Inledning 

Att sårande ord kan resultera i en upplevelse av fysiskt obehag är en företeelse som de 

flesta någon gång upplevt. Verbal misshandel mot barn värderas ofta som mindre 

allvarligt än fysiska övergrepp (Bris, 2007). Hierarkin däremellan har 

problematiserats (Huang, Schwandt, Ramchandi, George och Heilig, 2012; Kent, 

Waller och Dagnan, 1999, Pitzner och Drummond, 1997, Spinazzola et al., 2014). 

Barn som vuxit upp i miljöer där verbala yttranden använts för att hota och förnedra 

kan senare få svårigheter som är både somatiska, psykiska och sociala (Felitti et al., 

1998; Vissing och Straus, 1990). Jämfört med ett fysiskt vapen är det naturligtvis 

svårare att döda omedelbart med ord, men på lång sikt kan verbala trakasserier 

medföra en sårbarhet som är jämförbar med att ha blivit slagen med tillhyggen 

(Iffland, Sansen, Catani, Neunder, 2012; Pitzner och Drummond, 1997, Spinazzola et 

al., 2014). Emotionell misshandel under barndomen har funnits korrelera med 

psykiska svårigheter av olika slag. I den så kallade ACE-studien samlades till exempel 

in uppgifter om barndom och hälsa från 17 000 personer i Kalifornien (Felitti et al., 

1998). Här framkom nästan linjära samband mellan känslomässiga påfrestningar 

under barndomen och förekomsten av olika sjukdomar och svårigheter senare i livet. 

Konsekvenser har också gått att observera via biokemiska test. Berglund, Balldin, 

Berggren, Gerdner och Fahlke (2013) utredde ett antal personer med alkoholberoende 

avseende deras serotonin (5-HT) funktion. Skattningsskalan Childhood Trauma 

Questionnaire administrerades och varje delskala undersöktes separat. Det framkom 

en signifikant skillnad i serotoninfunktion i gruppen som utsatts för känslomässig 

misshandel och gruppen som inte erfarit detta. Reduktionen av serotoninfunktion 

skattades till 90%. I fyra fall var denna lika med noll. 

Begreppen känslomässiga övergrepp (emotional abuse) och känslomässig 

försummelse (emotional neglect) sammanfattas ofta som psykologisk misshandel och 

har definierats av Världshälsoorganisationen (WHO, 2002). Psykologisk misshandel 

innebär att föräldern inte har lyckats ge sitt barn en skyddande och stödjande miljö 

och att barnet utsätts för handlingar som har en negativ inverkan på dess utveckling 

och hälsa. Känslomässiga övergrepp (aktiva övergrepp) innebär att barnet vid 

upprepade tillfällen blir tillsagt att det är värdelöst och oälskat, att barnet blir skrämt, 

hotat, trakasserat, kritiserat och förnedrat. Känslomässig försummelse (passiva 

övergrepp) handlar om att barnets behov av interaktion ignoreras, att barnet inte får 
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positiv känslomässig respons och att det ej ges tillfälle till social samvaro med andra 

personer.	

I denna uppsats kommer uttrycken psykologiskt trauma eller psykologisk 

misshandel att användas för att sammanfatta känslomässiga övergrepp och 

känslomässig försummelse.	

 

Prevalens - känslomässiga övergrepp och känslomässig försummelse 

Även om psykologiskt trauma bedöms vara den mest prevalenta formen av 

barndomstrauma är omfattningen inte helt fastställd (Egeland, 2009, Spinazzola et al., 

2014). Delvis beror detta på att begreppen kan definieras på olika sätt och att olika 

mätinstrument använts för syftet. De beräkningar som gjorts i forsknings-

sammanhang har gett varierande resultat. 

I Storbritannien har beräkningar gjorts som indikerar att cirka 10% av 

befolkningen utsatts för psykologisk misshandel under barndomen (Radford et al., 

2011). En demografisk undersökning av 34 653 vuxna personer i USA visade att 

14,1% varit utsatta för psykologiskt barndomstrauma (Taillieu et al., 2016). 6,2% av 

dessa hade upplevt känslomässig försummelse och 4,8% känslomässiga övergrepp. 

Andelen som upplevt båda dess former av psykologisk misshandel uppgick till 3,1%. 

Hagborg, Tidefors och Fahlke (2017) samlade in data från cirka 1500 barn och 

ungdomar involverade i LoRDIA-projektet.1 Av dessa hade 10,4% upplevt 

känslomässiga övergrepp i hög (severe) grad. Motsvarande siffra för känslomässig 

försummelse var 10,3%. I en annan studie av samma forskare framkom att 11,3% av 

en grupp ungdomar upplevt känslomässig försummelse och 7,7% av dessa upplevt 

känslomässiga övergrepp.	

 

Effekter av känslomässigt trauma 

En emotionellt påfrestande uppväxt med verbala övergrepp kan ge upphov till 

psykiska och medicinska symtom. Det kan även innebära en ökad risk för problematik 

avseende utagerande beteende. En amerikansk studie inkluderade data från 3346 

familjer (Vissing och Straus, 1990). Barn vars föräldrar regelbundet utsatt dem för 

verbal aggression uppvisade högre grad av fysisk aggression, uppförandestörning och 

interpersonella problem jämfört med andra barn. Sambandet kvarstod oavsett ålder, 

kön och oavsett om de utsatts för fysisk bestraffning eller inte. De barn som utsatts för 

																																																								
1”Longitudinal Research on Development in Adolescence”. 
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både verbal aggression och fysiskt våld var de som hade störst svårigheter med fysisk 

aggression, uppförandestörning och interpersonella problem. Även hos vuxna har 

beteendeproblem funnits stå i relation till emotionell utsatthet under barndomen. En 

grupp personer som diagnostiserats med ADHD på Nya Zealand visade sig i större 

utsträckning än kontrollgruppen ha upplevt känslomässiga övergrepp och 

känslomässig försummelse (J. Rucklidge et al., 2006). 

Hagborg et al. (2017) undersökte en grupp med 1134 skolungdomar i åldern 

12 till 13. Graden av emotionella övergrepp och emotionell försummelse korrelerade 

positivt med graden av psykisk ohälsa och riskfyllt beteende bland ungdomarna. Vid 

en jämförelse mellan pojkar och flickor framkom att flickorna reagerade med att 

utveckla psykiska symtom, framför allt ångest och depression, vid en lägre grad av 

känslomässiga övergrepp. De uppvisade även en högre nivå av psykiska och 

psykosomatiska symtom efter att ha utsatts för allvarliga känslomässiga övergrepp. 

Vad det gällde utagerande beteenden syntes ingen motsvarande skillnad i nivåerna 

mellan flickor och pojkar. 

Huang et al. (2012) undersökte en grupp alkoholberoende personer och fann 

att känslomässig misshandel under barndomen var förknippat med en ökad risk för 

förstämningssyndrom, huvudsakligen egentlig depression, samt posttraumatiskt 

stressyndrom. En annan studie gav liknande resultat avseende känslomässiga 

övergrepp och känslomässig försummelse som korrelerade positivt med symtom på 

depression och posttraumatisk stress (Spertus, Yehuda, Wong, Halligan & Seremetis, 

2003). Även en högre grad av ångest och en ökad utsatthet för traumatiska händelser 

genom vuxenlivet var associerat med känslomässiga övergrepp och känslomässig 

försummelse under barndomen. Relationen kvarstod efter att inverkan av andra 

former av barndomstrauma uteslutits. Pitzner och Drummond (1997) fann att verbal 

misshandel hade ett starkare samband med psykosomatiska problem i vuxen ålder än 

vad som var fallet efter övergrepp av fysiskt slag. En annan studie undersökte 

personer med omfattande svårigheter avseende social fobi (Iffland et al., 2012). 

Faktorerna känslomässig försummelse, känslomässiga övergrepp under barndomen 

samt verbala trakasserier från jämnåriga fanns vara relaterade till social fobi. 

Korrelationer syntes oavsett om andra former av övergrepp förekommit eller inte. 

Hardy et al. (2016) undersökte 228 personer med återkommande psykoser. I gruppen 

fanns en positiv korrelation mellan tidigare känslomässig misshandel och förekomst 

av både paranoida och referentiella vanföreställningar. Korrelationen återfanns inte 

för fysiskt eller sexuellt barndomstrauma.  	
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Påverkan på språket 

Psykologiskt trauma har funnits ge negativa effekter inom flera områden 

relaterade till språklig funktion till exempel social förmåga, kognitiv förmåga och 

neurologiskt fungerande (Bradfield, 2012; van der Kolk, 2005; Yates, 2007). 

