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Abstrakt 
I studien undersöktes schematerapeuters arbete med modes, vilket är ett begrepp som 

utvecklats för att klassificera dimensionella tillstånd av vår personlighet. Syftet var att 

få en djup bild av hur terapeuterna använder sig av modesmodellen samt hur de anser att 

den kommer patienten till nytta. Dessutom har studien syftat till att ta reda på hur 

terapeuterna använder sig av sina egna modes i terapirummet och vilka fallgropar det 

finns i modellen. 

En kvalitativ, semistrukturerad metod användes och fem certifierade schematerapeuter 

intervjuades. Datan är analyserad utifrån en tematisk analys med fyra teman, vilka är 

terapeutens användningsområde av modes, modellens funktionalitet för patienten, 

terapeutens modes och fallgropar.  

I resultatet rörande terapeutens användningsområde av modes framkom att terapeuterna 

arbetar med modes utifrån två huvudinriktningar. Dels använder de sig av modes som 

förståelsemodell för att få en tydlig bild av patienten och sig själva i terapin, samt att de 

integrerar patienten i arbetet kring modes. Vad gäller temat om modellens funktionalitet 

för patienten framkom två kategorier, nytt synsätt och struktur. Terapeuterna ansåg att 

patienterna lärde sig ett nytt synsätt och att modellen gav struktur. I underkategorierna 

framkom att patienterna fick en flerdimensionell syn på sig själva, att modellen erbjöd 

dem alternativ, dämpade deras inre kritiker och lärde dem att se när de blev 

”kidnappade” av ett mode. Terapeuterna ansåg också att patienterna hade mycket lätt att 

ta till sig modesmodellen, att den kunde hjälpa patienter även med enklare problematik 

och att den kunde vara till hjälp för att patienterna skulle få tillgång till sin sårbara sida. 

Under temat schematerapeuters egna modes framkom två kategorier, hur de använder 

sig av sina egna modes och vilka av deras egna modes som kan påverka terapin 

negativt. Resultatet visade att terapeuter använder sina egna modes genom att analysera 

dem i terapisamtalet, att de använde sin egen sårbarhet för att skapa kontakt med 

patienten samt för att avgöra vilket mode patienten befann sig i. De modes som de 

kunde hamna i som var negativa för patienten var dysfunktionella copingmodes och 

dysfunktionella internaliserade föräldermodes. 

Temat fallgrop visade att det kan vara svårt att skilja modes ifrån varandra. 
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Nyckelord 

Schematerapi, schematerapeuter, mode, scheman. 

 

Schema therapists’ approach to modes - how they work with modes and what their 

patients learn about the modes model. 
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1 Inledning 
 

1.1 Schematerapins historia 

 

Schematerapi är en terapeutisk modell som har utvecklats från kognitiv beteendeterapi, 

(KBT) och den innefattar teorier som inlärningsteori, anknytningsteori och gestaltteori.  

Jeffrey Young utvecklade modellen i början av 1990-talet. Han var då aktiv vid KBT-

grundarens Aron Becks forskningsinstitut i Philadelphia, USA. Ett flertal av de 

deprimerade patienter som Young hade svarade inte på KBT-behandling och Young 

fann att deras bakgrund hade mycket gemensamt. De hade uppväxter som kantades av 

brist på kärlek och värme. De hade inte fått vägledning från sina anknytningspersoner, 

men oftast hade de inte utsatts för några trauman. Jeffrey Young funderade över vilka 

behov ett barn behöver för att kunna nå en god psykologisk utveckling, något som han 

senare kom att kalla för de grundläggande känslomässiga behoven. Han såg också till 

vad som hände när ett barn inte fick sina behov tillgodosedda. Young klassificerade det 

under tidiga maladaptiva scheman, som diskuteras i ett stycke längre ner i texten 

(Gyllenhammar & Perris, 2016). Schematerapin kom att fästa större vikt vid en persons 

barndom och tonårstid än traditionell KBT (Young, Klosko & Weishaar, 2003). Young 

et al. (2003) menar att patienter kan bli till synes fria från sina symptom under en 

traditionell KBT-behandling, men att en del sedan riskerar att falla tillbaka efter 

behandlingen. Han menar att schematerapin går till botten med det verkliga problemet 

och inte bara försöker bota enskilda symptom. 

1.2 Schematerapin i dag 
 

Från att Jeffrey Young myntade schematerapin 1990 har modellen utvecklats. Fyra 

scheman lagts till från Youngs ursprungliga 14 scheman och en större vikt har lagts vid 

begreppet modes, som kommer presenteras nedan (Gyllenhammar & Perris, 2016). 

Schematerapin har bevisats vara en effektiv behandling för personer med borderline och 

andra personlighetsstörningar. I en studie jämfördes schematerapi med transference-

focused therapy (TFT), som är en psykodynamisk behandlingsmetod avsedd för 

borderline. Det framkom att schematerapi var en mer kostnadseffektiv terapi än TFT. 

Studien visade att tre år efter terapin, som hade varat två gånger i veckan, var 

patienternas borderlinesymptom reducerade och deras livskvalitet hade blivit bättre 

(Giesen-Bloo, van Dyck, Spinhoven, van Tilburg, Dirksen, van Asselt, Kremers, Nadort 
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& Arntz, 2006). 

Schematerapi används också vid andra psykiska tillstånd och det har publicerats studier 

om terapimodellen kopplat till missbruk, ätstörningar och andra personlighetsstörningar 

(Gyllenhammar & Perris 2016). 

Metoden har också anpassats för parterapi.  

Schematerapi anses vara lämplig om patienten uppfyller mer än en diagnos eller om 

patienten har en diagnos men har testat andra lämpliga terapimetoder utan resultat.   

Metoden har också visat sig vara användbar för att behandla kronisk depression, oro och 

när individer har problem med att kunna stanna i långvariga förhållanden (Young et al., 

2003). 

I en studie där kroniskt deprimerade fick genomgå en individuell schematerapeutisk 

behandling med 65 sessioner visade det sig att 65 procent av patienterna blev återställda 

(Renner, Arntz, Peeters, Lobbestael, & Huibers). 

En annan studie jämförde hur verksamt schematerapi var mot traditionell KBT för 

patienter med depression. Deltagarna fick genomgå antingen en schematerapeutisk 

behandling eller KBT-behandling en dag i veckan under sex månader. Efter det gick 

patienterna en gång i månaden under sex månader. Resultatet visade att det inte var en 

skillnad i verkningsgrad mellan de som gått i KBT och schematerapi (Carter, McIntosh, 

Jordan, Porter, Frampton & Joyce, 2013).  

I en litteraturstudie undersöks schematerapi mot dialektisk beteendeterapi, (DBT), som 

är en behandlingsmetod för självmordsnära och självskadande patienter med en 

emotionell instabil personlighetsstörning (Montgomery-Graham S., 2015). 

Montgomery-Graham (2015) menar att förutom limited reparenting, som är en viktig 

komponent inom schematerapin och som innebär att terapeuten innehar en roll som 

ställföreträdande förälder åt patienten och att den möter patientens kärnbehov, är 

mentalisering en viktig faktor till att båda terapiformerna fungerar för borderline. 

Mentalisering är att se sig själv utifrån och att kunna förstå andra personers tankar och 

agerande. Bordelinepatienter har problem med att kunna orientera sig själva och reglera 

sina känslor. Montgomery-Graham ansåg att schematerapi och DBT gav patienterna det 

verktyget.  

I Sverige certifieras schematerapeuter vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, i 

samarbete med den internationella schematerapiföreningen ISST. Utbildningen består 

av fem moduler, som kombinerar teori och praktik, varav den sista innebär klientarbete 

och handledning under ett års tid med två klienter som har personlighetsstörningar. 
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För att certifieras krävs minst en steg 2-utbildning i psykoterapi. 

 

2 Schematerapi – modellen 
 

Schematerapins målsättning är schemaläkning. Terapeutens uppgift tillsammans med 

patienten är att försöka läka de sår som skapar symptomen, snarare än att bara reducera 

symptom. 

Traditionell KBT förutsätter att patienten har tillgång till sina känslor och tankar. De 

ska tidigt i terapin kunna registrera dem och kunna involvera dem i relationen med 

terapeuten (Young et al., 2003). Personer som har personlighetsstörningar klarar ofta 

inte av det. De undviker ofta sina tankar, känslor och störande minnen. Eftersom de 

undviker de svåra upplevelserna kan de inte heller förändra sina tankar, känslor och sitt 

beteende. Dessutom behöver patienten i KBT kunna etablera ett samarbete med 

terapeuten tidigt i terapin. Personer med personlighetsstörningar har i vissa fall svårt att 

upprätta en trygg allians med terapeuten. De har haft dysfunktionella relationer i sin 

barndom, vilka de tar med sig i terapirummet. Personer som har borderline kan bli 

absorberade av att få terapeuten att möta deras känslomässiga behov vilket kan flytta 

fokus från deras eget liv. De med narcissistiska personlighetsstörningar, paranoida eller 

tvångssyndrom är ofta ovilliga att samarbeta med terapeuten. I schematerapin använder 

sig terapeuten direkt av relationen till patienten (Young et al., 2003). Terapeuten ska 

verka genom limited reparenting och möta de behov som patienten inte fick 

tillfredsställda under sin barndom. Det görs genom att terapeuten är varm, accepterande 

och validerande samtidigt som han eller hon sätter gränser och arbetar för patientens 

autonomi.  

2.1 Scheman 

 

Jeffrey Youngs teori baseras på att människor som inte får sina behov tillfredsställda i 

barndomen riskerar att följas av det senare i livet. De utvecklar då scheman, som är 

maladaptiva. Det går att översätta ett schema till ett sår. Scheman enligt schemateorin 

präglar självbilden, personligheten och synen på andra personer. De innefattar känslor 

och tankar, men även minnen och fysiska sensationer.  

