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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Inom ISTDP har psykodynamisk diagnostik utvecklats och används 

kontinuerligt i behandlingen. Diagnostiken delar in patienter i olika 

karaktärsstrukturer. Frederickson (2013) gör en indelning i de fyra kategorierna 

lågt motstånd, moderat motstånd, högt motstånd och skör. Föreliggande studie 

undersöker hur patienters bedömda karaktärsstruktur samvarierar med patientens 

självskattning av sina psykiska besvär.  

 

Frågeställningar: Samvarierar terapeutens bedömning avseende 

karaktärsstrukturerna lågt motstånd, moderat motstånd, högt motstånd och skör med 

patientens självskattade psykiska besvär med utvärderingsformuläret CORE-OM. 

 

Metod: 31 patienter på tre olika psykiatriska mottagningar har fyllt i 

självskattningsformuläret CORE-OM. Därefter intervjuades de av psykolog för att 

bedöma karaktärsstruktur. Den fastställda karaktärsstrukturen jämfördes med 

utfall i CORE-OM. De statistiska analyserna har genomförts med Spearmans rho 

värde. Kruskal - Wallis rangordningstest. Vald signifikansnivå < 0.05. Uppföljande 

parvisa post/hoc test (Man-Whitney U test med Bonferoni korrigerat p värde). 

 

Resultat: Bedömd karaktärsstruktur samvarierar med patientens självskattning av 

psykiska besvär mätt med CORE-OM. Skillnaderna är signifikanta mellan 

karaktärstrukturerna moderat motstånd och skör avseende både CORE-OM total- 

och domänpoäng. Karaktärsstrukturen skör skiljer ut sig signifikant från övriga i 

domänen risk med högre grad av risk rapporterad. Karaktärsstrukturen moderat 

motstånd skiljer ut sig signifikant med rapporterat lägre grad av svårigheter i 

underkategorierna nära relationer och socialt i förhållande till övriga.  

 

Diskussion: Studiens resultat påvisar att bedömning av karaktärsstruktur utifrån 

ISTDP är en tillförlitlig diagnostisk metod. Resultatet stödjer den långa 

traditionen av teoribildning inom den psykodynamiska traditionen vad gäller 

koppling mellan art av försvar och graden av psykisk ohälsa. 

 

Nyckelord: ISTDP, karaktärsstruktur, psykisk hälsa, CORE-OM 

 

 

Abstract 
 

Introduction: In ISTDP have psychodynamic diagnostics developed and is 

continuously used in the treatment. The diagnostics divides patients into different 

character structures. Frederickson (2013) makes a classification into these four 

categories low resistance, moderate resistance, high resistance and fragile. This 

study examines how patients assessed character structure correlates with the 

patient's self-assessment of their mental problems. 



 
 

 
 

 

 

Questions: Does therapist's assessment correlate, concerning the nature of the 

structures low resistance, moderate resistance, high resistance and fragile, with the 

patient's self-rated mental health problems with the evaluation form CORE-OM. 

 

Methods: 31 patients at three psychiatric clinics have completed the self-

assessment form CORE-OM. Then they were interviewed by the psychologists to 

assess the character of the structure. The estimated structure  was compared with 

the outcomes of the CORE-OM. The statistical analyzes were conducted with 

Spearman's rho value. Kruskal - Wallis rank test. Selected level of significance 

<0:05. Follow-up pairwise mail / hoc test (Man-Whitney U test with Bonferoni 

corrected p value). 

 

Results: The estimated character structure correlates with the patient's self-

assessment of psychological disorders as measured by the CORE-OM. The 

differences are significant between character structures moderate resistance and 

fragile regard both the CORE-OM total and domain scores. Fragile character 

structure stands out significantly from the rest of the domain risk with higher 

degree of risk reported. Character Structure moderate resistance stands out 

significantly with reported lower degree of difficulty in subcategories close 

relationships and socially with the rest. 

 

Discussion: The study's results demonstrate that the assessment of the character 

structure based ISTDP is a reliable diagnostic method. The results support the 

long tradition of theory in the psychodynamic tradition of the link between the 

nature of the defense and the level of mental illness.  

 

Keywords: ISTDP, character structure, mental health, CORE-OM 



 
 

1 (27) 
 

 

 

1 Inledning 

Inom den psykodynamiska terapin utgår diagnostiseringen från inre psykiska 
konflikter och strukturer hos patienten (OPD-2, 2008). Detta är en styrka när det 
gäller att erbjuda psykoterapeutisk behandling utifrån en individs subjektiva 
lidande. En psykodynamisk terapiinriktning som tagit fasta på just det är Intensive 
Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Under det senaste halvseklet har 
den psykodynamiska diagnostiken utvecklats och förfinats inom ISTDP till att bli 
till en terapiform som genom diagnostiken erbjuder en skräddarsydd 
psykodynamisk behandling (Lilliengren, 2012). 

Under de senaste åren har ISTDP fått ett alltmer växande vetenskapligt stöd 
(Johansson & Lilliengren, 2015). Metoden är utformad av Habib Davanloo under 
senare hälften av 1900-talet. Davanloo utvecklade metoden med syfte att 
effektivisera psykoanalysen som terapeutisk metod. Detta gjorde han genom att 
videofilma sina sessioner och studera vilka interventioner som hade positiv 
inverkan på den psykoterapeutiska processen (Bergsten, 2015). Arbetet med att 
utveckla det som kom att bli ISTDP resulterade bland annat i att terapeuten 
kontinuerligt gör en bedömning av patientens aktuella psykiska status med hjälp 
av en så kallad psykodiagnostik. Utifrån den diagnostiska bedömningen av 
patientens psykiska status vidtar terapeuten i varje givet moment en lämplig 
intervention. Med utgångspunkt från Malans (1981) konflikttriangel görs 
bedömningen av huruvida patienten responderar på terapeutens interventioner 
med en ångestreaktion, med ett försvar alternativ med en känsla/impuls. Utifrån 
kvaliteten på dessa tre olika gensvar kan terapeuten bedöma patientens aktuella 
karaktärsstruktur (Abbass, 2015; Davanloo, 2000; Frederickson, 2013). Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka hur patienten, beroende på karaktärsstruktur, 
rapporterar sin psykiska hälsa i utvärderingsformulär.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Indelningen av karaktärsstrukturer inom ISTDP skiljer sig åt något mellan olika 
teoretiker och författare. Föreliggande studie utgår från den indelning som 
Frederickson (2013) gör. ISTDP bygger på psykodynamisk konfliktteori. Detta 
innebär att i diagnostik och behandling hålla fokus på patientens förmåga att 
hantera motstridiga känslor och impulser inom sig, eftersom svårigheter med detta 
kan leda till psykopatologiska låsningar (Johansson & Liliengren, 2015). Dessa inre 
konflikter har ofta sin grund i känslomässigt svåra erfarenheter som individen 
gjort som barn, där känslor förblivit obearbetade och bortträngda. ISTDP grundar 
sig bland annat i anknytningsteorins syn på hur känslor och impulser som inte 
erkänns eller avfärdas av anknytningspersonen trängs bort av barnet (Ten Have-
De Labije & Neborsky, 2011). Barnet anpassar sig till anknytningspersonen och 
lär sig stänga av och fjärma sig från känslor snarare än att reglera och hantera 
känslor (Bateman & Fonagy, 2006). På detta vis grundläggs en koppling mellan en 
otrygg anknytning och psykiska försvar i form av losskoppling från egna känslor 
och från en nära relation till anknytningspersonen som kan utvecklas till en inre 
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psykopatologi hos barnet som kvarstår i vuxen ålder (Broberg, Risholm- 
Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2013). Detta kan medföra att personen bär 
med sig en omedveten inre konflikt som återaktualiseras i samband med att 
känslor aktiveras i nya relationer, vilket omedvetet skapar ångest och 
försvarsreaktioner. Omedvetet reagerar individen med en försvarsreaktion när en 
känsla, som omedvetet känns igen och misskänns som en obehaglig erfarenhet, 
aktiverar ångest i kroppen. Genom att denna process fortsätter ske automatiskt 
och omedvetet genom livet, när känslor aktiveras, förblir den vuxne personen 
omedveten om hur han eller hon reagerar med försvar eller med ångestreaktioner 
istället för känslomässiga reaktioner. Det svarsmönster som individen utvecklat på 
omedvetet upplevda hot formerar individens karaktärsstruktur (Frederickson, 
2013). 