Alexitymi berör brytpunkten mellan språk och emotion och handlar om en oförmåga 

att sätta ord på känslor. Goldsmith och Freyd (2005) fann ett samband mellan 

förekomst av känslomässiga övergrepp/känslomässig försummelse och upplevda 

svårigheter att identifiera känslor.	

Forskning har gjorts som indikerar att psykologiskt trauma i kombination med 

bristande verbal förmåga kan medföra ökad risk för ytterligare symtom (Gülec et al., 

2012). Patienter i öppenvården med depressionsdiagnos skattades avseende 

barndomstrauma, alexitymi och psykosomatiska symtom. Resultatet indikerade att 

alexitymi är en bidragande orsak till uppkomsten av psykosomatiska symtom hos 

personer med depression, framför allt om psykologiskt barndomstrauma förekommit. 

 

Verbal förmåga som skydd 

Språkliga faktorer har visat sig stå i relation till minskad risk för att utveckla 

posttraumatisk stress efter traumatiska händelser (Tuval-Mashiach et al. 2004). I 

samband med missbruk/beroende har språket studerats som en skyddande resurs. 

Verbal förmåga visade sig predicera vilka i en grupp på 122 personer med 

substansmissbruk som skulle lyckas uppnå drogfrihet/nykterhet över längre tid (Wehr 

och Bauer, 1999). Höga poäng på verbala deltest var en faktor som identifierade 

64,4% av de patienter som uppnådde drogfrihet. 

 

Skilda effekter av känslomässiga övergrepp jämfört med känslomässig 

försummelse? 

Forskning inom området har ofta psykologisk misshandel i fokus och omfattar 

då både känslomässig försummelse och övergrepp (Taillieu, et al. 2016). 

Känslomässiga övergrepp och känslomässig försummelse undersöks inte alltid som 

åtskilda företeelser. I vissa studier har skillnader däremellan kunnat påvisas. Zlotnick, 

Mattia och Zimmerman (2001) fann att känslomässig försummelse under barndomen, 

men inte känslomässiga övergrepp, stod i relation till förekomst av alexitymi hos 

vuxna patienter i psykiatrisk öppenvård. Diagnoserna PTSD och Emotionellt instabil 

personlighet var också tydligt överrepresenterade i gruppen med alexitymi. En 
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undersökning av 225 amerikanska ungdomar visade att endast känslomässiga 

övergrepp stod i relation till ökad grad av depression och ångest (Hamilton et al. 

2013). Taillieu et al. (2016) fann korrelationer mellan psykiska symtom och både 

känslomässig försummelse och känslomässiga övergrepp. Förekomsten av psykiska 

sjukdomar (egentlig depression, mani, specifik fobi, PTSD, alkoholsyndrom) var 

däremot betydligt högre hos personer som upplevt enbart känslomässiga övergrepp än 

de som upplevt enbart känslomässig försummelse. En studie med 409 deltagare 

indikerade samband mellan känslomässiga övergrepp och paranoid, schizotypal och 

borderline personlighetssyndrom (Lobbestael, Arntz & Bernstein, 2010). 

Känslomässig försummelse under barndomen var istället relaterat till histrionisk och 

borderline personlighetsstörning. 

 

Teorier kring varför verbala övergrepp leder till psykisk ohälsa 

Det finns flera förklaringsmodeller till hur en traumatisk barndom bidrar till 

psykisk ohälsa och somatiska problem. Skamkänslor och höga nivåer av självkritik 

har funnits fungera som mediatorer mellan psykologiskt barndomstrauma och 

problem senare i livet (Bennett 2005; Sachs-Ericsson, Verona, Joiner & Preacher, 

2005). Wright et al. (2009) visar att psykologisk misshandel får barnet att utveckla 

negativa antaganden om sig själv, vilket ökar risken att därefter drabbas av 

depression, ångestproblemtik och dissociativa symtom. Känslomässiga övergrepp har 

också setts framkalla en upplevelse av hopplöshet hos barnet och denna hopplöshet 

kan senare i livet ligga bakom uppkomsten av depressiva symtom (Hamilton et al., 

2013). Sociala svårigheter har studerats som en möjlig mediator mellan 

barndomstrauma och psykiska problem senare i livet (Alink et al. 2012). Boyda & 

McFeeters (2015) fann att bristande social förmåga fungerade som en länk mellan 

trauma i barndomen och psykotiska symtom hos den vuxne.	

 

Språk, trauma och samtalsbehandling 

I samband med psykologisk behandling är språket avgörande på flera sätt och 

det finns en stor klinisk relevans i att belysa förhållandet mellan trauma och språk 

(Zlotnick et al. 2001). Det är språklig kommunikation som används i terapisituationen 

för att strukturera personens problem och på olika sätt förmedla kunskap (Gumz et al., 

2015). Verbala övergrepp personen upplevt i nutid eller under barndomen är också ett 

vanligt tema i terapeutiska samtal. Psykologisk misshandel under barndomen kan 

skapa negativa, inre scheman som senare utgör en sårbarhet för att utveckla psykisk 
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sjukdom (Wright, et al., 2009). I en samtalsterapeutisk behandling uppstår 

möjligheten att problematisera och förändra dessa inre scheman. Hög tilltro till 

behandling och hög motivation är faktorer som setts ha positiv inverkan på resultatet 

av samtalsterapi (Lynch, M., 2012; Schneider och Klauer, 2010).	

 

Psykoterapiforskning och inverkan av attityder till samtalsbehandling på 

psykoterapins resultat 

Psykoterapiforskare har undersökt vilka generella faktorer som gör att 

psykoterapi är verksamt. Det finns vissa saker som ser ut att fungera oavsett 

terapeutisk teknik, metod eller vilken bakomliggande teori som ligger till grund 

(Philips och Holmqvist, 2008). En god behandlingsallians har till exempel i flera 

sammanställningar setts korrelera med ett positivt resultat av samtalsterapin. 

Alliansen ser ut att påverkas av om terapeuten är trovärdig, empatisk, intresserad, 

trygg, respektfull och erfaren. Horvth och Greenberg (1989) menar att det vi kallar 

terapeutisk allians består av elementen Relation, Mål och Uppgift (bond, goal and 

task). Relationen består av tillit och en upplevelse av närhet, Målet är de önskvärda 

förändringar som patienten och terapeuten tillsammans enas om och Uppgiften är de 

metoder som används för att komma fram till detta mål.	

En persons preferenser inför och inställning till samtal betraktas också som en 

viktig faktor i den terapeutiska processen (Moradveisi et al., 2014). På en skala 

avsedd att mäta motivation inför behandling hos patienter framkom att personer med 

hög tilltro till psykoterapi som metod hade bättre resultat i form av symtomlindring 

efter avslutad behandling (Schneider och Klauer, 2010).2 Personens inställning till 

psykoterapi står också i relation till i vilken omfattning denne fullföljer respektive 

avbryter en psykoterapeutisk behandling (Philips och Holmqvist, 2008). Tschacher, et 

al. (2014) sammanställer utifrån intervjuer 22 faktorer som värderas som generella 

faktorer för ett lyckat behandlingsresultat. Högst upp på listan hamnar patientens eget 

engagemang, känslomässiga upplevelser och en god terapeutisk allians.	

Gumz med flera (2015) har systematiserat och belyst de senaste årens 

forskning kring vad som är verksamt i verbala psykoterapeutiska tekniker. Det finns 

flera nivåer i det vi beskriver som ”terapeutisk teknik”. Den terapeutiska dialogen 

innehåller både verbala och icke-verbala tekniker. De icke-verbala inbegriper till 

exempel kroppsspråk, mimik och känslomässiga uttryck. De verbala teknikerna kan i 
																																																								
2 Här användes Fragebogen zur Messung der Psychotherapiemotivation. 
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sin tur delas upp i observerbara och latenta (till exempel undertexter och tonfall). 

Gumz menar att forskningen ska fokusera på de observerbara verbala teknikerna, 

alltså vad som sägs explicit med ord. Här är det adekvat att kategorisera utifrån form 

(öppna frågor, klarifieringar), tidsfokus (nutid, barndom, framtid) och tema 

(känsloreaktioner, relationer och försvar).	