De triggas av situationer i vår vardag men associerar till de negativa livserfarenheterna 

som vi har då våra behov inte har tillfredsställts. Scheman utgör en grund för de sätt 

som vi beter oss på i problematiska situationer och de blir till psykologiska 
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sårbarhetsfaktorer som kan leda till ett psykiskt lidande (Gyllenhammar & Perris, 2016).  

Totalt finns det 18 scheman som har definierats och de är: Känslomässig försummelse, 

övergivenhet, misstillit/utnyttjande, social isolering/utanförskap, defekt/skam, 

misslyckad, beroende/inkompetens, sårbarhet för skada och sjukdom, 

sammanflätat/outvecklat själv, underkastelse, självuppoffring, känslomässig återhållen, 

obevekliga krav/hyperkritisk, berättigande/grandiositet, bristande 

självkontroll/självdisciplin, bekräftelsesökande, negativism/pessimism och straffande. 

Scheman delas in i två olika kategorier, ovillkorliga och villkorliga scheman. De 

ovillkorade är de som skapas tidigast i livet då den nära familjen haft störst påverkan. 

Det är scheman som har en genomgripande inverkan på barnet och den vuxne. De 

ovillkorade scheman gör det mycket svårt för personer att kunna ha nära relationer och 

att känna att deras behov tillgodoses. Barnet har lärt sig att "det är sådan som jag är". 

De villkorade scheman kan personen däremot lättare läka. De går att jämföra dem med 

det som kallas livsregler enligt traditionell kognitiv beteendeterapi. Livsregler kan 

beskrivas som en dysfunktionell kognitiv struktur där personen utgår från att den bör 

göra på ett visst sätt som förväntas av den (Young et al., 2003). 

2.2 Hur skapas ett schema 
 

Det finns flera olika orsaker till att ett schema skapas. En av orsakerna är en brist, som 

kan handla om att ett barn inte har fått kärlek, värme och någon som den kan dela och 

validera sina känslor med (Gyllenhammar & Perris, 2016). 

Ett barn som växer upp med mycket dominanta föräldrar kan exempelvis utveckla 

schemat underkastelse. Barnet har blivit avvisad och behandlad som luft när det uttryckt 

sina känslor och åsikter. Det har lärt sig att det är bättre att hålla tillbaka med sina 

önskningar, för att undvika negativa erfarenheter. I vuxen ålder kan personen 

exempelvis utveckla en passiv aggressivitet. 

I en familj där ett barn inte har fått fysisk närhet och där stämningen är kylig och 

distanserad kan i stället barnet utveckla schemat känslomässig försummelse. Det kan 

vara en förälder som inte har sett till barnets bästa utan satt sina egna behov först. 

Barnet har inte känt sig sett och älskat. I vuxen ålder kan personen känna tomhet och att 

det inte är någon som bryr sig på riktigt.   

En annan orsak till att ett schema skapas är att barnet har blivit traumatiserat. Det kan 

röra sig om våld, sexuella övergrepp eller kränkningar från anknytningspersonen.  

En tredje orsak är att barnet har upplevt dysfunktionell identifiering och internalisering. 
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Med det menas att föräldern som barnet ska modellera, härma, inte har haft en god 

förmåga att förhålla sig till ett eget schema. Föräldern kan exempelvis ha ett schema av 

sårbarhet för skada och sjukdom och överföra de kognitiva strukturerna till sitt barn. 

Eller föräldern kan ha mycket högra krav på sig själv och arbeta mycket hårt för att nå 

sina mål. Barnet ser hur anknytningspersonen fungerar och applicerar modellering. 

Barnet behöver då inte direkt ha varit utsatt för en kritisk förälder som ställer höga krav, 

utan det handlar snarare om en härmningsprocess. 

Dessutom kan barnet få för mycket av det goda. Ett barn som inte får tydliga satta 

gränser och blir skyddat från omvärlden kan ta stor skada av det. Den kan få ett schema 

som beroende/inkompetens eller berättigande/grandiositet. 

Det som också spelar in huruvida en individ utvecklar ett schema är vilken biologisk 

sårbarhet som personen har. Särskilt avgörande är temperamentet (Young, 2006). Alla 

barn föds med olika temperament, en del är utåtriktade och andra blyga och tystlåtna. 

Vissa blir lätt arga, medan andra är passiva.  

Ett visst temperament kan därför leda till att ett schema utvecklas. Ett barn som 

exempelvis är aggressivt kan i större utsträckning riskera att utsättas för våld i en stökig 

uppväxtmiljö. Det kan då föra med sig ett schema som misstillit/utnyttjande. Om barnet 

i stället är passivt och går undan i den stökiga uppväxtmiljön kan temperamentet verka 

som en skyddande faktor.  

2.3 Copingstilar 

 

När ett schema aktiveras kan det vara mycket smärtsamt för individen. Det är ett alarm 

av fara som aktiveras som individen måste bemöta. De biologiska skyddsprinciperna 

flykt, kamp eller ”frysa till” sätts in. De benämns som copingstrategier.  

Faran som ett barn känner är när ett av deras kärnbehov inte tillfredsställs. Kärnbehoven 

är en trygg anknytning, självständighet, att fritt kunna uttrycka sig, lekfullhet och 

spontanitet och realistiska gränser (Young et al., 2003).  

Den copingstrategi som en person tar till benämns som en copingstil. Under barndomen 

var ofta copingstilen något som var adaptivt för barnet. Den verkade som en 

överlevnadsstrategi. 

Däremot blir copingstilarna maladaptiva när ett barn växer upp. Villkoren för det som 

utlöser schemat kan förändras, men det gör inte individens sätt att ta till en copingstil. I 

stället triggar schemat igång en copingstil trots att det inte finns en verklig fara 

(Gyllenhammar & Perris, 2016). 
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2.4 Modes 

 

Modes enligt schemateorin kan vara både maladaptiva och adaptiva. De är "states", ett 

tillstånd som vi befinner oss i för stunden. De innefattar också copingstrategier vi har 

och utlöses när vi hanterar en situation (Young et al., 2003).  

Människor skiftar i sitt humör, sätt att tänka och känna beroende på vilket sammanhang 

de befinner sig i (Gyllenhammar & Perris, 2016). Ett mode kan i en mer mild form vara 

ett tillstånd av irritation eller ledsenhet. I en mer intensiv form kan det visa sig i en 

multipel personlighetsstörning, där en individ går in i ett mode utan att förstå att det 

finns andra modes (Young et al., 2003). 

Det går också att se på det som att modes är delar av vår personlighet.  

Medan terapeuten ser ett schema som något patienten ska läka från är synen på modes 

annorlunda. Det finns också modes som är adaptiva för patienten och det handlar om att 

få patienten att se det. 

Modesen är indelade i fyra huvudkategorier, vilka är: barnmodes, dysfunktionella 

copingmodes, internaliserade dysfunktionella föräldramodes och sunt vuxenmode. 

Barnmodes är sin tur indelade i ett antal kategorier: det glada/belåtna barnet, det sårbara 

barnet, det ursinniga barnet, det arga barnet och det impulsiva barnet. 

Barnmodes ses som ett universellt uttryck där det glada barnet är ett barn som har fått 

sina behov tillgodosedda. Barnet känner sig nöjt, harmoniskt och tryggt. Det känner att 

det är sett och uppskattat. 

Det sårbara barnet däremot har blivit kränkt i sin behovsvilja. Det kan känna sig oälskat 

och ensamt. Scheman bakom detta mode kan exempelvis vara känslomässig 

försummelse eller övergivenhet/instabilitet (Gyllenhammar & Perris, 2016).  

Det arga barnet visar sin ilska utan att rådgöra med sig själv först. Omgivningen 

reagerar på känslorna och kan välja att ta avstånd från personen. Det är dock samtidigt 

viktigt att påtala att ilska är en naturlig reaktion för människor.  

Problemet blir om ett barn lämnas ensamt med sina svåra, arga känslor när det är litet. 

Om ingen validerar det som barnet känner och bemöter den med empatisk gränssättning 

lär det sig inte att på ett adaptivt sätt att ge uttryck för sin ilska.  

Det ursinniga barnet agerar i ännu större utsträckning ut sina känslor än det arga barnet. 

Det beter sig ursinniglöst och kan kasta föremål runt sig, slå sönder saker och inte ha 

någon tanke på vad deras beteende kan leda till. 

Det impulsiva barnet är otåligt och saknar självkontroll. Det kan inte vänta på sin tur.  

Det odisciplinerade barnet kan inte vara uthållig nog att genomföra det den borde. En 
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person som är i detta mode kan framstå som lat (Gyllenhammar & Perris, 2016). 

De dysfunktionella copingmodesen är indelade i elva delar. Dessa modes baseras på 

copingstilarna. Flyktstilen översätts i sammanhanget till undvikande, kamp översätts till 

överkompensation och ”frysa till” översätts till resignation.  

När en person går in i en copingstil av undvikande stänger den av sina känslor eller 

undviker att gå in i en aktivitet där den inte känner sig bekväm. När den 

överkompenserar är det i stället att den gör för mycket av något. Det kan exempelvis 

vara att den agerar rebelliskt, uppträder kritiskt mot andra eller blir överdrivet 

självständig. 

Om en person i stället resignerar kan den vara till lags, nedvärdera sig själv eller att den 

äter och dricker okontrollerat. 

Utifrån de tre olika copingstilarna är de dysfunktionella modesen indelade i: följsam 

resignation, självömkan/offer, känslomässigt skydd, avstängd självtröstan, ilsket/vresigt 

skydd, berättigad och självgod, överkontrollerande, översittare och angripare, 

rovdjursaktig, bedragande/manipulerande och bekräftelsesökande (Gyllenhammar & 

Perris, 2016). 

De internaliserade dysfunktionella föräldramodesen är uppdelade i den straffande 

föräldern och den krävande föräldern. Den straffande föräldern är elak mot den egna 

personen. Hon använder hårda ord om sig själv, som korkad, äcklig och hemsk. 

Detta mode är en internalisering av förälderns beteende när det straffade sitt barn. 