Ångest definieras av Frederickson (2013), med hänvisning till Damasio och Anna 
Freud som en omedveten hotupplevelse som aktiverar en biofysiologisk reaktion i 
kroppen, aktiverad av en känsla. Detta till skillnad från en rädsloreaktion som 
aktiveras av en objektiv fara. Ångesten aktiveras alltså i kroppen genom 
biofysiologiska aktiveringsmönster. Dessa är det somatiska nervsystemet och det 
autonoma nervsystemen (sympatiska och parasympatiska). När det somatiska 
nervsystemet aktiveras ses spänning i tummarna och händerna, upp genom 
armarna, skuldror och nacke. Vidare kan spänningshuvudvärk aktiveras. Patienten 
ses sucka och har spänningar i bröst och magmuskler samt ner i benen och 
fötterna. En långvarig och kontinuerlig aktivering av detta system kan ge 
svårigheter som fibromyalgi och vaginala smärtor. Vid påslag i det sympatiska 
nervsystemet ses torr mun, torra ögon, utvidgade pupiller, kalla händer, ökad 
hjärtfrekvens, blodtryck och andning, rodnad, minskad aktivitet i mag- och 
tarmsystem samt i urinblåsan, skakningar, gåshud, hyperventilering och svimning. 
Vid påslag i det parasympatiska nervsystemet ses förhöjd salivutsöndring, 
rinnande ögon, sammandragna pupiller, varma händer, minskad hjärtfrekvens, 
sänkt blodtryck och sänkt andningsfrekvens. Vidare ökad aktivitet i mag- 
tarmsystemet med illamående, kräkningar, diarré, kissnödighet, migrän, 
hjärtarytmi, yrsel och kroppslig matthet med sovande muskler (Frederickson, 
2013) 

Vid psykodiagnostiken inom ISTDP bedöms hur patienters ångest tar sig uttryck.  
Vid bedömning av aktuell ångestkanal skiljer Frederickson på tre aktiveringsvägar 
kopplade till tvärstrimmig muskulatur, glatt muskulatur och kognitiv/perceptuell 
störning. Aktiveringen i den tvärstrimmiga muskulaturen kännetecknas av 
spänningar i händerna. Patienter ses till exempel hålla ihop sina händer, vidare 
suckar de till följd av spänningar i bröstet, de har spänningar i armar, skuldror, 
nacke, ben och fötter, de spänner käkarna och biter samt kan ha 
spänningshuvudvärk. Dessa ses som uttryck för att en lagom spänning är 
aktiverad hos patienter i psykoterapi. Det är signaler på att arbetet sker på rätt 
nivå. Ångestaktivering i glatt muskulatur kännetecknas av kramper i magen, 
irriterad tarm, illamående, kräkning, kissnödighet, migrän, astmatiska reaktioner, 
eller försvagade muskler i benen och ostadig gång. Detta är tecken på för hög 
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ångest och behov av ångestreglering. Den tredje kanalen är kognitiv och 
perceptuell störning och kännetecknas av att patienten flyter ut i talet, dissocierar, 
blir förvirrad, tappar tråden, får minnesproblem, dimsyn, tunnelsyn, blindhet, 
bedövning, plötsligt känslobortfall från delar av kroppen, svimning, frysning, 
fugue tillstånd, yrsel, hallucinerar, ringning i öronen samt projektion och projektiv 
identifikation. Även kognitiv perceptuell störning är tecken på för hög ångest och 
kräver omedelbar ångestreglering (Frederickson, 2013). 

Den psykodynamiska teoribildningen bygger i hög grad på uppfattningen om 
psykiska försvar som en avgörande faktor vid psykisk ohälsa (Davanloo, 2000; 
Freud, 2003; Freud, 1994; Klein, 1993). Försvar innefattar kognitiva, 
känslomässiga och interpersonella strategier som aktiveras av individen för att 
hålla ångestaktiverande tankar och känslor omedvetna (Coughlin Della Selva, 
2004). De psykiska försvar som aktiveras i behandlingsrelationen delas in 
grupperna: taktiska försvar, repressiva försvar, karaktärsförsvar, 
överföringsmotstånd och regressiva försvar. De taktiska försvaren fungerar 
genom att de skapar en distans mellan patienten och terapeuten och därmed 
skyddas patienten från den ångest som aktiveras i kontakten. De försvar som 
används är täckord (använder mindre laddade ord som gör den egna upplevelsen 
urvattnad), distansering (patienten håller distans genom tonfall och gester), 
diversifiering (byter ämne), tala svävande och oprecist, generaliserande, 
hypotetiskt tal, ta tillbaka vad som sagts, ruminerande och vaghet. Repressiva 
försvar har en intrapsykisk funktion så att en inre distans upprätthålls inom 
patienten som skyddar från ångestväckande medvetenhet. De försvar som ryms 
inom kategorin är: undvikande, förnekande, förskjutning, identifikation med 
aggressorn, konstant repression (ständigt undanträngande av medvetenhet om 
stimuli eller känsla som väcker ångest), intellektualisering, affektisolering, 
minimering, rationalisering, reaktionsbildning och bortträngning (Frederickson, 
2013). Karaktärsförsvar är försvar som vanligen är jagsyntona och som 
kännetecknas av den försvarsuppsättning som en person vanligen hemfaller åt i 
interaktion med andra personer (Kuhn, 2014). Kuhn (2014) pekar samtidigt ut att 
Frederickson skiljer sig något från andra teoretikers definition av karaktärsförsvar 
genom att Frederickson betonar karaktärsförsvar som att patienten behandlar sig 
själv på samma vis som han själv blivit behandlad tidigare. Detta visar sig oftast i 
hur patienten talar om sig själv. Frederickson (2013) beskriver hur 
karaktärsförsvaren tar sig uttryck genom att patienten avfärdar eller attackerar sig 
själv för att inte känna det han känner, inte vilja det han vill och inte vara det han 
är genom att ignorera, glömma, negligera och avfärda sig själv. 
Överföringsmotstånd tar sig uttryck när patienten aktiverar en tidigare relation till 
terapeuten istället för den verkliga aktuella relationen. Detta medför att en 
intrapsykisk konflikt undviks hos patienten genom att en interpersonell konflikt 
skapas. De regressiva försvaren är mer patologiska och gör ångesten mer 
dysreglerad och stör realitetsprövningen vilket kan leda till allvarlig regression. De 
regressiva försvaren består av: hjälplöshet, passivitet, gråtmildhet, inställsamhet, 
somatisering, vändning mot självet, depressivitet, projektion, splitting, 
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externalisering, dissociation, hallucination och vanföreställning (Frederickson, 
2013).  