  

Frågeställning/Syfte/Hypotes 

Syftet är att i studien undersöka attityder gentemot terapi hos personer som 

erfarit psykologiskt barndomstrauma. Hypotesen är att ju mer omfattande 

psykologiskt trauma en person upplevt, desto lägre är graden av tilltro till språkets 

möjligheter att fungera som ett verktyg för behandling. 

 

Metod 
Design 

 Undersökningen har haft ett kvasiexperimentellt upplägg. Två grupper valdes; 

patienter från en öppenpsykiatrisk mottagning och psykologistudenter från 

Psykologiska institutionen. Patienterna från psykiatrin var i fokus och studenterna 

fungerade som kontrollgrupp. Information samlades in med hjälp av en enkät som 

innehöll graderade skattningsfrågor, öppna frågor samt demografiska frågor.	

 

Deltagare 

Undersökningsgruppen var patienter vid Psykiatrimottagning Väster I 

Göteborg som är en del av kliniken Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Mottagningens målgrupp är personer med svårbehandlade eller 

akuta psykiatriska problem. Vid remiss från Primärvården efterfrågas att två 

behandlingsförsök av olika slag (till exempel läkemedel och psykoterapi) har provats. 

Patienterna kan även söka via egenremiss. Mottagningen arbetar i tre 

subspecialiserade team utifrån ställd diagnos avseende antingen affektiv sjukdom 

(ångest, depression, OCD, PTSD, bipolärt syndrom), personlighetssyndrom eller 

neuropsykiatrisk problematik. 

 Kontrollgruppen bestod av studenter vid psykologiska institutionen i 

Göteborg. Dessa hade nyligen påbörjat sina studier vid institutionen. Det fanns en 

förhoppning att studenterna skulle utgöra ett representativt urval och vara intresserade 

av de frågor som togs upp.	
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Av de 37 patienter som deltog i undersökningen hade 49% en diagnos 

avseende affektiv problematik, 38% hade en neuropsykiatrisk diagnos och 13% 

personlighetssyndrom. 57% var kvinnor, 35% män och 8% uppgav kön ”annat”. I 

kontrollgruppen var motsvarande siffror för diagnos 18%, samtliga av affektivt slag. 

68% var kvinnor, 30% män och 2% annat. Medelåldern för kontrollgruppens 44 

studenter var 24 år och för undersökningsgruppen 32 år. 48% i kontrollgruppen hade 

erfarenhet av samtalsbehandling jämfört med 95% av patienterna. 

 

Bortfall 

 Av de enkäter som delades ut var det åtta i patientskattningar respektive fem 

studentskattningar som inte fylldes i och lämnades in.  

 

Instrument 

Tio av frågorna i enkäten hämtades från ett skattningsformulär avsett att mäta 

olika former av barndomstrauma. 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). Skattningen fick svenska normer 

20093. I CTQ görs begreppsmässig åtskillnad mellan känslomässiga övergrepp 

(emotional abuse) och känslomässig försummelse (emotional neglect). Känslomässiga 

övergrepp handlar om att personen under uppväxten fått höra att hen är ful, dum och 

inte borde ha blivit född. Känslomässig försummelse om att barnet inte fått den 

omvårdnad och uppmärksamhet som hen varit i behov av.	

 I skalan känslomässiga övergrepp är Cut-off-värdet för problem nio poäng. 

Mellan 9-12 poäng handlar det om visst till medelstort problem, 13-15 poäng beskrivs 

som medelstort till svårt problem och 16-25 poäng som svårt till extremt problem. 

Gränsen för allvarliga problem går vid 13 poäng (Hagborg, et al., 2017).	

Skalan känslomässig försummelse har brytvärde tio. Poäng mellan 10-14 beskrivs 

som visst till medelstort problem, 15-17 poäng kategoriseras som medelstort till svårt 

																																																								
3 I samband med att de svenska normerna för formuläret Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) togs 
fram skattades kliniska och icke-kliniska grupper avseende olika former av barndomstrauma (Gerdner 
och Allgulander, 2009). Den kliniska gruppen bestod av personer med diagnoser avseende 
ångestsyndrom, substansberoende och personer som utsatts för sexuella övergrepp. Den icke-kliniska 
gruppen bestod av universitetsstuderande. I den kliniska gruppen var medelvärdet för känslomässiga 
övergrepp 11,6 poäng för kvinnor och 8,6 poäng för män. Medelvärdet för känslomässig försummelse i 
den kliniska gruppen var 14,3 för kvinnor och 12,3 för män. I den icke-kliniska gruppen var 
medelvärdet för känslomässiga övergrepp hos kvinnorna 8,2 poäng och hos männen 7,2 poäng och 
medelvärdet för känslomässig försummelse hos kvinnor 8,9 respektive 9,6 för män.	
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problem och 18-25 poäng som svårt till extremt problem. För allvarliga problem 

avseende känslomässig försummelse är brytvärdet 15 poäng (Hagborg, et al., 2017).	

 

Datainsamlingsmetod 

En enkät delades ut till patienter vid Psykiatrimottagning Väster i Göteborg. 

Enkäten lämnades ut tillsammans med ett informationsblad i samband med att 

patienterna anmälde sig i mottagningens reception. I formuläret ingick inledande 

frågor om aktuell diagnos, önskemål om behandling och om personen hade en 

pågående samtalsbehandling. Därefter ställdes frågan om hen avslutat en samtalterapi 

och i så fall av vilken orsak. Två skattningfrågor berörde personens inställning till 

samtalsterapi, Tror du att samtal kan vara verksamt för att behandla psykiska 

sjukdomar? och Tycker du att det tidigare har hjälpt dig att prata om dina problem? I 

enkäten ställdes öppna frågor om varför personen avbrutit en samtalsbehandling och 

förväg och vad hen upplevt varit verksamt i sin samtalsbehandling.	

Enkäten innehöll de tio frågor från Childhood Trauma Questionnaire som 

berör känslomässiga övergrepp och känslomässig försummelse. Skalan känslomässiga 

övergrepp från CTQ innehåller följande påståenden: 

När jag växte upp: 

.. brukade någon i min familj kalla mig dum, lat eller ful 

.. trodde jag att mina föräldrar önskade att jag aldrig blivit född 

.. sa medlemmarna i familjen sårande och kränkande saker till mig 

.. kände jag att någon i min familj hatade mig 

.. blev jag troligen känslomässigt utnyttjad 

	

Skalan känslomässig försummelse från CTQ innehåller följande påståenden: 

När jag växte upp: 

.. fanns det någon i min familj som fick mig att känna mig viktig och speciell 

.. kände jag mig älskad 

.. brydde sig medlemmarna i min familj om varandra 

.. kände medlemmarna i min familj att de stod varandra nära 

.. var min familj en källa till styrka och stöd 

 

Utöver detta ställdes ytterligare tre frågor om huruvida personen hade utsatts för 

verbala hot eller hört närstående uttala hot till varandra. Detta då förekomsten verbala 

hot inte berörs i CTQ men bedömdes relevant för studien. Tanken var att undvika låga 
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poängresultat inom området, trots att verbala hot förekommit. Följande 

kompletterande skattningsfrågor inkluderades därför: 

 

När jag växte upp: 

.. blev jag utsatt för verbala hot 

.. hörde jag personer som stod mig nära säga kränkande saker till varandra 

.. hörde jag personer som stod mig nära uttala allvarliga hot till varandra 

 

En något omarbetad version av enkäten delades ut till en kontrollgrupp 

bestående av studenter på Psykologiska institutionen i Göteborg. Denna delades ut i 

samband med två föreläsningstillfällen. Vissa ändringar gjordes. Frågan om varför 

personen hade kontakt med psykiatrin togs bort och informationsbladet skrevs om så 

att den riktade sig till en kontrollgrupp. 

Patientenkäten i sin helhet finns bifogad som bilaga nr 1. Enkäten som delades 

ut till kontrollgruppen finns som bilaga nr 2.   

 

Dataanalys 

Statistiska beräkningar. Resultatet bearbetades via SPSS för att undersöka 

eventuella korrelationer mellan grad av tillit till samtalsbehandling och omfattningen 

av verbala övergrepp under barndomen, samt om det fanns skillnader mellan grupper 

utifrån patient/student, kön och diagnos. Analysen utfördes med Pearsons 

korrelationskoefficient och Independent Sample T-test.	