Barnet har sett hur föräldern beter sig mot henne vid kritik och har anammat samma sätt 

mot sig själv.  

Det krävande föräldramodet innehåller inget straff eller kritik, utan snarare krav. 

Personen känner i detta mode att den måste göra vissa saker, oavsett om känslorna talar 

emot det (Gyllenhammar & Perris, 2016). 

I det sunda vuxenmodet agerar personer utifrån en vuxen som både kan ta ansvar, vara 

en god förälder och fullfölja det den påbörjar. Samtidigt kan den låta en lustfylld sida 

blomma ut där den sunde vuxne kan ha sex, intellektuella, estetiska, kulturella intressen 

och verka för att främja sin egen hälsa (Gyllenhammar & Perris, 2016). Medan man i 

andra modes agerar utan en närmare eftertanke har individen i sunt vuxenmode förmåga 

att se situationen utifrån. Då kan personen tona in sina känslor med omgivningen och 

fundera över hur han eller hon ska reagera på yttre omständigheter. Personen kan bära 

svåra känslor som han eller hon känner i stunden. Han eller hon kan också välja att 

förändra en situation genom sina känslor. Men hur personen än väljer att göra har den 
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tonat in och rådgjort med sig själv innan den agerar. Det gör att personen varken 

undviker eller överkompenserar en känsla. 

En person som är psykologiskt sund skiftar också i modes. Den kan gå in i ett 

undvikande eller i ett ledsamt eller argt tillstånd. Men den har fortfarande tillgång till 

hela sitt känsloregister. Den kan vara både ledsen och glad över något som har hänt. En 

person som däremot som känner ett mode i en mer extrem form, som exempelvis 

personer med borderline gör, är det mode den känner splittrat från andra modes den har 

tillgång till. En person som är psykologiskt sund har också mindre rigida modes (Young 

et al., 2003).  

Det går att se frekvensen i modes som en skala, där det i den mest extrema formen kan 

bli en multipel personlighetsstörning och det i normalfallet är ett tillstånd där en person 

lätt kan skifta från exempelvis ”det arga barnet” till ”den sunde vuxne”. 

När en terapeut samtalar med sin patient benämns mode på ett sätt som är mer passande 

för personen än ovan nämnda. Terapeuten säger inte "nu är du i ditt rovdjursmode", utan 

har tillsammans med patienten benämnt den sidan på ett mer lämpligt sätt. 

2.5 Koppling mellan modes och diagnos 

 

Det går att se att vissa modes har en koppling till specifika diagnoser. Personer med 

borderline skattar högt på följande modes: det övergivna och utnyttjade barnet, det arga 

och impulsiva barnet, känsloavstängt skydd, den straffande föräldern och den sunda 

vuxna (Kellogg & Young, 2006). 

I en studie undersöktes hur frekvent maladaptiva modes förekom hos personer med 

OCD, tvångssyndrom, ätstörning och patienter med kronisk smärta. Det visade sig att de 

med OCD skattade högre än de andra grupperna på det sårbara barnet, det arga barnet, 

straffande förälder och kritisk förälder (Voderholzer, Schwartz, Thiel, Kuelz, Hartmann, 

Scheidt, Schlegl & Zeeck, 2012). Patienterna med ätstörningar skattade högre än 

patienter med OCD på känsloavstängt skydd och avstängd självtröst, medan de med 

kronisk smärta skattade lägre än de båda grupperna på samtliga maladaptiva scheman.  

Det finns ett flertal studier som visar att schematerapi bidrar till att patienterna innehar 

en markant minskning i maladaptiva modes efter behandling. I en studie där patienter 

med personlighetsstörning fått genomgå ett års behandling med schematerapi hade 77 

procent av dem fått en markant minskning vad gäller maladaptiva modes (Grietje, 

Schaap, Chakhssi & Westerhof). Det som kan påtalas är att eftersom modes är ett 
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tillstånd kan det inte mätas på samma sätt som exempelvis minskning av ett maladaptivt 

schema, som anses vara mer stabilt över tid.  

2.6 Schematerapins verktyg 
 

Om en patient har ett eller några få scheman kan terapeuten arbeta med patienten utifrån 

att de ska läka de specifika scheman. Det benämns som ”schemaläkning” och kräver ett 

hårt arbete både från patienten och terapeutens sida. Patienten måste varje dag se 

schemat och arbeta mot det. Ofta läker de inte helt eftersom minnena som är 

förknippade med dem är kvar. Men de gör sig inte längre påminda lika ofta (Young et 

al., 2003). 

I fall där en patient kan ha karaktäristiska problem, som även innefattar 

personlighetsstörningar som borderline och psykopati, har personen ofta väldigt många 

scheman. Det skulle vara omöjligt att arbeta med alla scheman. I stället arbetar 

terapeuten i större grad med att ge patienten en bredare tillgång till sin sunda vuxna och 

mindre med att specifikt läka ett enskilt schema. 

I en fallstudie från Maastricht University beskrivs hur en terapeut arbetar med mode 

kring en man med diagnosen psykopati (Chakhssi & Truus, 2014).  

Vid ett tillfälle är mannen mycket aggressiv och terapeuten använder sig av 

gränssättning för att komma förbi skyddssidan av honom som försöker ta kontroll. 

När mannen blir allt mer frustrerad i konversationen tar terapeuten till slut upp handen 

och höjer rösten. Hon säger ”jag ser en sida av dig som försöker ta kontroll... Jag har 

sett den här sidan hos dig tidigare sessioner och jag vet att den har ett skydds- och 

överlevnadsvärde för dig, men nu är den så dominerande att den tar över hela terapin... 

Jag kan inte få en genuin kontakt med dig och dina känslor, din sårbara sida, som ligger 

bakom denna kontrollerande skyddssida” (Chakhssi et al., 2014). 

Det kan ses som ett exempel på limited reparenting, där terapeuten använder sig av den 

trygga alliansen som hon har med patienten och går in och lugnar ner patienten som är 

vanligt att en vuxen gör med ett argt barn.  

I limited reparenting ska terapeuten se de behov hos patienten som föräldern inte har 

tillgodosett. Patienten ska internalisera terapeuten som en sund vuxen. Terapeuten ska 

använda sig av empatisk konfrontation (Young et al., 2003). 

Verktyg som används i terapiformen är bland annat arbete genom 

visualiseringsövningar, imaginary rescripting, som är ett sätt att skapa alternativa 

minnen, skriva brev till personer, rollspel, dialog med olika modes (Young et al., 2003).   



  
 

13 

I en fallstudie beskrivs hur processen såg ut med en kvinna med borderline. Första 

steget för terapeuten var att genom arbete med visualisering upprätta en dialog mellan 

olika modes (Young, 2005). Mycket senare i terapin arbetade de med kvinnans trauman 

som hon fått då hon blivit utsatt för övergrepp av sin far. Då användes också 

visualiseringar och terapeuten var alltid till hands för att ”gå in i bilden” som sund 

vuxen för att trösta patienten och få henne att känna sig trygg. Terapeuten använde sig 

också av kognitiva tekniker för att testa patientens dysfunktionella föreställningar om 

sig själv. Genom beteendetekniker arbetade de med att få patienten att slå sig fri från 

livsmönster som inte var verksamma för patienten. Exempelvis handlade det om att 

sätta upp hälsosamma kriterier gällande val av partner. De använde sig av tekniker som 

mindfulness, meditation och att ingå i aktiviteter som gav mervärde till livet. En del av 

behandlingen handlade också om gränssättning mot patienten som missade sessioner 

och kunde bli intensiv i sin kontakt med terapeuten. 

Vanligtvis i en schematerapeutisk terapi får patienten fylla i formulär som är avsedda 

för terapiformen. Det finns ett flertal olika, men det formulär som skattar modes heter 

SMI, Schema Mode Inventory (Lobbestael, Vreeswijk, Spinhoven, Schouten & Arntz, 

2010). 

3 Studiens syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse av arbetet med modes inom 

schematerapi. För att terapi ska vara verksamt enligt schemateorin bör en terapeut 

kunna ta sig förbi patientens modes i terapirummet. Genom att få en bredare uppfattning 

om hur schematerapeuterna arbetar med modes går det att få kunskap om hur terapi ska 

bedrivas på ett effektivt sätt. Det kan leda till att fler patienter får sina scheman läkta, att 

deras symptom reduceras och att de kan tillgodose sig relationer på ett mer 

ändamålsenligt sätt. Blir utfallet av terapin god kan det även verka främjande för 

samhället. Vård och omsorg, a-kassa, kriminalvården och liknande instanser kan tjäna 

på att patienten kan tillgodogöra sig terapi. 

I studien kommer även terapeuternas modes undersökas. Anledningen är att få 

information om hur schematerapeuters modes kan inverka på alliansen. 

Följande är studiens frågeställningar: 

1. Hur arbetar schematerapeuter med modes?  

2. Vad tycker schematerapeuterna att klienterna lär sig av att arbeta med modes?  
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3. Hur använder schematerapeuter sina egna modes under terapisamtalet och vilka 

av deras egna modes kan vara negativa för terapin? 

4. Vilka fallgropar finns det vid ett arbete med modes?  

 

4 Etik 
 

Deltagarna har informerats om studien via mejl då de tillfrågades om att medverka. De 

har fått uppgifter om att studien görs som en c-uppsats vid Linnéuniversitetet. De har 

upplysts om studiens syfte och vad ett deltagande innebär. De har informerats om att de 

när som helst kan avbryta studien. 

Deltagarna har informerats om att de är anonyma i studien. Uppgifter som skulle kunna 

identifiera dem har plockats bort.  

I forskning är det viktigt att deltagares privatliv respekteras och att de visas tacksamhet 

för att de tar sig tid (Wilson & Maclean, 2011), vilket har gjorts i möjligaste mån. 

Deltagarna har blivit erbjudna att genomläsa transkriptionerna, vilket två av dem har 

velat göra. Citat har ändrats enligt deras önskan. Material som skulle kunna identifierat 

deltagarna, såsom bandupptagningar, har förvarats i ett låst skåp då materialet inte har 

använts. 