Den psykodiagnostiska bedömningen vid ISTDP utförs genom att det i relationen 
till terapeuten aktiveras inre känslomässiga konflikter hos patienten. Genom att 
terapeuten ber patienten berätta om sina inre känslor och impulser så ökar denna 
spänning och utifrån patientens svar kan alltså terapeuten diagnostisera patientens 
karaktärsstruktur. Indelningen av karaktärsstruktur varierar något inom ISTDP-
traditionen och föreliggande studie utgår ifrån John Fredericksons (2013) 
indelning i de fyra karaktärsstrukturerna: lågt motstånd, moderat motstånd, högt motstånd 
och skör. Indelningen utgör ett kontinuum från låg psykisk ohälsa till svår psykisk 
ohälsa (Frederickson, 2013). Abbass (2015) gör en indelning i fem olika strukturer. 
Grundaren av ISTDP Habib Davanloo beskriver åtta kategorier inom två 
spektrum, spektrum av psykoneurotisk störning och spektrum av sköra 
(Davanloo, 2000). 

Frederickson (2013) presenterar en matris för tillvägagångssättet vid bedömning 
av karaktärsstruktur. Den innefattar att terapeuten ber patienten beskriva ett inre 
emotionellt problem, därefter ett specifikt exempel på hur problemet kan ta sig 
uttryck och därefter redogöra för vilken känsla patienten upplever. Varje fråga 
sätter en press på patientens inre struktur och aktiverar ett svar utifrån den. 
Patienter med lågt motstånd ger ett klart svar på frågorna och har en aktivering av 
tvärstrimmig muskulatur samtidigt som få försvarsmekanismer aktiveras. Patienter 
med moderat motstånd ger vaga och oprecisa svar på frågorna med aktivering i 
tvärstrimmig muskulatur samt använder taktiska och repressiva försvar. Patienter 
med högt motstånd ger nekande svar på frågorna, att de inte har några problem eller 
upplever någon känsla, de har aktivering i tvärstrimmig muskulatur samt använder 
taktiska försvar, repressiva försvar samt karaktärsförsvar och uppvisar 
överföringsmotstånd. Sköra patienter ger desorganiserade och förvirrade svar på 
frågor med ångestaktivering i glatt muskulatur samt kognitiva och perceptuella 
störningar. De kan uppvisa repressiva försvar som inte håller och som åtföljs av 
regressiva försvar och karaktärsförsvar alternativt inga repressiva försvar 
(Frederickson, 2013). Inom ISTDP talar man om karaktärsstrukturerna som två 
spektrum, motståndsspektrum och det sköra spektrumet (Davanloo, 2000) där 
personer inom motståndsspektrumet motsvaras i hög utsträckning av det som 
man traditionellt inom den psykodynamiska skolbildningen talar om som en 
neurotisk struktur eller att personen har en konfliktproblematik, medan det sköra 
spektrumet motsvaras av den grupp som man benämner ha en bristproblematik 
(Killingmo & Gullestad, 2011). Individerna i det sköra spektrumet fungerar i hög 
utsträckning utifrån den schizoida paranoida positionen enligt Klein (1993) med 
de tankestörningar som beskrivs av Bion (1959).  

Om vare sig ångest eller försvar aktiveras i behandlingsrelationen kan det bero på 
olika saker. Det kan bero på att personen inte har någon inre omedveten konflikt 
kring de tema som är aktuellt utan problemen kan bero på yttre stress, så som 
ekonomiska eller sociala problem. Vidare kan det bero på att personen inte har 
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tillgång till sitt inre liv på grund av hjärnskada eller hjärndysfunktion, är påverkad 
av sederande droger eller mediciner alternativt är allmänt fysiskt nedsatt av andra 
skäl. Om en person som till exempel varit djupt deprimerad plötsligt inte uppvisar 
några signaler på inre konflikt kan det vara ett allvarligt tecken på att suicidplaner 
föreligger (Abbass, 2015). 

Personer med karaktärsstrukturen lågt motstånd är ovanliga i en psykiatrisk kontext. 
Abbass (2015) skriver att i en psykiatrisk kontext har tio patienter av 3000 visat sig 
tillhöra kategorin lågt motstånd. Dessa patienter söker oftast terapi för att bearbeta 
sorg och tidigare förluster. Personer med karaktärsstrukturen moderat motstånd 
motsvarar en sjättedel av patienterna på en psykiatrisk mottagning. Personer med 
karaktärsstrukturen högt motstånd motsvarar ungefär en fjärdedel av patienterna. 
Abbass (2015) skriver att hälften av patienterna som remitteras till psykiatrisk 
öppenvård tillhör gruppen högt motstånd, men hälften av dessa tillhör högt 
motstånd med repression. Det innebär att drygt hälften av patienterna som 
remitteras till psykiatrisk öppenvård är sköra enligt Fredericksons (2013)  
indelning. Fördelningen mellan de fyra olika karaktärsstrukturerna i en psykiatrisk 
kontext bör därmed vara lågt motstånd 1%, moderat motstånd 16%, högt motstånd 25% 
samt skör 58%. Abbass (2002) beskriver ett urval patienter som varit aktuella på 
en psykiatrisk mottagning för trial terapi och som diagnostiserats utifrån fem 
kategorier av psykoneurotiskt spektrum och två kategorier skört spektrum. I 
denna grupp tillhör 24,7% det sköra spektrumet. Här anges att det sköra 
spektrumet utgörs av personer som kanaliserar ångest genom kognitiva och 
perceptuella störningar.  