Kvalitativ analys. Svaren på de öppna frågorna i enkäten kategoriserades och 

analyserades med hjälp av kvalitativ metod. I denna ingår datainsamling, 

databearbetning och dataanalys (Fejas och Thornberg, 2015). Det finns olika 

metodiska ansatser, till exempel grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, textanalys 

och fenomenologi. Däremellan finns flera likheter. Beskrivningen av respektive 

metod kan variera något beroende på teoretiker. Gemensamt för kvalitativ analys är 

att undersökaren som subjekt betonas och målet är att få fram ett meningsfullt 

innehåll ur en stor mängd observationer, text och/eller berättelser. Det huvudsakliga 

arbetet består i att strukturera och ordna materialet så det blir överskådligt. Det 

handlar om att sortera bort det oväsentliga och få fram data som har ett 

betydelsebärande innehåll. Fokus ligger på att hitta meningsfulla mönster och 

strukturer. I denna uppsats har den metodiska ansatsen Kvalitativ Innehållsanalys 

använts. Denna kan beskrivas som en enklare version av Grundad teori (Graneheim & 
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Lundman, 2004). Ett centralt antagande i teorin är att materialet ska framträda och 

tala för sig själv, istället för att vinklas utifrån befintliga teoribyggen inom det aktuella 

området (Fejas och Thornberg, 2015).		I	en innehållsanalys ingår följande moment:	

 

• Berättelser och texter som utgör data läses igenom flera gånger. Detta för att 

undersökaren ska få en övergripande uppfattning av materialet. 

• Meningsbärande enheter sorteras ut. Dessa kan bestå av meningar eller delar 

av meningar som är relevanta för området som undersöks. De meningsbärande 

enheterna förkortas så mycket som det är möjligt att göra utan att 

sammanhanget och innebörden går förlorad. 

• Kodning sker av de meningsbärande enheterna och de grupperas i kategorier. 

• Avslutningsvis beskrivs materialet utifrån teman som ska fånga in betydelsen 

av det som uttryckts i den insamlade datan. 

 

Etiska överväganden 

Personerna som tillfrågades informerades om syftet med undersökningen. De delgavs 

att deltagandet var frivilligt och att det inte skulle ge några konsekvenser i om de 

avböjde. Information lämnades att enkäterna skulle kodas och därmed omöjliggöra 

identifiering av någon enskild person utifrån det insamlade materialet. 

Kontaktuppgifter till författaren bifogades för möjlighet att komma med synpunkter, 

reaktioner eller reflektioner på innehållet i enkäten. 

 

Resultat 

 

Önskemål om behandling 

Angående preferenser för behandling bland patienterna framkom att 86,5% 

önskade samtalsterapi, 81% önskade läkemedel, 20,6% önskade hjälp med praktiska 

saker, 18,9% önskade arbetsterapi, 5,4% önskade sjukgymnastik. Patienterna 

uttryckte ofta önskemål om flera olika former av behandling. Den mest efterfrågade 

kategorin var läkemedel i kombination med samtalsterapi, vilket 32,4% önskade. 

I kontrollgruppen skulle 97,6% välja samtalsterapi som behandling i det fall de skulle 

drabbas av psykisk ohälsa. Endast en person föredrog läkemedelsbehandling framför 

psykoterapi. I denna grupp tog 18% upp andra önskemål om behandling vid sidan av 
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samtal jämfört med 78% i patientgruppen. Även bland studenterna var läkemedel i 

kombination med samtal den vanligaste kategorin och önskades av 9%. 

 

Andel med psykologiskt trauma 

I Figur 1 illustreras hur stor andel av de tillfrågade som upplevt problem med 

psykologisk misshandel under barndomen. Som framgår har en stor andel av 

patienterna från psykiatriska mottagningen upplevt känslomässiga övergrepp och 

känslomässig försummelse. Utifrån brytvärdet på Childhood Trauma Questionnaire 

hade 73% upplevt känslomässiga övergrepp i någon grad och 81% känslomässig 

försummelse i någon grad. Sammanlagt hade 86% upplevt psykologiskt misshandel. 

Andelen som utsatts för känslomässigt övergrepp av allvarlig grad (12-25 poäng på 

CTQ) uppgick till 57% och andelen som upplevt känslomässig försummelse av 

allvarlig grad (14-25 poäng på skalan) uppgick till 54%. 

 

 

 
         

 Patienter  Studenter  

Figur 1. Känslomässiga övergrepp i procent för patienter på Psykiatrimottagning 

Väster och studenter på Psykologiska institutionen. 

 

Medelvärdet för skalan känslomässiga övergrepp var i patientgruppen 13,22, vilket 

kan jämföras med brytvärdet 9 för problem enligt CTQ. För skalan känslomässig 

försummelse var patienternas medelvärde 14,84 och brytvärdet enligt CTQ10 poäng. 

Det framkom inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor avseende 

medelvärdena på skalorna känslomässigt övergrepp och känslomässig försummelse. 
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Inte heller de patienter med affektiv problematik (ångest, depression, OCD, PTSD) 

och de med annan diagnostik (personlighetsyndrom eller neuropsykiatrisk 

problematik) skilde sig åt avseende nivåer på medelvärdet. 

 

 

 
    

 Patienter    Studenter  

Figur 2. Känslomässig försummelse i procent för patienter på Psykiatrimottagning 

Väster och studenter på Psykologiska institutionen 

 

Ett oberoende t-test visade signifikanta skillnader mellan patienter och studenter 

avseende känslomässig misshandel och känslomässig försummelse. Patienterna hade 

upplevt detta i signifikant högre omfattning jämfört med studenterna. För 

medelvärden och standardavvikelser se Tabell 1. 
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Tabell 1. Poäng på skalan CTQ avseende Känslomässiga övergrepp (0-25, cut-off 9) 

och Känslomässig försummelse (0-25, cut-off 10) hos patienter och studenter	

 

        Patienter                 Studenter                    Signifikans 

        (n = 37)  (n = 44)             (2-tailed) 

 

Känslomässiga      13,22 (5,83)  8,57 (4,62)  p < 0,000 

Övergrepp, m (sd) 

 

 

Känslomässig          14,84 (5,88)  9,05 (4,08)  p < 0,000 

Försummelse, m (sd) 

 

 

Verbala hot 

Patienterna hade alltså utsatts för psykologisk misshandel i markant högre 

grad än kontrollgruppen enligt skalorna från CTQ. Frågan som lagts till angående om 

personen utsatts för verbala hot av personer i sin närhet visade på samma tendens. Det 

fanns en signifikant skillnad (p<0,001) mellan patienter och studenter där patienterna 

fått utstå verbala hot i avsevärt högre grad. De frågor som berörde att ha hört verbala 

hot uttalas mellan andra familjemedlemmar visade däremot inte några signifikanta 

skillnder mellan patientgruppen och kontrollgruppen. Andelen som upplevt att 

familjemedlemmar uttalat verbala hot mot varandra i patientgruppen var 76% och i 

studentgruppen 80%. Personerna i psykologstudenternas närhet hade alltså varit 

verbalt hotfulla sinsemellan i något högre grad jämfört med patienternas familjer.	

 

Påverkar känslomässigt trauma attityden till psykoterapi? 

I Tabell 2 redovisas för de korrelationsberäkningar som gjorts mellan grad av 

känslomässig misshandel, känslomässig försummelse samt skattad tilltro till 

samtalsterapi som behandling. Varken i undersökningsgruppen eller kontrollgruppen 

syntes några signifikanta skillnader mellan könen avseende frågan om inställning till 

samtalsterapi som en verksam metod.  
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Tabell 2. Undersökning av korrelationer mellan tilltro till samtal och känslomässig 

misshandel, känslomässig försummelse och verbala hot hos patienter på 

Psykiatrimottagning Väster (Pearsons, n=37)	

   
Grad av tilltro  Känslomässig Känslomässig Utsatt för   Hört andra 

till samtal som  Misshandel  Försummelse verbala hot hota varandra 

verksam metod (CTQ)  (CTQ)    verbalt 

_____________________________________________________________________ 
Grad av tilltro    -,243  -,182  -,299  -,305  

till samtal som 

verksam metod 

 

Känslomässig -,243    ,653**  ,639**  ,579** 

Misshandel 

(CTQ) 

 

Känslomässig  -,182  ,653**    ,454**  ,354*  

Försummelse 

(CTQ) 

 

Utsatts för  -,299  ,639**  ,454**    ,655** 

verbala hot 

 

Hört andra -.305  ,579**  ,354*  ,655**   

hota varandra 

verbalt 

* Korrelationen är signifikant på nivå 0,05 (2-tailed) ** Korrelationen är signifikant på nivå 0,01 (2-tailed) 

 

Det framkom inga korrelationer mellan den omfattning en person utsatts för verbala 

övergrepp eller känslomässig försummelse under barndomen och deras aktuella 

inställning till samtalsterapi som en verksam metod. Personer som upplevt hög grad 

av känslomässig misshandel och/eller hög grad av känslomässig försummelse hade 

inte avbrutit sina terapeutiska kontakter i högre grad. Den omfattning i vilken en 

person hört andra i sin närhet hota varandra med ord korrelerade inte heller med deras 

inställning till samtal som behandlingsmetod. Det framkom inte några skillnader i 

medelvärden på gruppnivå utifrån de diagnoser som ställts eller utifrån 

könstillhörighet.  
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Som synliggörs i Tabell 3 framkommer inte heller i kontrollgruppen några 

korrelationer mellan inställning till samtalsbehandling som en verksam metod och 

grad av psykologiskt barndomstrauma i form av känslomässig misshandel,  

känslomässig försummelse eller verbala hot. 