Forskare måste tänka igenom om deltagare på något sätt kan lida fysisk skada av att 

medverka i studien (Wilson & Maclean, 2011). I studien finns det dock inget som tyder 

på att de skulle kunnat lida fysisk skada. Innan studien genomförs ska forskare också 

säkerställa att deltagarna inte utsätts för någon psykologisk stress. I detta fall har detta 

överlagts, utan att det har gått att se att informanterna skulle kunna lida psykisk skada.  

Deltagarna har i utskicket gällande förfrågan till medverkan informerats så ingående 

som möjligt om studiens syfte, vilket har gett dem möjlighet att avgöra om de velat 

deltaga. I en kvalitativ studie är det dock svårt att veta exakt vad som kan framkomma i 

intervjuerna, vilket gör att det är svårt att ge en lika precis information som vid en 

kvantitativ studie gällande proceduren. 

Deltagarna har alla varit över 18 år. 

 

5 Metod 
 

Eftersom studien syftade till att få en djupare kunskap om schematerapeuters arbete med 

modes användes en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden gav en mångbottnad 
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förståelse för hur schematerapeuterna använde modes i terapin och hur modesbegreppet 

kunde komma patienterna till nytta. 

Den analysmetod som användes var tematisk analys, vilket innebär att materialet 

strukturerades utifrån olika teman och att det sedan sammanfattades utifrån det.  

 

Procedur: En lista över 15 certifierade schematerapeuter inhämtades från Svenska 

Institutet för kognitiv psykoterapi. Ett mejl med information om studiens syfte, etik och 

genomförande har sedan gått ut till schematerapeuterna. Tre av deltagarna svarade på 

mejlet och detaljer om intervjun gjordes upp. I två av fallen har de tilltänkta deltagarna 

påmints om mejlet vid personlig kontakt, varav detaljer om intervjun sedan bestämdes. 

En kvalitativ semistrukturerad intervju tillämpades. Intervjuerna genomfördes genom 

möte med informanterna samt över telefon. En intervjuguide bestående av ett tiotal 

frågor var grunden i intervjuerna. Frågorna författades delvis genom att få svar på 

studiens planerade huvudfrågeställningar och delvis genom att få en allmän, djupare 

information om ämnet. Följdfrågor utvecklades utifrån de svar som framkom. 

Följdfrågorna varierade i hög grad mellan deltagarna. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Information som kunde identifiera deltagarna 

togs bort. Namn i meningsbärande enheter som kunde identifiera deltagarna ersattes 

med ett X. 

I två av fallen har de meningsbärande enheterna mejlats till deltagarna. De har sedan 

skrivits om efter deras önskemål. 

En tematisk analys användes för att utvärdera materialet. 

Deltagare: Fem deltagare har använts i studien, vilka alla är certifierade 

schematerapeuter, vilket innebär att de har genomgått en internationellt godkänd 

utbildning som innefattar fem moduler, varav den sista innebär klientarbete och 

handledning under ett års tid med två klienter som har personlighetsstörningar. 

Deltagarna har olika utbildningar i grunden, som psykologer, legitimerade 

psykoterapeuter och läkare. Alla deltagarna använder schematerapi i sitt dagliga arbete, 

men i vilken utsträckning beror på klientens problem samt vilken verksamhet 

terapeuterna arbetar i. 

Analys av data 

Materialet analyserades genom att det genomlästes ett antal gånger. Meningsbärande 

enheter ströks under och kodades. Fyra teman strukturerades i analysen enligt följande: 



  
 

16 

terapeuternas användningsområde av modes, modellens funktionalitet för patienten, 

terapeuternas modes och fallgropar.  

Temana delades sedan upp i sju kategorier, som följs åt av underkategorier, vilka visas i 

tabell nedan. 

Förförståelse av ämnet 

Studiens författare är en kvinna, 36 år, som har kunskap om ämnet schematerapi efter 

att hon har genomgått en utbildning i schematerapi, modul A, B och C vid Svenska 

Institutet för kognitiv beteendeterapi under 2016. Hon har även en steg 1-utbildning 

inom kognitiv beteendeterapi, som innehöll en dags utbildning inom schematerapi. 

Kvinnan har en privat terapimottagning där hon delvis arbetar utifrån det 

schematerapeutiska synsättet. Hon har nyligen börjat integrera modesmodellen i de fall 

där hon anser det verksamt för patienten. 

Författarens tidigare kunskap om området har påverkat ämnesvalet. Författaren har dock 

strävat efter att ha en objektiv inställning till både frågor och analys av materialet.  

 

 

 

 

6 Resultat 
 

Studiens syfte var att få insikt i hur schematerapeuter arbetar med modes. Tanken var att 

få en fördjupad bild av hur de använder sig av begreppet modes och i vilken 

utsträckning de anser att patienterna kan ta del av modesmodellen. 

I studien har det även undersökts på vilket sätt schematerapeuter tycker att deras egna 

modes påverkar terapisituationen. 

 

Studien har kategoriserats utifrån fyra teman. De har i sin tur delats in i kategorier och 

underkategorier enligt följande: 
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Tabell 1.  

Process av analys  

 

 

I resultatavsnittet nedan är temat markerat som huvudrubrik. Det går att identifiera 

genom att det är numrerat. Kategorierna är markerade i fet stil och underkategorierna är 

markerade i kursiv stil. Varje tema kopplas ihop med studiens frågeställningar på ett sätt 

som förklaras i löpande text. 

 

 

 

6.1 Terapeuterna användning av modes 
 

Temat är kopplat till frågeställningen om hur schematerapeuter arbetar med modes.  

Det går att se att samtliga deltagare hade en samlad syn på frågan och att de arbetar med 

modes utifrån två perspektiv. 

 

Modes som förståelsemodell för terapeuten 

Modes beskrevs som ett sätt att förstå människor i allmänhet och patienter i synnerhet. 

Det användes som en ram för att förstå mänskligt beteende, känslor och tankar. Det gav 

terapeuterna en tydlighet i deras arbete när det gällde att förstå terapiprocessen. 

Fall-                

gropar

Modes som 

förståelsemodell

Integrerar patienten Nytt synsätt Effektivt Hur använder 

de sig av sina 

modes

Vilka modes kan 

påverka terapin 

negativt?

Svårt 

skilja 

modes från 

varandra

* Förstå plötsliga 

känsloreaktioner hos 

patienten                                  

* Förstå vad som skett i 

patientens vardagliv                                       

* Terapeuten förstå sig 

själv i terapisamtalet

* Lär patienterna om 

modes redan under 

konceptualiseringen   

* Patienten kan bli 

hjälpt av att lära sig 

om modes även vid 

enklare problem

* Patienten ser när 

hon blir kidnappad 

av mode                  

* Ger patienten en 

flerdimensionell syn           

* Ger alternativ        

* Dämpar den inre 

kritikern 

* Lätt för 

patienten att ta 

till sig               

* För 

terapiprocessen 

framåt

* Identifierar 

sina egna 

modes vid 

problem         

* Använder 

sitt eget 

sårbara mode 

för att skapa 

kontakt med 

patienten        

* För att skilja 

en avstängd 

beskyddare 

från den 

sårbara sidan.

* Dysfunktionellt 

copingmode         

* Dysfunktionellt 

internaliserat 

föräldermode

Teraputernas användningsområde              

av modes

Modellens funktionalitet för 

patienten

Terapeutens                  

modes
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Förstå patientens känsloreaktioner på ett djupare plan 

Genom att tänka i modes får terapeuterna hjälp med att förstå att det tillstånd som deras 

patient befinner sig i kan ha föregåtts av ett annat tillstånd. Terapeuterna menar att 

patienterna kan vandra mellan olika modes innan de exempelvis uppvisar det arga 

barnet eller det sårbara barnet. Dessutom talar de om att barnmodesen kan leda till den 

inre kritikern, i form av ett internaliserat dysfunktionellt föräldermode, visar sig. När en 

person når sin sårbarhet är det lätt att den börjar kritisera sig själv.  

Modesanalysen bidrar till att terapeuten inte endast ser till känslan, beteendet och 

tanken som finns i stunden, utan också vad som finns bakom och bortom det. Det ser 

modesen i en cykel. 

 

”Ofta är det som terapeut den här copingen som man möter först, som man får förhandla 

med. Om man får tillgång i förhandlingen får jag tillgång i det här.  (Visar arga barnet i 

en skiss) och det är mycket här man gör huvudjobbet. Men så fort man får tillgång till 

arga barnet, så fort den här börjar uttrycka sina behov så börjar den här, inre kritikern.” 

(1) 

 

”Det märker man på patienten att den ibland är jättesårbar och allt är kört. Och så nästa 

gång kan de komma och tycka allt är jättebra och vara helt avstängda. Då kan man få in 

de här olika sidorna, både dettached protector, att man stänger av helt enkelt och den 

sårbara sidan. Det blir mer begripligt helt enkelt.”(3) 

 

Förstå vad som sker i patientens vardagsliv   

Terapeuterna kartlägger inte endast de modes som finns i terapirummet, utan även 

modes i patientens vardagsliv. Det kan handla om ett mode som patienten ofta faller in i 

som kan vara dysfunktionellt för patienten. Det kan också analyseras utifrån en specifik 

situation som framkommer i samtalet.  

 

”Det är som jag ser det att få en förståelse för de olika funktionsområdena som en 

patient använder i vardagslivet och de nyanser och de sekvenser av beteendet som man 

går in i och som hör till det vanliga beteendet. Man kan nästan alltid formulera en frisk 

vardagssekvens, man kan identifiera flera dysfunktionella när man pendlar mellan att 
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skydda sig och gå in i hjälplöshet och kritisera sig själv. Det är kartan över vardagens 

mönster, hur mönstren är relaterade till varandra.” (1)  

 

”Till exempel en kille som jag har nu, som lyfter fram mer av sin missbruksproblematik 

och där det inte är personlighet. Men han missbrukar olika saker, både alkohol och spel 

och sådana grejer. Om jag återkopplar modes på honom, så tittar vi på att han skattar 

högt på impulsive child och ganska lågt på sund vuxen. Där kommer vi att jobba mer 

för att hitta strategier att hantera sitt impulsive child.” (5) 

 

Förstå patientens förflutna 

Modes används även för att terapeuterna ska förstå hur patienten har fungerat i 

situationer bakåt i tiden. Terapeuterna tittar på hur de olika sidorna har kommit fram vid 

olika tillfällen. Det kan exempelvis handla om hur mycket av den sunda vuxna som 

patienten haft tillgång till och vilka sidor som framkommit då problem har uppstått. 