Det finns ett antal instrument för att mäta allmän psykisk ohälsa, några av dessa är 
SCL-90-R, (Symptom Checklist-90-revised), BSI (Brief Symptoms Inventory), 
OQ-45 (Outcome Quetionaire-45) och CORE-OM (Clinical Outcomes in 
Routine Evaluation Outcome Measure). CORE-OM utvecklades i slutet 1990-
talet då en grupp psykoterapeutiskt inriktade forskare och kliniker samlades och 
arbetade fram ett instrument som skulle kunna mäta allmän psykisk ohälsa. 
Utifrån existerande utvärderingsinstrument valdes faktorer som skulle kunna 
avspegla kärnfaktorer vid psykisk ohälsa. Ett gediget arbete genomfördes för att 
utifrån dessa faktorer tillverka och normera ett utvärderingsformulär som skulle 
kunna användas många sammanhang med syfte att utvärdera förändring av 
psykisk hälsa kopplat till interventioner. CORE-OM ger ett mått på patientens 
psykiska hälsa med ett spann från frisk till allvarlig psykisk problemnivå (Evans et 
al., 2000). Det har visat sig att kontinuerlig utvärdering av psykoterapi med 
feedback till patienten kan vara gynnsamt för ett positivt utfall (Amble et al, 2014; 
Shimokawa, Lambert & Smart, 2010) 

3 Tidigare forskning 

Vid sökning i databasen PubMed med sökorden ISTDP tillsammans med: 

character structure, psychotherapy reasearch, CORE-OM, framkommer inga 

studier som undersöker karaktärsstruktur utifrån ISTDP och utfall i 
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utvärderingsinstrumenten CORE-OM. Det finns studier publicerade där man med 

andra instrument kunnat dra slutsatser om psykisk ohälsa jämfört med 

karaktärsstruktur. Vidare har sökning gjorts i samma databas efter forskning som 

stöder validitet och reliabilitet för CORE-OM. Det finns en lång tradition inom 

psykodynamisk forskning som beskriver kopplingen mellan försvarsstruktur och 

psykisk hälsa/ohälsa (Davanloo, 2000; Kernberg, 1988; McWilliams, 2000; OPD-

2, 2008). Det har emellertid inte gått att finna publicerad forskning som undersökt 

nivån på allmän psykisk hälsa/ohälsa kopplat till de specifika 

karaktärsstrukturerna så som de kategoriseras av Frederickson (2013).  

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

När det gäller ISTDP har det framförallt publicerats effektstudier som stöder 
tesen att arten av karaktärsstruktur har betydelse för graden av patologi. I en 
studie som undersökte effekten av att ett omfattande genombrott till det omedvetna 
(major unlocking) åstadkommits i terapin beskrivs data för två grupper av 
motstånd (Town, Abbass & Bernier, 2013). Grupp ett som de kallar lägre 
motstånd (lesser recistance) är en sammanslagning av Davanloos fyra kategorier; 
left, mid left, mid spectrum och mid-right. Grupp två benämns som extremt 
motstånd (extreme resistance) och innefattar Davanloos kategori extreme right. 
Dessa två grupper har skattats med utvärderingsinstrumenten BDI 
(depressionskala), BAI (ångestskala), BSI-53 (allmänna symtom) och IIP-64 
(relationsskala). Resultaten presenteras efter behandling och delas upp mellan de 
två grupperna och utifrån om det skett ett omfattande genombrott till det 
omedvetna i terapin eller ej. Totalt bedömdes 89 patienter varav 57 hade erfarit ett 
genombrott till det omedvetna i behandlingen och 32 hade inte det. Patienter som 
inte haft ett omfattande genombrott till det omedvetna får högre poäng på 
depressionsskalan och högre poäng på ångestskalan men det framkommer inte 
någon tydlig skillnad mellan grupperna avseende skattade allmänna symtom. Det 
är genomgående lägre poäng i grupp ett, oavsett om det skett ett omfattande 
genombrott till det omedvetna eller ej. Bland de patienter som hade ett 
omfattande genombrott till det omedvetna i behandlingen är skillnaden mellan 
grupperna lägre motstånd och extremt motstånd mindre. Här ses emellertid 
skillnaden på skattade allmäntillstånd till fördel för gruppen lägre motstånd. 
Mätningarna görs efter ISTDP behandling och det anges inte om förändring av 
karaktärsstruktur har åstadkommits. 

Vid ytterligare en studie som fokuserade förändring kopplat till omfattande 
genombrott till det omedvetna (major unlocking) framkommer att personer med 
skör karaktärsstruktur hade en högre grad av symtombelastning vid en 
baselinemätning än personer med psykoneurotisk struktur (Johansson, Town & 
Abbass, 2014). Johansson, Town och Abbass (2014) beskriver en fördelning 
mellan psykoneurotiskt spektrum och skört spektrum i en grupp patienter i en 
psykiatrisk kontext med fördelningen 70,8% för personer som tillhörde det 
psykoneuotiska spektrat och 29,2 % för det sköra spektrat.  Deltagarna bestod av 
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drygt 400 patienter som remitterats till en specialistmottagning för svårbehandlad 
psykisk ohälsa. Här påvisas att redan efter trialterapierna ses en minskning av 
symtombelastning både vid utvärdering med BSI och IIP-34, det redovisas dock 
inte om behandlingen medfört en ihållande förändring av karaktärsstruktur.  

CORE-OM har visats vara användbart, reliabelt och ha validitet för att mäta 
generell psykisk ohälsa och det är känsligt för förändringar (Evans et al., 2002). 
Detta har också visat sig vara giltigt i svenska förhållanden (Elfström & Carlsson, 
2008; Elfström et al., 2013), liksom i psykiatrisk öppenvård (Barkham, Gilbert, 
Conell, Marshall & Twigg, 2005; Mechler & Holmqvist, 2016). 