Tabell 2 och Tabell 3 visar att det i både kontrollgruppen och patientgruppen 

fanns tydliga positiva korrelationer mellan skalorna känslomässiga övergrepp och 

känslomässig försummelse (p<0,001). Det fanns även korrelationer mellan dessa 

skalor och att i den grad en person varit utsatt för verbala hot eller att hört andra 

personer i familjen hota varandra. 

 

Tabell 3. Undersökning av korrelationer mellan tilltro till samtal och känslomässig 

misshandel, känslomässig försummelse och verbala hot hos studenter på 

Psykologiska institutionen (Pearsons, n=44)	

   
Grad av tilltro  Känslomässig Känslomässig Utsatt för   Hört andra 

till samtal som  Misshandel  Försummelse verbala hot hota varandra 

verksam metod (CTQ)  (CTQ)    verbalt 

_____________________________________________________________________ 
Grad av tilltro    -,027  ,074  ,003  ,121  

till samtal som 

verksam metod 

 

Känslomässig -,027    ,714**  ,584**  ,817** 

Misshandel 

(CTQ) 

 

Känslomässig  ,074  ,714**    ,335*  ,795**  

Försummelse 

(CTQ) 

 

Utsatts för ,003  ,584**  ,335*    ,510** 

verbala hot 

 

Hört andra ,121  ,817**  ,795**  ,510**   

hota varandra 

verbalt 

* Korrelationen är signifikant på nivå 0,05 (2-tailed)  

** Korrelationen är signifikant på nivå 0,01 (2-tailed) 
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Vid jämförelse syntes det inga skillnader mellan patienterna och kontrollgruppen 

avseende i vilken grad de upplevde samtalsbehandling som en verksam metod för att 

behandla psykiskt lidande. Motsvarande likhet mellan grupperna framkom i fråga om 

den omfattning personerna upplevt att de haft hjälp av att gå i psykoterapeutisk 

behandling.  

 

Kvalitativ analys av svaren på de öppna frågorna 

Majoriteten av undersökningsgruppen (95%) hade erfarenhet av samtals-behandling 

och besvarade frågan om vad de upplevt som verksamt. I kontrollgruppen var 

motsvarande siffra 48%.  Gemensamt för båda grupperna var att de såg ett stort värde 

i att tala igenom svåra saker. Svaren på respektive öppen fråga från enkäten 

analyserades var för sig. Uppgifter om orsaker till avbrott delades upp i 

meningsbärande enheter, kodades och sorterades i kategorier. Svaren på frågan om 

vad som varit verksamt med psykoterapi analyserades enligt samma metod. 

Undersökningsgruppen och kontrollgruppen jämfördes därefter och vissa skillnader 

blev synliga. 

 

Vad var orsaken till att du avbröt din samtalsbehandling? 

Patienter 

Nitton patienter uppgav att deras samtalskontakt avbrutits i förtid. Efter 

genomläsning av de kodade svaren benämdes tre huvudkategorier. 

 

1. Strukturella orsaker 

 

1a: Organisation 

 

”Krångel vid omorganisationen.” 

”Fyllde 18 och fick remiss till TINA-mottagningen efter BUP men fick aldrig tid.” 

 

Den vanligaste orsaken till avbrott beskrevs som strukturella omständigheter. Några 

skäl som angavs var omorganisationer, att det fanns en åldersgräns på mottagningen, 

problem med remissprocessen och att kontakten varit tidsbegränsad. 
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1b: Terapeuten 

 

”Psykologen här sa att hon inte kunde hjälpa mig eftersom jag inte hade tillräckligt 

klar frågeställning. Hon avslutade kontakt. Kändes skit. Som jag var ett hopplöst fall. 

Lika bra att bara ge upp.” 

”Att min psykolog aldrig hörde av sig igen, med mera.” 

 

Omständigheter som kopplades till terapeutens bedömningar eller agerande angavs av 

fem personer som huvudsaklig orsak till avbrottet. En enstaka patient upplevde brister 

i alliansen och i ett annat fall var problemet att psykoterapeuten sa upp sig. 

 

2. Effekt 

 

2a: Utebliven effekt 

 

”Jag känner att jag blev mer deprimerad på grund av att jag rev upp gamla minnen 

vid varje samtal.” 

”För att det hjälpte inte mig” 

 

Fem påståenden handlade om att terapin inte varit verksam för personen. Några 

upplevde att de mådde sämre i samband med terapin.   

 

2b: Uppnådd effekt 

 

”Tyckte själv jag var färdig och mådde bra!” 

 

Tre personer avslutade då behandlingen haft önskad effekt och de inte längre hade 

behov av samtalsterapi. 

 

3. Egna svårigheter 

 

”På grund av min mentala hälsa och svårigheter med många och täta kriser.” 

 

Tre svar angav egna svårigheter som anledning till avbrottet. Personerna hade under 

perioden mått så dåligt att de haft svårt att komma till sina bokade tider och delta i 

behandlingen. 
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Vad var orsaken till att du avbröt din samtalsbehandling? 
Studenter 

Åtta personer i kontrollgruppen hade avbrutit en eller flera samtalsbehandlingar. 

Skilda orsaker till detta angavs och svaren delades upp i tre kategorier. 

 

 1. Problem med terapeuten. 

 

”Klickade inte med terapeuten, gick bara en gång.” 

”Jag förstod snabbt att hon saknade kunskaper om KBT och avbröt behandlingen 

efter två gånger.” 

  

Mest frekvent förekommande var yttranden som handlade om brister hos terapeuten. 

Här nämndes tveksamheter kring terapeutens kompetens. En del beskrev att relationen 

inte fungerat. 

 

 2. Färdigbehandlad	

  

”Kände mig bättre och tyckte att samtalen ej gav mig lika mycket längre.” 

”Jag och min samtalskontakt fattade ett gemensamt beslut om att jag var klar med 

terapin.” 

  

En vanlig orsak till att terapin avslutats i förtid var att studenten upplevt att hen 

förbättrats och inte längre behövde gå i terapi. I vissa fall hade denna bedömning 

gjorts av terapeuten. 

 

 3. Flytt	
 

”Flyttade från en ort till en annan.” 

 

Två studenter angav att de avslutat terapin på grund av flytt till annan ort. 

 

Orsaker till avbrott – Patienter och Studenter 

De patienter som avbrutit en behandling uppgav ofta att detta berott på praktiska 

omständigheter snarare än missnöje med terapin eller terapeuten. I gruppen med 

studenter var tvärtom missnöje med terapeuten den vanligaste orsaken till avbrott.  
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Det handlade då om bristande kompetens eller att personen inte känt sig bekväm med 

sin terapeut. Liknande missnöje med terapeutens personlighet uttrycktes endast av en 

person i patientgruppen. 

 

 

Vad tror du har gjort att samtalsbehandling har varit verksamt för dig? 

Patienter 

Svaren delades upp i tre övergripande kategorier utifrån teman. Den största 

och mest centrala kategorin blev ”Kunskap”. 

 

1. Kunskap 

Kategorin rörde att personen fått ny kunskap om sig själv. Detta handlade om att 

förstå sammanhang och ha fått nya tankar och strategier för att bättre hantera 

svårigheter i livet. 

 

1a: Nya insikter 

 

”Att få förståelse och reflektera hur man fungerar först och främst.” 

”Fått prata och förstå vad som är problemen.” 

”Det ger mycket självinsikt.” 