                                    

”Jo, i konceptualiseringen då återkopplar jag alltid och pekar på SMI, men också 

patientens anamnes, hur de olika sidorna kommer fram. Hur de tar sig uttryck i 

anamnesen och i problemet i anamnesen.” (5) 

 

Terapeuten förstår sig själv i terapisamtalet 

I intervjuerna med schematerapeuterna blev det också tydligt att de funderar över sina 

egna modes i terapisamtalen. Det gav dem en förklaring till varför de ibland agerade 

och kände som de gjorde. Starkast blev tankarna på modes när det var något i 

terapirelationen som fungerade mindre bra. 

 

”Det är mer mina copingmodes som kan ställa till det och som jag behöver vara 

uppmärksam på, än mina bakomliggande childmodes egentligen. Det klart att de finns 

där också, och inre kritikern finns där också, men det som jag rent konkret jag behöver 

vara uppmärksam på, då är det patienter som är kritiska och jag då blir anpasslig. Säg att 

jag går in i det copingmodet, det är inte bra för det blir inte bra för patienten. Det hjälper 

inte, för det blir bara en felaktig maktkamp på något sätt”. (5) 

 

”Men det är speciellt när jag känner att det gnisslar då brukar jag fundera över om det 

finns en öm punkt hos mig nu som den här personen triggar av. Man måste reflektera 
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över det, annars kan man inte ta ansvar över behandlingen. Man kan inte låta en 

behandling kapsejsa bara för att man inte vågar titta på sig själv.” (1) 

  

Integrerar patienterna i mode 

Tanken är att patienten själv ska lära sig känna igen sina olika sidor, när de kommer 

fram och på vilket sätt de gör det. Ett stort arbete läggs därav på att introducera 

patienten i modellen. 

 

Lär patienterna om modes redan under konceptualisering 

Informanterna började tidigt i processen att integrera patienten i modes och vilka modes 

som styr dem. När de talar med patienterna benämner de modes som ”sidor”. De 

använder oftast namn på sidorna utifrån patientens egen erfarenhet. 

 

”Jag pratar oftast om sidor. Ibland under den kartläggande fasen, den första fasen, under 

konceptualiseringen börjar jag sätta ord på de här sidorna som vi har”. (1) 

 

 

6.2 Modellens funktionalitet för patienten 
 

Följande avsnitt svarar på vad schematerapeuterna tycker att patienterna lär sig av att 

arbeta med modes. 

 

Nytt synsätt 

Schematerapeuterna ansåg att arbetet med modes gav patienten ett nytt sätt att se på sig 

själva. De ansåg också att patienterna fick ett nytt sätt att förhålla sig till sig själva. 

Terapeuterna pekade ut olika saker som visade på det. 

 

Ger patienten flerdimensionell syn  

Ett flertal av informanterna ansåg att arbetet med modes gav deras patienter en syn på 

sig själva som flerdimensionella individer. I stället för att klienten såg på sig själv som 

att hon eller han är på ett visst sätt, gav modes dem en förståelse för att de kunde vara 

olika i olika situationer. Genom att inse det fick patienten en mer sammanhängande bild 

av sig själv.  

 

”Det lär personen att få en fördjupad förståelse för sig själv och sina sidor. Det hjälper 
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personen att se att hon eller han ibland kan vara den som har låg självkänsla och lågt 

självförtroende, men i andra sammanhang vara väldigt kaxig och sådär. Modesmodellen 

hjälper personen att få ihop varför hon eller han kan uppleva sig så olika i olika 

sammanhang.” (2) 

 

”De får verkligen en tydlig bild om vad som händer när jag flippar mellan olika sidor. 

De kan då sätta ord på, att det här är ju den sidan”. (5) 

 

Patienten får alternativ 

Schematerapeuterna ansåg att patienterna får ett alternativ till att agera i ett 

dysfunktionellt mode. Genom att de arbetar med att stärka patientens sunda vuxna mode 

ger de patienten en möjlighet att kunna stå ut med svåra känslor och inte handla i 

ögonblicket. Det leder till att de kan gå från det impulsiva barnet eller det arga barnet 

till en sund vuxen. Den sunda vuxna uttrycker sina känslor och behov, men gör det på 

ett sätt som är ändamålsenligt för patienten. 

 

”De lär sig också att inte agera i modet. Man kan tänka att man är jätteaggressiv. Man 

kan bara konstatera, att nu har jag har gått igång och min kropp, man känner att blodet 

bara rusar. Jag har lust att slå ner den där personen, men nu ska jag vara i det här 

sinnestillståndet tills det går över”. (3) 

 

Dämpar den inre kritikern 

Genom att arbeta med modes ansåg schematerapeuterna att patienterna kunde identifiera 

det dysfunktionella föräldramodet. De lär sina patienter att den inre kritikern inte är 

något som finns inom en människa från början, utan att det har internaliserats av 

föräldrar, lärare och personer i patientens omgivning. Genom att arbeta för att den sunda 

vuxna sidan har en dialog till det dysfunktionella föräldermodet blev den inre kritikern 

mindre.  

 

”Och man kan dämpa sin inre kritiker, man kan till och med bli lite kompis med den. 

Och säga, tack för budskapet men du kan ta semester en stund”. (1) 

 

Klienten ser när hon blir kidnappad av ett mode 

Den schematerapeutiska modellen var från början avsedd för patienter med 
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personlighetsstörningar, som borderline. De patienterna har lätt att gå in i ett tillstånd av 

exempelvis stark ilska. När de exempelvis är i ursinniga barnet har de svårt att se att de 

har tillgång till andra modes. Modesmodellen visar dem vad som egentligen händer. 

Genom att aktivt arbeta med modes lär de sig att se att de blir ”kidnappade” av ett 

mode. Först när de kan se det kan de göra en förändring.  

 

”När man pratar om olika sidor så är det bra att komma ihåg att de här sidorna nästan 

kan kidnappa oss. Det är som vi är utsatta för livsfara och vi får tunnelseende när ett sår 

är aktiverat i ett barnmode. Det har att göra med hur stor sårbarheten från barndomen är. 

Om en person har ett övergivenhetssår så kan han eller hon exempelvis bli obegripligt 

ledsen eller arg över att en vän avbokar en middag. Uppfylld av det upplevda sveket 

behöver personen tillgång till ett sunt vuxet mode för att förstå sig själv och hantera 

situationen på ett bra sätt”. (4) 

 

Struktur 

Schematerapeuterna tyckte att modesarbetet var hjälpsamt både vid långa och korta 

terapier. De ansåg att det var ett effektivt sätt för patienten att ta till sig kunskap om sig 

själv. 

 

Lätt för patienten att förstå 

Schematerapeuterna tyckte att deras patienter hade väldigt lätt att ta till sig 

modesmodellen. De ansåg att patienterna förstod begreppen kring modes på ett tidigt 

stadium av terapin. Det gav både terapeuten och patienten ett språk som båda förstod 

och kunde använda sig av.  

 

”Det blir ofta lätt att ta till sig vad modes är, om de lyfts fram när klienten beskriver sina 

beteenden och man pratar om dem som sidor. De allra flesta av oss känner igen oss i att 

vi har olika sidor som vi växlar mellan och som kan påverka varandra”. (4) 

 

”Det stämmer på något sätt med litteraturen, att patienten…vi får en enkel bild. Eller 

enkel ska jag inte säga, men en tydlig bild som blir begriplig för patienten och för mig. 

Det skapas ett gemensamt språk och det är en stor fördel. Patienten känner igen sig i 

det”. (5) 
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Användbart även vid enklare problematik 

Schematerapi skapades i första hand för att behandla personer med 

personlighetsstörningar som inte blev hjälpta av traditionell KBT (Young, Klosko 

&Weishaar, 2006). Det har visat sig att terapiformen kan användas även vid enklare 

problematik. En av terapeuterna berättar att han även arbetar utifrån traditionell KBT 

och ibland använder han modesbegreppet snarare som en förståelsemodell. Men i andra 

fall integrerar han patienter i modesbegreppet, även om de till synes har mildare 

problem.  

 

”Modesbegreppet kan kasta ljus över även enklare problematik och är det fruktbart att 

göra det, där till exempel där en patient har ett väldigt paradoxalt…exempelvis 

beskriver en stor blyghet och rädsla inför människor och sedan i vissa situationer 

gladeligen står på scen, spelar teater till synes utan rädsla, då har man en paradoxal 

situation och där är det oftast användbart att förklara det utifrån modestillstånd. Man 

kan många gånger ha nytta av modesbegreppet, även om man i princip kan klara av 

behandlingen med KBT”. (1) 

 

”I litteraturen beskriver man modes som arbete med svårare störningar där man får så 

mycket markeringar i scheman, men modes kan använda också för lättare störningar, 

bland annat för att se vad är det som gör att en människa går in i en kedja av 

panikreaktioner och vad är det som gör att hon emellanåt faller in i och är normalt 

fungerande, samlar ihop sig och tar sig ut från panikreaktionen”. (1) 

 

Får patienten att visa sin sårbarhet i terapirummet 

Ett dysfunktionellt copingmode visar sig även i terapirummet, vilket inte alltid är 

verksamt för patienten. Ett känsloavstängt skydd exempelvis bidrar till att patienten inte 

når det sårbara barnet, vilket då kan avstanna terapiprocessen. Eftersom terapeuten och 

patienten samtalar om vilka sidor som är framme under terapin är det ett sätt att komma 

runt ett dysfunktionellt copingmode.  