4 Frågeställningar 

Samvarierar terapeutens bedömning avseende karaktärsstrukturerna lågt motstånd, 
moderat motstånd, högt motstånd och skör med patientens självskattade psykiska besvär 
mätt med utvärderingsinstrumenten CORE-OM? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Undersökningsgruppen bestod av 26 kvinnor och 5 män med en genomsnittlig 
ålder på 34.00 år (SD = 11.08, range = 24 till 61 år) och de hade kontakt med 
psykolog på tre olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Patienterna i studien 
erbjöds delta i undersökningen i samband med psykoterapibedömningar 
alternativt i samband med utvärderingar av pågående terapier. Patienter inom 
målgruppen för specialistpsykiatrin i Västragötalandsregionen, där studien 
genomfördes, har någon form av psykossjukdom, bipolär sjukdom, 
neuropsykiatrisk störning, svårt personlighetssyndrom, svår behandlingsresistent 
depression eller dystymi alternativt svår ångestproblematik (Ericson Sjöström & 
Heimann, 2013). Patienterna hade haft kontakt med terapeuten i varierande 
utsträckning inför bedömningen, vissa kom för ett första möte och bedömning 
medan andra hade haft kontakt med terapeuten i upp till två år för psykoterapi. 
Urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval (Robson,1997) utifrån att patienten 
hade en kontakt med respektive terapeut inom ramen för deras ordinarie 
verksamhet. Exkluderingskriterier för medverkan gjordes utifrån 
exkluderingskriterier för trialterapi i ISTDP enligt Abbass (2015): aktiv psykos, 
aktivt missbruk och om personen är aktivt suicidal. Vidare exkluderades patienter 
i akut kris, patienter med psykisk utvecklingsstörning och patienter med autism. 
Även patienter där psykologen bedömde att det fanns risk för att en fråga om 
deltagande i studien kunde vara terapistörande exkluderades. Inga tillfrågade 
patienter har tackat nej till att delta 
 
Det externa bortfallet finns inte registrerat. Det förekom internt bortfall, där 
deltagarna inte besvarat samtliga påståenden i självskattningsformuläret. Enligt 
manualen för CORE-OM (Elfström & Carlsson, 2008), kan resultat beräknas 
förutsatt att mindre än 10 % av frågorna har lämnats obesvarade, detta gäller den 
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totala skalan såväl som domänerna. Det totala interna bortfallet utföll i att tre 
deltagare utelämnade ett påstående (två inom CORE-OM domänen problem och 
ett inom domänen fungerande). En deltagare utelämnade svar på två påstående 
(ett inom domänen problem och ett inom domänen fungerande). En deltagare 
utelämnade fler svar (ett påstående inom domänen problem, fem påståenden 
inom domänen fungerande), vilket medförde att för denna individ föll total, total-
risk och fungerande bort.  På grund av detta redovisas totalpoäng, total-risk och 
domänen fungerande för 30 av de 31 deltagarna. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Patienternas karaktärsstruktur bedömdes av tre terapeuter som alla är legitimerade 
psykologer med flera års erfarenhet av behandlingsarbete utifrån psykodynamisk 
inriktning inom psykiatriska öppenvård. Ingen av terapeuterna är certifierad 
ISTDP-terapeut men har vidareutbildning för metoden och använder sig av 
metoden i sitt arbete. Samtliga har handledning av ISTDP-handledare. Vid 
bedömningen av patientens karaktärsstruktur användes en frågestruktur 
presenterad av Frederickson (2013 s. 157), (se bilaga 1 för bedömningsblankett 
utformad efter denna struktur). Psykologerna gick gemensamt och noggrant 
igenom frågestrukturen vid flera tillfällen innan datainsamlingen påbörjades. Vid 
genomgångarna diskuterades genomförandet och hur de olika 
bedömningskategorierna (uttrycken för försvar och ångest) skulle observeras, 
förstås och bemötas utifrån teorin. Psykologerna gjorde också sambedömningar 
utifrån videopresenterat material av andra patienter innan datainsamlingen 
påbörjades för att öka interbedömmarreliabilitet. I intervjusituationen antecknades 
svarsreaktionerna hos patienterna för bedömning av karaktärsstruktur. I samband 
med behandling utifrån ISTDP är det vanligt att videofilma sessioner. Eftersom 
studien genomfördes inom ramen för andra behandlings- och bedömningsformer 
filmades inte intervjuerna. 
 
CORE-OM är ett självskattningsformulär som ger ett mått på allmän psykisk 
ohälsa som också delas in i domäner för att öka specificiteten (Evans et al., 2002). 
I studien har svensk manual och formulär av CORE-OM använts för att bedöma 
nivån av psykisk ohälsa hos informanterna. Formuläret består av 34 frågor där 
patienten beskriver sitt psykiska mående i olika avseenden. Varje fråga kan 
besvaras i fem olika svarskategorier från 0 inte alls, 1 sällan, 2 då och då, 3 ofta, till 
4 hela tiden. Totalskalan ger ett mått på patientens allmänna psykiska 
hälsa/ohälsa. De 34 frågorna kan delas in i fem olika domäner/delskalor: 
Välbefinnande som består av 4 frågor. Problem som består av 12 frågor, där fyra 
frågor avser vara relaterade till ångestproblem, 4 frågor relaterade till 
depressionsproblem, 2 frågor relaterade till fysiska problem och 2 frågor till 
traumarelaterade problem. Fungerande som består av 12 frågor där 4 frågor 
handlar om fungerande i nära relationer, 4 frågor handlar om socialt fungerande 
och 2 frågor handlar om allmänt fungerande. Risk som består av 6 frågor där 4 
frågor handlar om risk för den egna personen och 2 frågor handlar om risker mot 
andra. Dessutom finns en delskala som innehåller totalpoängen – riskpoängen. 



 
 

9 (27) 
 

 

 
Resultatberäkningen görs genom att ett medelvärde för delskalorna tas fram. 
Medelvärdet blir då en siffra mellan 0 och 4. Ett högre tal indikerar en högre grad 
av psykisk ohälsa. (Evans et al., 2002; Elfström et al., 2013). CORE-OM har goda 
psykometriska egenskaper både avseende validitet, reliabilitet, konvergent validitet 
med höga värden vid korrelationer mellan till exempel BDI- Becks Depression 
Inventory scale och CORE-OM (r=075-086) (Barkham et al., 2005; Elfström et 
al., 2013; Evans et al., 2002). Eftersom karaktärsstrukturerna inom ISTDP inte är 
kopplade till specifika diagnoser ur till exempel DSM-systemet eller ICD-systemet 
gjordes bedömningen att jämförelsemåttet passade bäst att inhämtas med ett 
allmänt och brett instrument för att mäta psykisk ohälsa.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

I den beskrivande delen av resultatet redovisas medelvärde (M) och 
standardavvikelse (SD) och i vissa fall min/maxvärde, median, kvartilavstånd och 
procentsats. Ickeparametriska test valdes eftersom variablerna främst bestod av 
data på nominal- och ordinalskalenivåer. Som oberoende variabel valdes 
karaktärsstrukturer, dessa presenteras i kategorier. Som beroende variabel valdes 
CORE-OM, totalpoäng och domänpoäng, dess genomsnittspoäng kan variera 
mellan 0.00-4.00. Samvariationen mellan, total- och domänpoäng i CORE-OM, 
har beräknats med Spearmans rho värde (rs). För att analysera skillnader mellan 
karaktärsstrukturerna, uppdelade i kategorier, utfördes ett Kruskal - Wallis 
rangordningstest (H). Med hjälp av detta test kan skillnader avseende CORE-OM 
poäng mellan kategorierna/ karaktärsstrukturer undersökas. Vald signifikansnivå 
< 0.05. Uppföljande parvisa post/hoc test (Man-Whitney U test med Bonferoni 
korrigerat p värde) genomfördes då signifikanta skillnader mellan kategorierna 
framkom vid Kruskal-Wallis test. Detta för att tydliggöra mellan vilka av 
kategorierna skillnaderna förelåg. Bonferoni korigerat signifikansvärde används 
för att undvika Typ I fel, risk för att falska signifikanser (som beror på slump) 
behålls. Signifikansnivån vid dessa test ändrades därmed från p = < 0.05 till p = 
0.025 (Field, 2009).  