 

Flera svar berörde hur terapin på olika sätt lett till ökad förståelse och insikt om det 

egna fungerandet och om hur olika händelser i livet påverkat personen. 
 

1b: Nya tankar 

 

”Det har startat tankar som lett till att jag klarat av att bearbeta upplevelser och 

ändra tankesätt.” 

” Lärt mig nya sätt att tänka och handla.” 

 

Åtta uttalanden handlade om att personen förändrat sitt sätt att tänka om sig själv, fått 

tillgång till nya perspektiv och lärt sig att agera mer konstruktivt. 

 

2. En annan person 

Betydelsen av att ha en person att tala med lyftes fram. Här betondades vikten av 

bekräftelse och av att möta någon utomstående som kunde bidra med nya perspektiv 
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2a: Spegling 

 

”Att ha någon som tar emot mina negativa tankar och ger mig motstånd i dem genom 

att utmana mitt tankemönster.” 

”…det är skönt att få känna sig sedd och förstådd.”	
 

Sex personer hade funnit det verksamt att få spegling av terapeuten. Detta både i form 

av motstånd och genom upplevelsen att ha någon på sin sida. 

 

2b: Någon utomstående 

 

”Bara att få prata med någon som inte är familj, vänner kompisar kan vara skönt.” 

”Att få en annan input än min egen eller vänners.” 

 

Vikten av terapeuten som en fristående, professionell person lyftes fram.  Personerna 

uppskattade att tala med någon som inte tillhörde familjen eller vänskapskretsen. 

 

3. Hjälp att gå vidare 

 

” …bearbeta saker som då gått att lägga bakom sig. Sortera.” 

” Att få prata av mig och få ut tankar med mera ur huvudet” 

 

Flera uttalande refererade till vikten av att lämna det svåra som varit hindrande i livet 

bakom sig. Återkommande var begreppet bearbetning. Andra beskrev en lättnad i att 

få ventilera och prata av sig jobbiga tankar med syftet att komma vidare.	

 

Vad tror du har gjort att samtalsbehandling har varit verksamt för dig? 

Studenter 

Svaren delades in i tre huvudkategorier utifrån teman. 

 

1. En annan person 

Denna centrala kategori hade fokus på terapeuten. Majoriteten i kontrollgruppen 

beskrev hur viktigt och välgörande det varit att få någon annan att tala med. Svaren 

organiserades i fyra underkategorier. 
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 1 a) Någon som lyssnar	

  

” Det var bra att inte låta allt eka inom sig själv.” 

”Att ha någon som bara lyssnar.” 

”Fått någon att prata med.” 

 

I den första underkategorin placerades yttranden som handlade om att det funnits 

någin som lyssnat och att det ibland hade varit välgörande bara att uttala det som var 

bekymmersamt högt inför terapeuten. 

 

 1b) En opartisk person	
  

” Att jag har fått prata med någon utomstående.” 

”Skönt att ha en oberoende person som lyssnar okritiskt.” 

 

Vikten av att terapeuten eller psykologen inte var partisk togs upp av de flesta som  

svarat på frågan om vad som varit verksamt. 

 

 1c) Råd	

  

” Jag värdesatte terapeutens rekommendationer starkt.” 

”Någon som kan komma med lösningar till problem.” 

”…få tips på vad man kan göra för att må bättre.” 

 

Vikten av att få stöd och råd nämdes som ett betydelsefullt inslag i samtalsterapin. 

 

 

1d) Tillit 

  

”Bra kontakt med psykoterapeuten.” 

”En öppen mottaglig psykolog.” 

 

Några yttranden tog upp relationen till terapeuten och att hen uppfattats som en bra 

person. 
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2. Kunskap 

En grupp svar i kontrollgruppen handlade om att terapin gett dem ny kunskap av olika 

slag.   

 

2a) Att förstå sig själv 

 

”Jag har kommit till insikt om mina tankar och beteenden och förstått vart de 

kommer ifrån.” 

” Hjälpt mig att se mina tillgångar samt uppmärksammat mig på mina invanda 

tankemönster.” 

 

Kunskap om det egna fungerandet och hur personen påverkats av saker som hänt 

beskrevs som ett verksamt inslag i psykoterapin. 

 

2b) Nya perspektiv 

 

”Fått nya perspektiv – jag har tidigare upplevt att jag har mycket negativa tankar om 

mig själv, ser min livssituation som något jag misslyckats med etc.” 

 

För några personer hade terapin medfört möjligheter att tänka nytt om sig själv och 

sin situation.   

 

2c) Hitta ord för det inre 

 

”Att sätta ord på känslorna.” 

”Hjälpte mig att konkretisera mina tankar, känslor, beteenden och inre konflikter.” 

”Få reflektera och sätta ord på tankar och känslor man inte riktigt har tänkt på eller 

vågat tänka på.” 

 

Fem uttalanden handlade om att det varit betydelsefullt att få sätta ord på sina känslor 

och tankar. 
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3. Acceptans 

 

”Lärt mig acceptera mina tankar och känslor. Se att de är OK.” 

”…samtal kan bevisa för en att det är okej att tala om jobbiga saker.” 

”Hjälp med att acceptera/förstå mina känslor, då starka känslor gett mig ångest.” 

 

En stor kategori yttranden handlade om att personen via samtal fått större acceptans 

för sig själv och sina känslor. 

 

Vad är verksamt? - Jämförelse mellan Patienter och Studenter 

”Kunskap” och ”En annan person” var framträdande och centrala kategorier 

både i patienternas och kontrollgruppens uttalanden.  Bland patienterna dominerade 

yttranden relaterade till kunskap medan studenterna i högre utsträckning betonade 

vikten av terapeuten som person.   

 Yttranden som handlade om att sätta ord på känslor eller att förstå känslor var 

vanliga i kontrollgruppen. Endast en patient beskrev bearbetning och förståelse av 

svåra känslor som ett verksamt inslag i psykoterapin. Tendensen var liknande för 

temat Acceptans där åtta studenter upplevt att de i samband med psykoterapin fått 

lättare att acceptera sig själva och sitt eget fungerande. Inget yttrande i patientgruppen 

tog upp företeelsen acceptans. 

	

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan psykologiskt barndomstrauma 

bland psykiatriska patienter och deras inställning till samtalsbehandling som hjälp vid 

psykiska problem. Syftet var också att förstå vad som varit hjälpsamt för dem i 

samband med samtalsbehandling. Enligt resultaten som framkom såg det inte ut som 

att psykologisk misshandel under barndomen hade någon inverkan på tilltron till 

samtalsterapi som en verksam metod för att behandla psykiskt lidande 

En majoritet av patienterna (86%) i undersökningsgruppen hade utsatts för 

psykologiska övergrepp. Detta ligger i led med forskningsresultat från studier med ett 

stort antal deltagare (Felitti et al., 1998; Vissing och Straus; 1990) som visat att 

psykologisk misshandel under barndomen medför en sårbarhet för problem senare i 
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livet. Den sociala och verbala förmågan kan försämras och traumat ge upphov till 

psykiskt lidande som depression, ångest, somatisering och psykotiska symtom. 

Attityder och inställning till samtalsbehandling är relevanta då de kan ha 

negativ inverkan på resultatet av en terapi (Schneider och Klauer, 2010). Frågan om 

hur ett psykologiskt trauma eventuellt färgar en persons inställning till samtalsterapi 

har inte specificerats i någon aktuell forskning, men verbal misshandel har setts 

inverka på företeelser som språklig förmåga och tankemönster (Goldsmith och Freyd, 

2005; van der Kolk, 2005; Wright et al., 2009). Utifrån denna bakgrund formulerades 

hypotesen att ju mer omfattande psykologiskt barndomstrauma en person upplevt, 

desto lägre blir graden av tilltro till språkets möjligheter att fungera som ett verktyg 

för behandling. Statistisk analys visade att förekomsten av övergrepp inte påverkat 

inställningen till samtalsbehandling bland de som tillfrågats. Oavsett tidigare 

erfarenheter av att ha utsatts för verbala attacker fanns hoppet kvar till att det genom 

att tala går att hitta en lösning. En förklaring till detta kan handla om den avgörande 

betydelse språket generellt har för oss människor (Sirbu, 2015). Språket är en 

grundläggande del av vårt samhälle och behovet av att kommunicera språkligt med 

andra blir större när det finns andra personer som lyssnar. Resultatet kan också spegla 

att terapi inte enbart handlar om en kommunikation som sker med uttalade ord (Gumz 

2015). Samma problem som uppstår vid försök att återge en teaterföreställning eller 

en film kan därför inträffa när det handlar om att beskriva en terapeutisk situation. 