 

”Men du vet, det jag sen gör för att komma förbi det är ju liksom empatisk 

konfrontation, men alltså det är att respektfullt påpeka att det finns en sida av dig som är 
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framme just nu, och du berättar alla de här historierna, då vi går liksom som katten 

kring het gröt, och då undrar jag lite grann, den här sidan som är den heta gröten, så att 

säga, den som vi inte kommer i kontakt med just nu, vad handlar den om?”(5) 

 

6.3 Fallgropar 
 

Temat besvarar frågeställningen om vad som kunde vara fallgropar vid arbete med 

modes.  

 

Svårt skilja modes från varandra 

Terapeuterna hade svårt att se att något skulle vara negativt med att arbeta med modes. 

Däremot tyckte fyra av informanterna att det kunde vara svårt att skilja olika modes från 

varandra i terapisamtalet. Den största fallgropen som terapeuterna kunde se var att för 

snabbt etikettera ett mode.  

Vilka modes de tyckte var svåra att skilja från varandra varierade. Någon tyckte att det 

var svårt att skilja sund vuxen från avstängd beskyddare. En annan informant tyckte det 

var svårt att skilja det sårbara barnet från avstängd självtröstan. 

Det som också uppgavs vara en svårighet är när två modes är sammanblandade med 

varandra. 

 

”Man kan vara för snabb i att tro att patienten har en sund vuxenfunktion, alltså en 

fungerande sund vuxen i just den här situationen, som är avstängd, men som är 

intellektuellt med på banan”. (5) 

 

”Det kan vara det där när patienterna kommer och är ganska nöjda. De pratar ganska 

klokt och vettigt och så tänker man ”åh, den sunda vuxna”. Det är vad jag önskar vad 

det skulle kunna vara, men man kan förstå att egentligen är det ett ganska följsamt 

copingmode.”(3) 

 

”Ju mer en person har mer blandade modes, det vill säga både i stunden lite arg men 

också skyddande, som vi kallar angry protector till exempel. Då kan man i början när 

man ska lära sig… att oj är det här ett argt barn eller ett undvikande coping? Jo det är 

både och. Det är inte kategorierna som är svåra utan det är när de är sammanblandade”. 

(2) 
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6.4 Terapeutens modes 

 

Genom temat terapeutens modes besvaras frågan om hur schematerapeuter använder 

sina egna modes under terapisamtalet och vilka av deras egna modes som kan vara 

negativa för terapin. Syftet är att få en insikt i hur terapeuterna använder sig själva i 

terapin samt klargöra vilka modes som kunde inverka negativt i en terapirelation.  

 

Hur terapeuten använder sig av sina egna modes 

Schematerapeuterna har lämnat en samstämmig bild av att de använder sig själva i 

terapisamtalet i stor utsträckning. På vilket sätt som det har skett har de gett olika 

exempel på. När de använder sig själva går de också in i olika modes, även om det inte 

behöver ske medvetet. 

 

För att skilja en avstängd beskyddare från den sårbara sidan. 

Två av informanterna berättar om hur de använder sina egna känslor och modes i 

terapisamtalet för att upptäcka om en patient är avstängd, det vill säga att den har gått in 

i ett dysfunktionellt copingmode. Om en patient berättar något traumatiskt den har varit 

med om utan att terapeuten själv känner sig särskild berörd är det troligt att patienten 

befinner sig i ett dysfunktionellt copingmode. Den berättar om svåra saker, men har 

frikopplat sina känslor.  

 

”Jag brukar tänka själv såhär, att när man sitter med en patient och att den blir ledsen 

och så känner man bara i hela sin kropp att man nästan själv blir tårögd. Att man känner 

själv. Det är ofta ett tecken på att det är det sårbara barnet. Men om man inte känner så 

mycket, utan att man är kvar lite grand i huvudet, så kan det vara också att det kan vara 

en signal att det kan vara ett självömkande mode. Det väcker inte riktigt den där 

empatin. Ens egna spegelneuroner kickar inte igång.” (3) 

 

Använder sin egen sårbarhet för att skapa kontakt med patienten 

Flera av schematerapeuterna påtalar hur viktigt det är att använda sig själv i 

terapisituationen. I det innefattas även att känna och visa sin egen sårbara sida. 

Exempelvis kan en terapeut berätta för en patient om vilka känslor som väcks när 

patienten berättar något svårt. Terapeuten kan också visa genom sitt kroppsspråk vad 
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den känner.  

 

”Att sätta ord på att när du pratar om det här blir jag väldigt ledsen, eller att känna sig 

utanför i en grupp är ju jättesvårt och sådär. Man tar ju sin egen erfarenhet.”(5) 

 

”Att man inte bara förstår något med huvudet är viktigt. Känslor, reaktioner, sår och 

skydd behöver upplevas och förstås av den sidan av oss som är intuitiv. Då ökar 

möjligheten till ett genuint möte och läkning av såren, våra scheman”. (4) 

 

Identifierar sina egna modes vid problem 

En av informanterna berättar att han funderar över sina egna modes när han lämnar den 

sunda vuxna för exempelvis hamna i ett dysfunktionellt föräldermode. 

 

”Det kan man säga att det kanske är en tredje person och det kan man säga att det 

kanske är min sunda vuxna position, som både pejlar in vad jag själv känner och hur jag 

agerar. Och vad som händer mellan oss. Dels blir jag medveten om mina egna modes i 

form av att jag själv försöker vara i ett sunt vuxet mode. När det här blir tydligt att jag 

känner vilket mode jag är i är när jag blir aktiverad. Det är då det egentligen är ett 

childmode som drar igång eller en kritiker, att det är den som drar igång.”(5) 

 

Terapeuternas modes som kan påverka terapisituationen negativt 

Terapeuter uppgav att det vanligaste mode de hade i ett terapisamtal var sund vuxen. 

När terapisamtalet gick bra reflekterade de oftast inte över vilket mode de befann sig i. 

När relationen till patienten däremot gnisslade funderade terapeuterna över hur deras 

eget mode påverkade situationen. 

 

Dysfunktionellt copingmode 

Tre av terapeuterna berättade att de då kunde gå in i något av de dysfunktionella 

copingmoden.  

En av informanterna berättade att en av hans patienter har ett starkt schema av misstillit. 

Det schemat leder till att hon är mycket kritisk mot sig själv, men ibland riktar hon 

kritiken som hon har mot sig själv utåt, mot terapeuten. Det gör att hon ett flertal gånger 

har ifrågasatt terapeuten. Hon går då in i ett argt barnmode eller ett kritiskt 

överkompenserande mode. 

Terapeuten menade att han då backar och ger henne rätt.  
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”När den sidan träffar mig känner jag hur ifrågasatt jag blir och då har jag en tendens att 

falla in i att backa och ge henne rätt. Vilket man på ett sätt kan göra, man kan validera 

ett argt barnmode, men jag behöver samtidigt gränsa henne. För det är inte bra för henne 

själv när det plötsligt blir att jag förminskas. Hon bara går på och det blir skrämmande 

för henne själv. Det blir en hopplöshet för henne, att det inte finns någon hjälp att få. Så 

jag måste återta min vuxna position, så att säga, och beskriva vad det är som händer. 

Men den loopen att jag hamnar i egen självkritik och att jag försöker lite ”tyck om mig 

du”, att jag hamnar lite där, den är inte bra. Nu har jag lärt mig det med henne för det 

har hänt några gånger, så där är jag på hugget. Men det är en tendens som jag har”. (5)  

 

En informant berättar om att hon kunde bli mer avstängd i sin terapiroll när hon var 

yngre. Om en patient säger något elakt till henne låter hon det oftast rinna av henne. Det 

händer dock att hennes egen beskyddare kommer upp säger hon. 

 

”Om man har en patient som är svår, som är lite…då kan man också gå in i det där lite 

taggiga. Jag vet någon gång jag haft det, att min egen beskyddare kommer upp för nu 

ska vi ta det lite lugnt här”. (3) 

 

En annan informant berättar om att han gärna ser till logiken i terapisituationen, men 

strävar efter att nå den känslomässiga kontakten. 

 

”Jag kan väl tänka så att själv har jag nog en benägenhet att närma mig saker från 

vänster hjärnhalva först. Räcker det så allt väl, men sedan så tycker jag att jag måste nog 

in i höger hjärnhalva ändå. För jag har sett det efter många år, att om jag inte får de här 

varma, känslomässiga kontakten så händer det inte så mycket. Alla människor behöver 

inte den, det beror på vad man ska jobba med. Men den är viktig för att nå någon 

väsentlig förändring.  

Men vad skulle du då säga att den vänstra hjärnhalvan står för för modes? Går 

det att översätta så? 

Ja i copingmodes kan man säga att ju mer vänster hjärnhalva regerar desto mer avkapad 

är en affekt. Det där speglar att jag själv växte upp i en situation med stor nöd omkring 

och där det inte fanns riktigt så mycket utrymme som jag hade behövt själv för att 
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utveckla eller formulera mina behov.” (1) 

 

Dysfunktionella internaliserade föräldermodes 

Två av terapeuterna uppgav att de hade höga krav på sig själva. Deras egen vilja till 

prestation bidrog till att den inre kritikern kunde göra sig hörd i ett terapisamtal. De 

ansåg att det var negativt för terapisituationen eftersom det kunde leda till att de inte 

befann sig där patienten var samt att de inte blev genuina i sig själva.  

 

”Jag kämpar själv med ett värdelöshetsschema. För att hantera det så kompenserar jag 

det ofta med att förbereda mig mycket och vara duktig på andra sätt. Presterande kan 

sedan innebära att jag förlorar kontakten både med mig själv och den jag pratar med. 