 

5.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under tiden augusti-15 till januari-16 på de respektive 
psykiatriska öppenvårdsmottagningar där de hade sin vanliga behandlingskontakt.  
Patienterna tillfrågades inför terapibedömning alternativt vid utvärdering av 
pågående terapi om godkännande för att informationen som samlades in används 
i föreliggande studie. När patienten kom till det planerade bedömningstillfället fick 
han eller hon först återigen information om studien och hur uppgifter hanteras. 
De fick också en skriftlig information där de fick skriva under sitt medgivande till 
att informationen används avidentifierad i forskningssyfte. Därefter fyllde 
patienten i formuläret CORE-OM med papper och penna. Det tog cirka tio 
minuter att fylla i de 34 frågorna. I samband med informationsinsamlingen fick 
patienten även fylla i ett självskattningsformulär för en annan studie, vilket inte 
redovisas här. 
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När patienten fyllt i formuläret inleddes den psykodiagnostiska intervjun för att 
fastställa karaktärsstruktur där de först fick svara på frågan om vilket problem de 
söker hjälp för. Eftersom det handlade om pågående kontakter kunde 
formuleringen se ut som: ”Vilket är ditt inre psykiska problem i dagsläget som du 
behöver min hjälp med”. Här sätts press på patienten att ge ett klart svar och den 
försvarskategori och ångestreaktion som aktiveras hos patienten noteras. I 
tekniken ingår det att intervjuaren förklarar på vilket vis patientens svar är uttryck 
för ett försvar eller ångestreaktion, när det är det, så att patienten blir medveten 
om hur omedvetna försvar och ångestreaktioner aktiveras i kontakten och därmed 
ges möjlighet att besvara frågan. När patienten formulerat ett klart svar på frågan 
ombeds han eller hon ge ett specifikt exempel på hur problemet som beskrivits tar 
sig uttryck. De svarsreaktioner patienten ger noteras utifrån vilken ångestkanal 
och vilken försvarskategori som är aktiv. Även här sätts press på patienten fram 
tills ett specifikt exempel är presenterat. När ett specifikt exempel presenterats får 
patienten svara på frågan om vilken känsla som det specifika exemplet aktiverar. 
Även i förhållande till detta noteras ångestkanal och försvarsreaktion fram tills en 
specifik känsla beskrivits. Om patienten tillhör den Sköra kategorin så reagerar de 
någon gång under intervjun med regressiva försvar och/eller ångest som 
kanaliseras genom glatt muskulatur och/eller kognitiv och perceptuell störning. 
När detta sker ändras strategin för intervjun och patienten ges hjälp att lägga 
märke till sin reaktion och hjälp med att förstå att det är ett uttryck för hög ångest 
samt hjälp med att reglera ångesten genom att förstå hur reaktionen uppstår i 
sammanhanget. I annat fall är risken stor att patienten överväldigas av ångest 
enligt Frederickson (2013). Direkt i anslutning till att intervjusessionen avslutats 
görs en genomgång av bedömaren av det material som kommit in och 
karaktärsstruktur bestäms.    
 

Patienten fyllde alltså i symtomskattningsformuläret CORE-OM först och vid 

samma tillfälle som den psykodiagnostiska intervjun genomfördes. Intervjun och 

självskattningen tog 50 minuter per patient. Bedömaren var ovetande om hur 

patienten hade fyllt i symtomskattningsformuläret fram tills patientens 

karaktärsstruktur var fastställd. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

De forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) utformat utifrån 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008) har följts vid 
utformningen av informationsbreven till informanterna. Dessa riktlinjer 
sammanfattas i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Samtliga deltagare har fått både muntlig och skriftlig information 
om studien, dess innehåll och syfte. Det har även klargjorts att medverkan i 
studien är frivilligt och att var och en när som helst kan avbryta sitt deltagande 
utan att ange någon särskild förklaring och utan några konsekvenser för den 
fortsatta vården. Vidare informerades om att alla uppgifter som samlas in kommer 
redovisas så att det blir omöjligt att identifiera hur någon enskild person har 
svarat. Se bilaga 2 för samtyckesblankett. Rådata förvaras inlåst på en av de 
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psykiatriska mottagningarna. Ett särskilt övervägande om lämpligheten att fråga 
respektive patient, utifrån om frågan skulle kunna vara terapistörande på något 
vis, gjordes av de psykologer som gjorde bedömningarna och som hade 
kännedom om var och en av deltagarnas förutsättningar. Bedömningen var att det 
inte fanns risk att patienternas behandling påverkades i negativ riktning till följd 
deltagande i studien. Informationen som samlats in kommer inte användas i något 
annat syfte än vetenskapligt bruk, den får inte användas i kommersiellt syfte eller 
ligga som grund i beslut om patientens vård utanför patientens samtycke. 
Forskningsplanen har granskats och godkänts av en forskningsetisk grupp vid 
Ersta Sköndals Högskola enligt SFS 2003:460. Ansvarig chef på respektive 
mottagning har informerats om studien och godkänt genomförandet av den.  

 

7 Resultat 

Kategorierna av karaktärsstruktur valdes som oberoendevariabel. Totalt antal 
personer med diagnostiserad karaktärsstruktur = 31. Fördelningen mellan dessa 
är: lågt motstånd= 0 (0%), moderat motstånd= 8 (26%), högt motstånd 9 (29%), skör=14 
(45%).  
 