Betydelsefulla saker sker i det icke-verbala och är svåra att formulera. Terapi är mer 

än att tala om svåra saker som hänt då det centrala är en relation mellan två personer.	

Som väntat hade en stor andel i undersökningsgruppen utsatts för psykologisk 

misshandel. Fysiskt trauma och sexuella övergrepp undersöktes inte men forskning 

har bekräftat att känslomässiga övergrepp och känslomässig försummelse i sig medför 

en ökad risk för psykisk ohälsa senare i livet (Iffland, Sansen, Catani, Neunder, 2012; 

Pitzner och Drummond, 1997, Spinazzola et al., 2014). Att vara tvungen att vistas i en 

omgivning med ständiga påhopp eller hotfulla löften leder till hög grad av anspänning 

och kan prägla en persons uppfattning om sig själv (Bennett 2005; Sachs-Ericsson, 

Verona, Joiner & Preacher, 2005; Wright et al., 2009). Ett vanligt yttrande vid 

nybesök i psykiatrin är ”jag vet att det är något fel på mig”. För patienternas del kan 

man tänka sig en koppling mellan att frekvent ha utsatts för verbala trakasserier och 

att ha varit tilldelad rollen som syndabock. 

Trots att psykologstudenterna i markant mindre omfattning erfarit psykologisk 

misshandel hade de i högre grad upplevt att andra i familjen hotat varandra verbalt. 
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Möjligtvis kan upplevelser av konflikter mellan familjemedlemmar i vissa fall leda till 

ett ökat intresse för psykologi och psykologyrket? Resultatet kanske återspeglar en 

impuls att medla eller hjälpa närstående att bättre hantera svåra situationer. 

Oavsett bakomliggande teoretisk inriktning så har ett verksamt inslag i 

terapeutisk behandling funnits vara en god behandlingsallians (Philips och Holmqvist, 

2008). Vid genomläsning av hur patienter och studenter svarat på den öppna frågan 

bekräftades alliansen betydelse. Relationen till terapeuten och att via denne person ha 

fått ny kunskap lyftes fram i båda grupperna. En betoning av känslor och acceptans 

var tydlig i kontrollgruppen men förekom inte bland patienterna. En tanke om detta är 

att personer som söker psykiatrisk vård kanske ofta upplever att de överväldigas av 

sina känslor, att dessa upplevs som alltför närvarande. Ångesten, sorgen eller ilskan 

handikappar. Psykiskt lidande uppfattas som en brist på kunskap. I första hand önskar 

personen därför hjälp med att hantera sina känslor. ”Verktyg” och metoder efterfrågas. 

Med detta perspektiv blir betoningen av kunskap bland patienterna förståelig. 

 

Studiens begränsningar 

På grund av begränsad tid och omfattning har vissa statistiska resultat inte 

redovisats. Enkäten delades ut till sammanlagt 81 personer och det går inte att utesluta 

att en annan bild blivit synlig om deltagargruppen varit större. Kontrollgruppen med 

psykologstudenter är möjligtvis vinklad i frågan om inställning till samtalsbehandling, 

då de valt en utbildning med just sådan inriktning. Patientgruppen har i hög 

omfattning tidigare deltagit i terapeutisk behandling, vilket kan ha påverkat deras 

ursprungliga antaganden om samtalsterapi. Det hade varit relevant att dela ut enkäten 

till en större grupp personer med ett mer representativt urval, men av tidsskäl gjordes 

detta inte. I enkätens skattningsdel finns det två validerade skalor från CTQ. Frågorna 

om hot och inställning till samtalsbehandling formulerades specifikt för uppsatsen och 

saknar validering. 

 

Områden för fortsatta studier 

Psykiatrins patienter remitteras från andra vårdenheter efter att minst två 

behandlingsförsök gjorts utan att resultat uppnåtts. Gruppen kan beskrivas som 

behandlingsresistent. Enbart en positiv inställning till terapi innebär förstås inte att en 

person förbättras eller återfår hälsan i samband med samtalsterapi. Alliansen kan 

försvåras av till exempel komplexa traumaupplevelser, brister i anknytningen, 

personlighetsdrag eller invanda tankemönster (Lynch, 2012; Philips och Holmqvist, 
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2008). Förekomsten av olika former av trauman, även psykologiska, kan leda till 

symtom eller mönster som utgör hinder i det terapeutiska arbetet. Sociala svårigheter 

lyfts till exempel fram som en möjlig mediator mellan psykologiskt trauma under 

barndomen och psykiatriska symtom senare i livet (Alink et al. 2012). Social 

kompetens har även visat sig vara en faktor som i högre grad förekommer hos barn 

som haft motståndskraft och blivit välfungerande trots omfattande trauman under 

uppväxten (Goldstein och Brooks, 2006). Ett möjligt fokus för fortsatta studier skulle 

kunna vara att undersöka om social förmåga hos personer med trauma på något sätt är 

relaterat till resultatet av deras samtalsbehandling.	

Det är fortfarande tänkbart att det finns vissa tillvägagångssätt eller metoder 

som är speciellt verksamma för att skapa en god allians med personer som upplevt 

psykologiska övergrepp. Kliniskt skulle det vara intressant att undersöka om gruppen 

med hög grad av psykologiskt trauma upplever bättre resultat efter någon specifik 

form av terapeutisk metod. 

 

Avslutning 

 När vårdplanering görs förutsätts ofta att patienten har en positiv inställning 

till att tala. Även om betydelsen av samtalsterapi inte går att ifrågasätta så är det 

relevant att utforska individens inställning till och tidigare erfarenhet av ords effekter. 

Ord är viktiga och kan såra och vara läkande. I en terapeutisk relation sker ett utbyte 

på fler plan än det verbala. Personer som utsatts för att ord har använts som vapen mot 

dem eller att de inte har blivit lyssnade på som barn drabbas i högre omfattning av 

problem senare i livet. I detta perspektiv är det positivt att tilltron till samtal kvarstår 

även hos personer som utsatts för psykologisk misshandel. 
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Bilaga 1 

Information	om	studie	på	Psykiatrimottagning	Väster	
	
Bakgrund	och	Syfte	
När	människor	möts	för	att	samtala	har	varje	person	sitt	eget	sätt	att	presentera	
sig	och	att	berätta	saker	för	den	andre.	Tidigare	erfarenheter	av	språklig	
kommunikation	kan	bidra	till	positiva	eller	negativa	förväntningar	på	sådana	
möten.	I	en	samtalsterapeutisk	kontakt	kan	detta	inverka	på	behandlingens	
resultat.	
	
Under	hösten	2017	kommer	jag	att	genomföra	en	enkätundersökning	på	
Lergöksgatans	mottagning.	Syftet	är	att	undersöka	personers	inställning	till	olika	
former	av	behandling	och	vad	som	kan	spela	in	i	detta.	Resultatet	kommer	att	
presenteras	i	min	examensuppsats	på	psykoterapiprogrammet.	Min	förhoppning	
är	att	på	sikt	kunna	bidra	till	en	förbättrad	psykiatrisk	vård	och	behandling.	
	
Deltagande	
Alla	besökare	på	Psykiatrimottagning	Väster	kommer	att	tillfrågas	om	de	vill	
delta.	
	
Risker	med	att	delta?	
Enkäten	är	utformad	med	fullständig	sekretess	och	resultatet	kommer	inte	att	
kunna	kopplas	ihop	med	någon	enskild	deltagare.		Data	som	behandlas	statistiskt	
lagras	på	en	skyddad	server	och	kommer	sedan	att	redovisas	i	en	skriftlig	
rapport.	Deltagandet	är	helt	frivilligt	och	om	du	tackar	nej	ger	det	ger	inga	
konsekvenser	för	din	behandling	på	mottagningen.	
	
Hur	går	studien	till?	
Fyll	i	och	formuläret,	lägg	i	kuvertet	och	lämna	i	den	rosa	lådan	vid	expeditionen.	
Det	är	bra	om	du	kan	göra	detta	i	samband	med	dagens	besök,	men	skulle	du	inte	
hinna	kan	du	också	lämna	blanketten	vid	nästa	besökstillfälle.	
	
	
	
	
	
	
Med	vänliga	hälsningar	Linda	Lange	
	
e-post:	linda.lange@vgregion.se	
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Frågeformulär	
	
Kvinna	�	 Man	�		 Annat	�	 	 Ålder	………………………………	
	
Av	vilken	orsak	har	du	kontakt	med	psykiatrin?	
	