Jag tappar min intuition och är inte längre genuin i mötet med andra”. (4) 

 

”Sedan har jag en krävande sida som har höga krav på att jag ska förstå saker, göra 

saker och sådär. Det kan göra att när jag är med patienter och kolleger… göra att jag i 

stunden hamnar steget före och inte blir lyhörd på att se till att hålla jämna steg”. (2) 

 

7 Diskussion 
 

Resultatet av studien visade generellt att schematerapeuterna hade en samstämmig syn 

på studiens frågeställningar. De lämnade ofta liknande svar på frågorna, även om de 

exemplifierade det på varierande sätt samt fäste olika stor vikt vid olika fenomen.  

Forskningen inom schematerapi är fortfarande mycket ung, i synnerhet den delen som 

rör modes. Det har därför inte återfunnits någon tidigare forskning som har utgått från 

schematerapeuterna och de specifika frågeställningarna om hur de arbetar med modes, 

vad de anser att modes lär sina patienter, vilka terapeutens egna modes är samt vad de 

tycker är fallgropar i modellen.  

På frågan om hur schematerapeuter arbetade med modes framkom det två 

huvudinriktningar, som har redovisats under temat terapeuternas användning av modes. 

Dels är det en förståelsemodell för terapeuten, men det är också en modell som 

patienten lär sig och arbetar med utanför terapirummet. Tidigare forskning visar att 

terapeuterna ansåg att arbetet med modesmodellen gav arbetet en helhet och att det gav 

dem något att luta sig emot tillsammans med patienten (Noor de Klerk, 2007). 

Då det handlar om att integrera patienten i modesmodellen berättade flera av 

terapeuterna att de gör det genom att sätta ord på patientens sidor och förklara hur de 
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samverkar. Oftast görs det i ett tidigt stadium i terapin. Det framkommer även i en 

fallstudie rörande en man med social fobi som behandlas med schematerapi ((Bamber, 

2004). 

Temat om modellens funktionalitet svarar på frågan om vad terapeuten ansåg att 

patienten lär sig av att arbeta med modes. Patienterna ansågs ha mycket lätt för att ta till 

sig och lära sig modesmodellen ansåg terapeuterna. Tidigare forskning pekar också på 

att patienterna lätt tar till sig modesmodellen. Noor de Klerk at al. (2012) visade att 

patienterna tycker att de bättre kunde förstå sina egna känslor och beteenden efter att de 

hade introducerats för modes. Det finns också forskning som pekar i en annan riktning 

och skulle kunna tyda på att modesmodellen inte alltid är lika lätt för patienten. I en 

studie framkom det att det skiljde avsevärt hur ofta patienter med antisocial 

personlighetsstörning ansåg att de uppvisat ett maladaptivt mode jämfört med vad deras 

terapeuter ansåg (Lobbestael, Arntz, Löbbes & Cima. 2009). När det gällde borderline 

och Kluster C-personlighetsstörning hade terapeuterna skattat högre än patienterna på 

tre dysfunktionella modes.  

Terapeuterna i den nuvarande studien ansåg också att modesmodellen gav patienterna 

en flerdimensionell syn av sig själva. De får ihop en bild av varför de kan vara på olika 

sätt i olika situationer. Patienterna blev också medvetna om att de kunde bli kidnappade 

av ett mode, vilket syftar till att de kan gå in ett sådant djupt tillstånd att det var svårt att 

se alternativ. Det går också i linje med tidigare forskning. Noor de Klerk at al. (2012) 

visar i sin studie att patienterna tyckte att deras försvarsmekanismer blev tydliga genom 

modesmodellen. En annan studie, där brottsdömda patienter behandlats med hjälp av 

schematerapi,  pekar på samma sak (Bernstein, Nijman, Karos, Keulen-de Vos, Vogel & 

Lucker, 2012). Bernstein et al. (2012) ansåg att det terapeutiska målet med 

modesmodellen var att reducera patienternas maladaptiva copingmodes, att komma 

förbi patientens skydd för att nå dess sårbarhet, få patienten att uttrycka ilska på ett 

adaptivt sätt och att få dem att inte handla i det impulsiva barnmodet, utan att i stället 

stärka deras sunda vuxenmode. En fallstudie som rörde en man med social fobi pekade 

också ut vikten av att en person får en flerdimensionell syn av sig själv. Mannen blev 

välfungerande igen genom ett arbete med modesmodellen, efter att ha genomgått ett 

flertal andra terapier utan att ha uppnått resultat (Bamber, 2004). När patienten lyckades 

upprätta en dialog mellan sina modes kunde han påbörja reparenting. Studien 

åskådliggör hur en persons scheman kan förändras av ett arbete med modes.  

Den nuvarande studien svarar på modesmodellens fallgropar, under temat fallgropar. 
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Resultatet visar att terapeuter ansåg att det ibland var svårt att se vilket mode patienten 

var i för stunden. De menade exempelvis att det var lätt att ta en känslomässigt avstängd 

person för att vara i ett sunt vuxet mode. Fyra av informanterna i den nuvarande studien 

tyckte att en risk med modesarbetet var att för snabbt etikettera ett mode. Det som också 

var svårt var när modes var sammanblandade med varandra. Så vitt som författaren vet 

går det inte att återfinna liknande resultat i tidigare forskning.  

Under temat terapeutens modes besvaras frågeställningen om hur schematerapeuter 

använder sina egna modes under terapisamtalet och vilka av deras egna modes som kan 

vara negativa för terapin. 

Det gick att se att terapeuterna använder sig av sina egna modes för att skilja om en 

patient befinner sig i en avstängd beskyddare eller det sårbara barnet, för att skapa 

kontakt med patienten samt att terapeuterna identifierar sina egna modes när problem 

uppstår i terapirelationen. När de skulle skilja en avstängd beskyddare från en patients 

sårbara barnmode kände de in sin egen sårbarhet. Det går att tänka sig att terapeuten då 

utgår från det sårbara barnet eller den sunda vuxna. Terapeuterna uppgav att om de 

själva inte kände något när en patient berättade något sorgligt fanns det en risk att 

patienten befann sig i ett dysfunktionellt copingmode, som exempelvis känslomässigt 

avstängd eller avstängd självtröstan. Det har inte gått att återfinna tidigare forskning 

relaterad till hur schematerapeuter använder sin egen sårbarhet för att känna av vilket 

mode patienten befinner sig i. 

Terapeuterna betonade vikten av att använda sig själva och att vara genuina i kontakt 

med patienterna. Schematerapeuterna använde sin egen sårbarhet som ett verktyg. Det 

som kan tyckas vara intressant är att det innebär att terapeuterna både kunde bli 

personlig i form av att delge sina egna känslor, men också i form av att visa sina känslor 

med kroppsspråk. En av terapeuterna berättade att han kunde säga till patienterna att han 

själv blev ledsen när han hörde dem berätta något sorgligt. Det ska dock poängteras att 

terapeuten menade att han hade en tanke med att delge personlig information och att han 

inte tog med sina egna problem in i terapisamtalet. Terapeuternas genuinitet och hur de 

använder sig själva hör ihop med begreppet limited reparenting, som är en viktig del av 

schematerapin. Tidigare forskning stöder den uppfattningen och visar att det 

terapeutiska förhållningssättet är av stor vikt för hur verksam terapin är (Willmot & 

McMurran, 2014). I studien framkom det att om patienten tidigt i processen kände sig 

högt värderad av terapeuten, om den kände sig accepterad och att anknytningen till 

terapeuten var god fanns det en större chans att den skulle tillfriskna. 
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Terapeuterna använde även sina egna modes genom att identifiera dem när det uppstod 

problem i terapisituationen. De modes som kunde inverka negativt i terapisamtalen var 

för två av terapeuterna det dysfunktionella internaliserade föräldramodet och för tre av 

terapeuterna dysfunktionella copingmodes. Det är av vikt att undersöka det eftersom 

maladaptiva modes kan påverka processen med limited parenting. Young et al. (2003) 

menar att modesmodellen hjälper terapeuten att känna empati för borderlinepatienter. 

Möjligtvis beror det på att patientens modes blir lättare att förstå, men kanske också att 

terapeutens egna dysfunktionella modes blir enklare att förhålla sig till. Modesmodellen 

fungerar som ett verktyg för terapeuterna att förhålla sig till sig själva och patienterna.  

 

 

Reflektioner 

Frågeställningen om vilka maladaptiva modes som terapeuten kunde gå in i under 

terapin skulle kunnat ha fördjupats ytterliggare, men studiens ramar har inte lämnat 

utrymme till det. Terapeuterna menade att de oftast utgick från en sund vuxen, men att 

det kunde hända att de gick in i något av skyddsmodesen alternativt föräldermoden. Det 

går att föreställa sig att det kan vara svårt för terapeuterna att alltid vara den goda 

förebild de vill vara, särskilt om de arbetar med personlighetsstörningar där 

terapirelationen kräver mycket. Men det som är tänkvärt var att schematerapeuterna var 

medvetna om att de kan falla in i ett maladaptivt beteende, vilket borde vara en 

förutsättning för att kunna ta sig tillbaka till ett adaptivt beteende.  

Det i sig skulle också kunna vara en lärdom för patienten, att terapeuten hamnar i ett 

maladaptivt mode, men kan lösa situationen och återgå till ett adaptivt mode. Sedan är 

det frågan om terapeuterna alltid klarar av att ta sig tillbaka till en sida som de anser 

vara funktionell.  

Det som också skulle kunnat ha undersökts närmare är vilka modes terapeuterna önskar 

att vara i under terapisamtalet. De har gett uttryck för att är de ofta är i ett sunt 

vuxenmode. Terapeuter har också sagt att de vill kunna visa sin egen sårbarhet, vilket 

skulle kunna göras både utifrån den sunda vuxna och det sårbara barnet. En av 

terapeuterna säger också att hon kan gå in i det impulsiva barnmodet under 

terapisamtalet, och att det kan vara verksamt för patienten. Informanter har konstaterat 

att de inte tycker att det är önskvärt att gå in ett dysfunktionellt copingmode eftersom 

det påverkar processen i rummet negativt. 