Genomsnittspoäng på CORE-OM, totalsumma och domänpoäng (total minus 
risk, välbefinnande, problem, fungerande, risk), sammanställs från 31 deltagare (30 
i de fall det finns bortfall). Genomsnittspoängen kan i samtliga fall variera från 
0.00-4.00 poäng. Medelvärde och Medianen följs åt till stor del, exempelvis på 
domänen välbefinnande är Medelvärdet 2.49 och Medianen (percentil 50) 2.50. 
Störst skillnad mellan Medelvärde och Median redovisas på domänen risk, 
Medelvärdet är där 0.35 och Median 0.17. Det föreligger ej risk för tak- eller 
golveffekter, lägsta och högsta värdet (Min och Max) visar att det finns en 
spridning i poängen på samtliga variabler. För en mer detaljerad beskrivning av 
bland annat medelvärde och percentiler för CORE-OM total- och domänpoäng 
var god se tabell 1. 

 

Tabell 1 Deskriptiv statistik CORE-OM total och domänpoäng. 

CORE-OM N M (SD) Percentil 25/50/75 Min Max 

Total 30 1.87 (0.51) 1.62/1.78/2.21 0.94 3.56 

Total - risk 30 2.19 (0.55) 1.86/2.16/2.51 1.14 3.56 

Välbefinnande 31 2.49 (0.71) 2.00/2.50/2.75 1.25 4.00 

Problem 31 2.38 (0.78) 1.75/2.42/3.00 0.83 3.81 

Fungerande 30 1.85 (0.50) 1.73/1.83/2.17 0.75 3.17 

Risk 31 0.35 (0.56) 0.00/0.17/0.50 0.00 2.50 

 
Beräkningar med Spearmans rho värde visade att det förelåg en signifikant 
korrelation mellan CORE-OM total och dess samtliga domäner (rs = 0.535 till 
0.989, p < 0.01). Högst (rs = 0.989 och 0.962, p < 0.01) korrelerar totalpoängen 
med domänerna total minus risk och problem. Domänerna korrelerar också med 
varandra förutom domänen risk som ej korrelerar med fungerande (se tabell 2). 
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Tabell 2 Korrelationer mellan total- och delskalorna i CORE-OM 

 Total Total-

risk 

Välbefinnande Problem Fungerande Risk 

Total 1.00      

Total - risk 0.989** 1.00     

Välbefinnande 0.824** 0.844** 1.00    

Problem 0.962** 0.955** 0.840** 1.00   

Fungerande 0.618** 0.648** 0.398* 0.477** 1.00  

Risk 0.535** 0.466** 0.391* 0.528** 0.232 1.00 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed). 
* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed). 
 

Vid analys med karaktärsstrukturer som oberoende variabel och CORE-OM med 
dess domäner som beroende variabler påvisades en skillnad avseende medelvärde. 
Det finns dock en överlappning mellan karaktärsstrukturerna, i kategorin moderat 
motstånd varierar värdena från 0.94-2.29, i gruppen högt motstånd varierar värdena 
1.21-2.41 och i kategorin skör varierar värdena mellan 1.65-3.36. Medelvärdena på 
CORE-OM höjs, det vill säga patienterna har skattat ökande psykiska besvär på 
CORE-OM om karaktärsstrukturerna placeras på ett kontinuum från moderat 
motstånd via högt motstånd till skör. För CORE-OM totalpoäng var medelvärdet i 
gruppen moderat motstånd M = 1.42, i gruppen högt motstånd M = 1.78 och högst i 
gruppen skör  M = 2.15. Tabell 3 ger mer detaljerad deskriptiv information om 
karaktärstrukturer och CORE-OM. 
 
I CORE-OM domänen fungerande var dock medelvärdena i stort sett lika i 
gruppen högt motstånd (M = 1.99) och skör (M = 1.98). Vid en närmare granskning 
delades påståendena i fungerande upp i underskalor som mäter olika aspekter av 
domänen; nära relationer (påstående 1, 3, 19, 26), allmänt (påstående (7, 12, 21, 
32) och socialt (påstående 10, 25, 29, 33). Medelvärde på underskalan allmänt 
följer övriga redovisade kategoriers mönster med lägst medelvärde i kategorin 
moderat motstånd (M = 1.92, SD = 0.70), högre i högt motstånd (M = 2.06, SD = 0.58) 
och högst medelvärde i kategorin skör (M = 2.27, SD = 0.47). Avseende 
underskalorna nära relationer och socialt är medelvärdet lägst i kategorin moderat 
motstånd (M = 1.36 och 1.00), sedan något högre (omvänd ordning) i kategorin högt 
motstånd jämfört med skör. Underskalan nära relationer; högt motstånd, M = 1.97, SD 
= 0.40 och skör, M = 1.86, SD = 0.88). Underskalan socialt; högt motstånd, M = 
1.94, SD = 0.54 och skör, M = 1.82, SD = 1.01). 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik över karaktärstrukturer och CORE-OM 

CORE-OM Karaktärsstruktur n M (SD) Median Min Max 

Total Moderat motstånd 7 1.42 

(0.49) 

1.21 0.94 2.29 

 Högt motstånd 9 1.78 

(0.36) 

1.76 1.21 2.41 

 Skör 14 2.15 

(0.45) 

2.07 1.65 3.36 

Total - risk Moderat motstånd 7 1.70 

(0.55) 

1.48 1.14 2.64 

 Högt motstånd 9 2.13 

(0.41) 

2.14 1.46 2.82 

 Skör 14 2.47 

(0.48) 

2.30 1.86 3.56 

Välbefinnande Moderat motstånd 8 1.94 

(0.58) 

1.75 1.25 2.75 

 Högt motstånd 9 2.39 

(0.56) 

2.50 1.50 3.50 

 Skör 14 2.88 

(0.67) 

2.63 2.00 4.00 

Problem Moderat motstånd 8 1.83 

(0.61) 

1.67 1.25 3.00 

 Högt motstånd 9 2.19 

(0.78) 

2.00 0.83 3.50 

 Skör 14 2.82 

(0.63) 

2.79 1.75 3.81 

Fungerande Moderat motstånd 7 1.41 

(0.56) 

1.64 0.75 2.25 

 Högt motstånd 9 1.99 

(0.21) 

1.91 1.75 2.33 

 Skör 14 1.98 

(0.50) 

1.88 1.00 3.17 

Risk Moderat motstånd 8 0.08 

(0.24) 

0.00 0.00 0.67 

 Högt 9 0.11 

(0.17) 

0.00 0.00 0.50 

 Skör 14 0.65 

(0.70) 

0.50 0.00 2.50 

 

För att undersöka om det förekommer signifikanta skillnaderna mellan 

karaktärstrukturernas CORE-OM poäng genomfördes analys med Kruskall-Wallis 

test. Testet indikerar att det föreligger signifikanta skillnader mellan 

karaktärsstrukturerna gällande samtliga CORE-OM total- och domänpoäng. De 

signifikanta skillnaderna förekommer framförallt mellan karaktärstrukturen moderat 
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motstånd och skör (se tabell 4). Exempelvis framkom en statistisk signifikant 

skillnad avseende CORE-OM totalpoäng mellan karaktärsstrukturerna (moderat 

motstånd, n = 7, högt motstånd, n = 9, skör n = 14), H (2) = 8.83, p < 0.05. Mann-

Whitney U test genomfördes för att följa upp detta fynd, Bonferonikorrigerade 

signifikansvärden tillämpades, signifikansnivån ändras från 0.05 till 0.025. Det 

framkommer att den signifikanta skillnaden finns mellan karaktärstruktur 

kategorierna moderat motstånd (M = 1.42, SD = 0.49) och skör (M = 2.15, SD = 

0.45), U = 13, z = -2.69, p = 0.007, r = 0.59. 
 