………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Har	du	någon	psykiatrisk	diagnos	och	i	så	fall	vilken?	
	
………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Vilken	typ	av	behandlingsinsatser	är	du	främst	intresserad	av?	
Läkemedel	 	 	 �	
Samtalsterapi		 	 �	
Sjukgymnastik	 	 �	
Arbetsterapi	 	 	 �	
Hjälp	med	praktiska	saker		 �	
	
Har	du	just	nu	en	pågående	samtalsbehandling?					
Ja�	 Nej�	
	
Har	du	tidigare	gått	i	psykologisk	behandling?	 	
Ja�	 Nej�	
	
Om	Ja,	har	du	i	så	fall	avbrutit	en	samtalsbehandling	på	eget	initiativ?			
Ja�	 Nej�	
	
Vad	var	i	så	fall	orsaken	till	att	du	avbröt?	
……………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Tror	du	att	samtal	kan	vara	verksamt	för	att	behandla	psykiska	sjukdomar?	
Inte	alls	�	 I	viss	mån	�	 l	 Till	stor	del	�  I	mycket	hög	grad�	
	
Tycker	du	att	det	tidigare	har	hjälpt	dig	att	prata	om	dina	problem?	
Inte	alls	�	 I	viss	mån	�	 	 Till	stor	del	�  I	mycket	hög	grad�	
	
	
Vad	tror	du	har	gjort	att	samtalsbehandling	varit	hjälpsamt	för	dig?	
	
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………	
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Dessa	frågor	handlar	om	dina	erfarenheter	från	din	uppväxttid	som	barn	och	
tonåring.	Ringa	in	de	alternativ	som	bäst	beskriver	hur	du	upplevt	det.	Även	om	
frågorna	är	av	personlig	natur	ber	vi	dig	svara	så	ärligt	du	kan.	Med	begreppet	
”familj”	avses	den	grupp	av	människor	som	levde	nära	dig	under	din	uppväxt	
oavsett	blodsband.		
 
 
När jag växte upp: 

Aldrig 
Sant 
 

Knappast 
sant 

Ibland  
sant 

Ofta 
sant 

Mycket  
ofta 
sant 

1.. brukade någon i min familj kalla mig dum, 
lat eller ful 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.. fanns det någon i min familj som fick mig att 
känna mig viktig och speciell 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.. kände jag mig älskad 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.. trodde jag att mina föräldrar önskade att jag 
aldrig blivit född 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.. brydde sig medlemmarna i min familj om 
varandra  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6.. sa medlemmarna i familjen sårande och 
kränkande saker till mig 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7.. kände jag att någon i min familj hatade mig
  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.. kände medlemmarna i min familj att de stod 
varandra nära 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.. blev jag troligen känslomässigt utnyttjad 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10.. blev jag utsatt för verbala hot 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11.. hörde jag personer som stod mig nära säga 
kränkande saker till varandra 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12.. hörde jag personer som stod mig nära uttala 
allvarliga hot till varandra 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13.. var min familj en källa till styrka och stöd 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

	
TACK	FÖR	DIN	MEDVERKAN!	
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Bilaga	2	

Information	om	studie	på	Psykiatrimottagning	Väster	
	
Bakgrund	och	Syfte	
Denna	enkät	är	en	del	av	min	examensuppsats	och	du	tillfrågas	härmed	att	ingå	i	
en	kontrollgrupp	för	jämförande	statistik.	
	
När	människor	möts	för	att	samtala	har	varje	person	sitt	eget	sätt	att	presentera	
sig	och	att	berätta	saker	för	den	andre.	Tidigare	erfarenheter	av	språklig	
kommunikation	kan	bidra	till	positiva	eller	negativa	förväntningar	på	sådana	
möten.	I	en	samtalsterapeutisk	kontakt	kan	förväntningar	inverka	på	
behandlingens	resultat.	
	
I	augusti	2017	har	jag	genomfört	en	enkätundersökning	på	Lergöksgatans	
psykiatrimottagning.	Syftet	är	att	undersöka	personers	inställning	till	olika	
former	av	behandling	och	vad	som	spelar	in	i	detta.	Resultatet	kommer	att	
presenteras	i	min	uppsats	på	psykoterapiprogrammet.	Min	förhoppning	är	att	på	
sikt	kunna	bidra	till	en	förbättrad	psykiatrisk	vård	och	behandling.	
	
	
Risker	med	att	delta?	
Enkäten	är	utformad	med	fullständig	sekretess	och	resultatet	kommer	inte	att	
kunna	kopplas	ihop	med	någon	enskild	deltagare.	Data	som	behandlas	statistiskt	
lagras	på	en	skyddad	server	och	redovisas	sedan	i	en	skriftlig	rapport.	
Deltagandet	är	helt	frivilligt	och	om	du	tackar	nej	ger	det	inga	konsekvenser.	
	
Hur	går	studien	till?	
Fyll	i	formuläret,	lägg	i	kuvertet	och	lämna	till	undertecknad	eller	Elisabeth!	
	
	
	
	
	
Med	vänliga	hälsningar	Linda	Lange	
	
e-post:	linda.lange@vgregion.se	
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Frågeformulär	
	
Kvinna	�	 Man	�		 Annat	�	 	 Ålder	………………………………	
	
	
Har	du	någon	psykiatrisk	diagnos	och	i	så	fall	vilken?	
	
………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Om	du	behövde	hjälp	med	psykiskt	lidande,	vilken	typ	av	behandlingsinsats	
skulle	du	främst	vara	intresserad	av?	
Läkemedel	 	 	 �	
Samtalsterapi		 	 �	
Sjukgymnastik	 	 �	
Arbetsterapi	 	 	 �	
Hjälp	med	praktiska	saker		 �	
	
Har	du	just	nu	en	pågående	samtalsbehandling?					
Ja�	 Nej�	
	
Har	du	tidigare	gått	i	psykologisk	behandling?	 	
Ja�	 Nej�	
	
Om	Ja,	har	du	i	så	fall	avbrutit	en	samtalsbehandling	på	eget	initiativ?			
Ja�	 Nej�	
	
Vad	var	i	så	fall	orsaken	till	att	du	avbröt?	
……………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Tror	du	att	samtal	kan	vara	verksamt	för	att	behandla	psykiska	sjukdomar?	
Inte	alls	�	 I	viss	mån	�	 l	 Till	stor	del	�  I	mycket	hög	grad�	
	
Tycker	du	att	det	tidigare	har	hjälpt	dig	att	prata	om	dina	problem?	
Inte	alls	�	 I	viss	mån	�	 	 Till	stor	del	�  I	mycket	hög	grad�	
	
	
Vad	tror	du	har	gjort	att	samtalsbehandling	varit	hjälpsamt	för	dig?	
	
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………	
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Dessa	frågor	handlar	om	dina	erfarenheter	från	din	uppväxttid	som	barn	och	
tonåring.	Ringa	in	de	alternativ	som	bäst	beskriver	hur	du	upplevt	det.	Även	om	
frågorna	är	av	personlig	natur	ber	vi	dig	svara	så	ärligt	du	kan.	Med	begreppet	
”familj”	avses	den	grupp	av	människor	som	levde	nära	dig	under	din	uppväxt	
oavsett	blodsband.		
 
 
När jag växte upp: 

Aldrig 
Sant 
 

Knappast 
sant 

Ibland  
sant 

Ofta 
sant 

Mycket  
ofta 
sant 

1.. brukade någon i min familj kalla mig dum, 
lat eller ful 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.. fanns det någon i min familj som fick mig att 
känna mig viktig och speciell 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.. kände jag mig älskad 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.. trodde jag att mina föräldrar önskade att jag 
aldrig blivit född 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.. brydde sig medlemmarna i min familj om 
varandra  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6.. sa medlemmarna i familjen sårande och 
kränkande saker till mig 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7.. kände jag att någon i min familj hatade mig
  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.. kände medlemmarna i min familj att de stod 
varandra nära 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.. blev jag troligen känslomässigt utnyttjad 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10.. blev jag utsatt för verbala hot 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11.. hörde jag personer som stod mig nära säga 
kränkande saker till varandra 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12.. hörde jag personer som stod mig nära uttala 
allvarliga hot till varandra 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13.. var min familj en källa till styrka och stöd 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

	
TACK	FÖR	DIN	MEDVERKAN!	
	