Det borde i vissa fall vara en mycket subtil gräns att befinna sig i den sunda vuxna där 
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patientens känslor valideras, där terapeuten själv känner in sina behov samt återkopplar 

adaptivt till patienten i situationen, jämfört med att befinna sig i ett dysfunktionellt 

copingmode där terapeuten exempelvis delvis resignerar.  Frågan är om det alltid går att 

dra en gräns för var det ena modet börjar och var det andra slutar. Det borde vara svårt 

att egentligen bedöma detta utifrån eftersom det rör en personlig upplevelse av ett 

fenomen. Alla människor kan ha olika upplevelser av vad det innebär att resignera, 

undvika eller överkompensera. Som tidigare har nämnts kan också två eller fler modes 

vara sammanblandade, vilket borde göra det svårt för terapeuten att alltid kunna avgöra 

vilket mode han eller hon befinner sig i. Möjligtvis är det inte heller viktigt att avskilja 

ett exakt mode, för det borde vara när modes kommer till sina extremiteter som det kan 

vara av största vikt att agera på det.  

Ett av resultaten visade hur terapeuterna använder sin egen sårbarhet för att skilja ett 

dysfunktionellt copingmode från det sårbara barnet. De menar att om de själva känner 

exempelvis sorg när patienten berättar något ledsamt är det troligt att patienten befinner 

sig i sårbara barnet och om de inte gör det skulle det kunna bero på att patienten befiner 

sig i exempelvis en avstängd beskyddare. Det är en reflektion som inte bara hjälper 

terapeuten att förstå patienten, utan den hjälper också terapeuten att förstå sig själv. Det 

behöver inte innebära att terapeuten är oempatisk för att hon inte reagerar starkare på en 

berättelse, utan det kan bero på att hon har en avstängd patient framför sig. 

Terapeuterna hittade ett flertal anledningar till varför de ansåg att patienterna har nytta 

av modesmodellen. De faktorer de uppgav var att patienten fick en flerdimensionell syn, 

fick alternativ, att dess inre kritiker dämpades och att patienten insåg när den 

kidnappades av ett mode. 

Montgomery-Graham S (2015) ansåg att en av de viktigaste anledningarna till att 

schematerapin har visat sig verksam är att den lär patienten att mentalisera. De återgivna 

faktorerna i den nuvarande studien handlar till stor del om att patienten kan ta 

helikopterperspektiv på sig själv och reglera sina beteenden och tankar utifrån 

omgivningen, vilket handlar just om att mentalisera. 

Det går sammanfattningsvis att säga att terapeuterna anser att det är verksamt att arbeta 

med modes på grund av att det ger en tydlighet för patienterna samt att patienterna 

förstår sig själva som individer med flera dimensioner. 
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7.1 Metoddiskussion 

 

 

Författarens förförståelse för ämnet har inneburit en betydelse vid val av ämne och 

frågeställningar. Dock har en objektiv inställning försökt att upprätthållas gällande 

analys av resultatet samt vid de genomförda intervjuerna. Det har gjorts genom att både 

intervjuguiden och analysen kritiskt har granskats för att rymma både negativa och 

positiva inställningar. 

Utan en tidigare kunskap om ämnet skulle det varit mycket svårt att genomföra studien. 

Svårigheten skulle ha legat i att upprätta relevanta frågor i intervjuguiden, att ställa 

följdfrågor som kan vara av intresse samt att tolka den information som framkommit. 

Metoden som har använts är semistrukturerad vilket innebär att de följdfrågor som 

ställts till informanterna har varit vitt skilda. Det har syftat till att ge ett brett material 

och bidragit till att deltagarna återgett exempel från många områden inom modes. 

Eftersom det som eftersträvats har varit att få en fördjupad förståelse för hur 

schematerapeuter arbetar med modes, samt att få information om deras egna modes i 

terapisamtalen är det svårt att se att en kvantitativ studie skulle kunnat användas. Det 

finns också lite forskning gjort inom området, vilket gör att den kvalitativa metoden 

borde lämpa sig väl.  

Kritik skulle kunna riktas mot att studien endast har fem deltagare, men ämnets 

komplexitet och svårighetsgrad kräver djupare intervjuer.  

De frågor som har ställts har besvarats och syftat till att ge en mångfacetterad bild av 

ämnet. Möjligtvis skulle ämnet kunnat avgränsas ytterligare, men då skulle studien i 

stället ha förlorat i att ge en samlad bild av området. 

Kvalitativa studier skulle också kunna kritiseras för att vara mer subjektiva än 

kvantitativa studier. Frågorna har styrts av en nyfikenhet snarare än en tydlig struktur. 

Det kan dock tyckas vara omöjligt att på ett annat sätt få att både en samlad och mer 

djupgående bild av ämnet med en annan metod. 

Svårigheten i studien gäller främst de svar som informanterna har lämnat om modes 

som kan påverka terapisituationen negativt. Alla informanter har inte uppgett ett exakt 

mode, utan det skulle kunna ses som tolkningsfråga att bedöma dessa. När det handlar 

om att utreda vilket mode som visar sig måste det göras en ingående analys av 

situationen, vilket inte har funnits plats för i uppsatsen. I de flesta av fallen har dock 

terapeuterna själva uppgett vilket mode de anser sig kunna gå in i, och en kategorisering 

har gjorts utifrån det. 
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När teman har skapats i studien har det gjorts utifrån de meningsbärande enheterna som 

ansågs vara intressanta för att få en djupare förståelse av ämnet. Den informationen som 

kodades gjordes det utifrån ett perspektiv att ge så många infallsvinklar som möjligt av 

ämnet. Den informationen delades sedan upp i teman, som också skulle kunna besvara 

studiens frågeställningar. Under det arbetet ändrades frågeställningarna något. Frågan 

om fallgropar med modes tillkom eftersom den informationen ansågs vara av stor vikt. 

Det gick dock inte att kombinera den informationen med de redan tilltänkta 

frågeställningarna. 

Deltagarna i studien var alla certifierade schematerapeuter med bakgrunder som 

antingen legitimerade psykoterapeuter eller psykologer. Det som skiljer dem åt är i hur 

stor utsträckning de använder sig av modes i sitt dagliga arbete. Samtliga har uppgett att 

de använder det som en förståelsemodell, men de väljer inte alltid att integrera patienten 

i modesmodellen. Två av terapeuterna arbetar i stort sett uteslutande med schematerapi 

och modes. Det är svårt att se att deras något skilda tillämpning av modellen skulle 

innebära en svaghet. Tvärtom skulle deras olika relation till modesmodellen kunna 

stärka objektiviteten i studien. 

Det som också är viktigt att komma ihåg är att den schematerapeutiska behandlingen 

inte endast rör modes utan är en vidare modell. I en behandling arbetar terapeuterna 

även med ett exempelvis kartlägga ett schemas ursprung. Kritik skulle kunna riktas till 

att studien endast berör en del av schematerapin, och att modesbegreppet är taget ur sitt 

sammanhang. Eftersom schematerapin allt mer handlar om modes (Gyllenhammar & 

Perris, 2016) är det dock viktigt att belysa den delen av terapiformen och exakt vad i 

modesarbetet som anses verksamt. 

 

Förslag på framtida forskning 

För att få en djupare insikt i hur patienten tar till sig modellen med modes och hur den 

lär sig att se vilket mode den är i skulle det vara intressant att göra en liknande studie 

som Lobbestael et al (2009) gjorde då hon jämförde patientens uppfattning om vilket 

mode den uppvisar med terapeutens uppfattning om det, men med personer som inte har 

en personlighetsstörning. Det skulle kunna tänkas att skillnaden mellan terapeutens 

uppfattning och patientens vad gäller de dysfunktionella moden blir mindre eftersom det 

kan ligga i själva personlighetsstörningens natur att patienten inte ser sina svårare sidor. 

För att försöka att komma runt den personliga upplevelsen av mode skulle det också 

vara spännande att låta en terapeut avgöra vilket mode en annan terapeut befinner sig i, 
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på ett liknande sätt som Lobbestael et al. (2009) gjorde. Det är viktigt för att få en 

närmare uppfattning om hur lätt det är att skilja ett mode från ett annat, samt för att se 

om terapeuter har en samstämmig bild av modes. Det går att tänka sig att det 

exempelvis finns en vitt skild kulturell upplevelse av vad som är ett adaptivt beteende i 

den sunda vuxna. Det skulle kunna skilja sig mellan terapeuter som har olika 

nationaliteter, men också mellan landsbygd, stad, mellan olika socioekonomiska 

bakgrunder, men också bara av olika syn på känslor av personer med utåt sett mycket 

liknande hemförhållanden. 

Det är också viktigt att påminna sig om att modesmodellen från början i första hand är 

avsedd för personer med personlighetsstörningar, vilka har mer extrema modes än 

normalbefolkningen. I deras fall torde det vara enklare att etikettera ett mode. 

Visserligen skulle fallet även kunna vara det omvända, att personer med borderline kan 

ha många sammanblandade modes och att de snabbt växlar mellan modesen, vilket gör 

bedömningen svårare än hos normalbefolkningen. 

De studier som har undersökt den schematerapeutiska behandlingen har inneburit en 

längre tids behandling för patienterna. Det skulle vara intressant att se huruvida ett 

arbete med modes skulle kunna användas vid korttidsbehandlingar för psykisk ohälsa i 

mildare former än personlighetsstörningar. 
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9 Bilaga  
 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som schematerapeut? Vilken är din grundtitel? 

Mer info om bakgrunden. 

När väljer du att arbeta enligt schematerapi? 

Hur arbetar du med modes inom schematerapi? 

När väljer du att arbeta med modes respektive schema?  

Vad tycker du att arbete kring modes har lärt dina klienter? 

Hur pass verksamt är det att arbeta med modes? 

Vilka modes kan vara svårast att upptäcka hos en patient? 

Vilka av dina egna modes kan påverka terapisituationen? 

Vilka är fördelarna med att arbeta med modes? Vilka är nackdelarna? 

Tycker du att det saknas modes i modellen? 

 

 
 