Tabell 4 Signifikanstest avseende CORE-OM total- och domänpoäng mellan 

kategorierna av karaktärstruktur. 

CORE-OM  Karaktärstruktur n Mean Rank 

Total 1 Moderat motstånd 7 8.29 

 2 Högt motstånd 9 13.94 

 3 Skör 14 20.11 

H (2) = 8.83, p = 0.012. Signifikant skillnad mellan 1-3, p = 0.007 

Total – risk 1 Moderat motstånd 7 8.36 

 2 Högt motstånd 9 14.50 

 3 Skör 14 19.71 

H (2) = 7.94, p = 0.019. Signifikant skillnad mellan 1-3, p = 0.008 

Välbefinnande 1 Moderat motstånd 8 9.38 

 2 Högt motstånd 9 14.78 

 3 Skör 14 20.57 

H (2) = 8.09, p = 0.017. Signifikant skillnad mellan 1-3, p = 0.008 

Problem 1 Moderat motstånd 8 9.19 

 2 Högt motstånd 9 14.06 

 3 Skör 14 21.14 

H (2) = 9.41, p = 0.009. Signifikant skillnad mellan 1-3, p = 0.005 

Fungerande 1 Moderat motstånd 7 7.71 

 2 Högt motstånd 9 19.22 

 3 Skör 14 17.00 

H (2) = 7.57, p = 0.023. Signifikant skillnad mellan 1-2, p = 0.012 och 1-3, 

p=0.020. 

Risk 1 Moderat motstånd 8 10.19 

 2 Högt motstånd 9 13.00 

 3 Skör 14 21.25 

H (2) = 9.26, p = 0.010. Signifikant skillnad mellan 1-3, p = 0.008 och 2-3, 

p=0.018 

p = < 0.05 
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8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Deltagarna i föreliggande studie rekryterades ur de kontakter som de intervjuande 

psykologerna hade under perioden som datainsamlingen genomfördes. Det 

utformades ingen struktur för att notera hur stort antal av patienterna som föll 

bort utifrån exkluderingskriterierna. Utöver de specifika exkluderingskriterierna 

kan det finnas individer som intervjuaren låtit bli att fråga på grund av att det till 

exempel skulle kunna vara psykoterapistörande. Det finns inte inrapporterat att 

några patienter som tillfrågats har tackat nej till att delta i studien. Det är svårt att 

värdera om det externa bortfallet kan ha påverkat studien, men resultatet tyder på 

att det är ett representativt urval.  Det finns således inte någon uppgift om hur 

stort det externa bortfallet är, men uppfattningen är att det är ett representativt 

urval för patienter som är aktuella för psykoterapi eller psykoterapeutisk 

bedömning i vuxenpsykiatrin.  

 

I studien framkom ett internt bortfall av totalt 11 påståenden från fem deltagare i 

CORE-OM. I en tidigare studie (Elfström et al., 2013) redovisas ett bortfall på 

frågorna 15-34 (1,6 % hade inte fyllt i dessa frågor) vilket antas bero på att de inte 

sett att självskattningsformuläret bestod av två sidor. Detta har inte någon av 

deltagarna i föreliggande studie missat. Bortfallet i denna studie, kan ej benämnas 

som systematiskt bortfall, det finns inget mönster, som exempelvis att samma 

påstående utelämnats av de deltagare som inte fyllde i samtliga påståenden. När 

reglerna beaktats för hur resultaten av CORE-OM kan räknas ut trots visst 

bortfall (Elfström & Carlsson, 2008) framkommer att en individ ändå faller bort 

på grund av för många utelämnade svar på domänerna total, total- risk samt 

fungerande. Individen har fyllt dock i tillräckligt många svar för att resultatet kan 

beaktas inom övriga domäner, problem och risk.  

 

Inom ISTDP görs indelningen av karaktärstruktur på olika sätt (Abbass, 2015; 

Davanloo, 2000). Att Fredericksons (2013) modell valdes var på grund av att han 

med hög grad av tydlighet redovisar vilka faktorer som innefattar var och en av 

karaktärsstrukturerna. Han presenterar också en tydlig manual för 

tillvägagångssättet i bedömningen. Dessa två aspekter ökar graden av 

interbedömareliabilitet. En förtrogenhet och träning i psykodiagnostik utifrån 

ISTDP är nödvändigt för att kunna sätta press på individens försvarsstruktur så 

att den kan framträda. En av föreliggande studies antaganden är att det är en 

metod för diagnostisering som är användbar inom all form av psykodynamisk 

bedömning och utvärdering. De tre psykologer som utfört bedömningarna är 

erfarna kliniker, förtrogna med ISTDP-diagnostiken, men inte certifierade 

ISTDP-terapeuter. I en effektstudie av verksamma mekanismer inom ISTDP av 

Johansson, Town och Abbas (2014) uttrycker de en svaghet i osäkerheten för 

reliabiliteten i bedömningen av försvarsstruktur (treatment recistance) och att 
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instrument för detta är under utveckling. Bedömningen är att det trots de 

sambedömningar som gjorts i förväg finns en svaghet i studien då det finns risk 

att de olika bedömarna av olika anledningar kan ha frångått den indelning och det 

tillvägagångssätt som Frederickson (2013) beskrivit. Ett sätt att öka 

tillförlitligheten i bedömningen hade varit att filma intervjuerna och därefter låta 

en extern bedömare uttala sig om utfallet. ISTDP-terapier filmas vanligen för att 

terapeuten ska kunna utvärdera terapin och i en sådan kontext skulle det varit 

naturligt. I den kontext som studien genomfördes gjordes dock bedömningen att 

filmning skulle innebära ett ingripande i patientens pågående behandling och ha 

en svårkontrollerad inverkan på denna. Risken för bortfall hade sannolikt ökat.  

För att undersöka om nivån av psykisk ohälsa skiljer sig mellan de olika 

karaktärsstrukturerna kan olika jämförelsemått användas. Eftersom diagnostiken 

inom ISTDP, liksom övrig psykodynamisk diagnostik, inte är utformad utifrån 

psykiatriska diagnoser, faller det sig naturligt att använda ett utvärderingsformulär 

som ger ett mer allmänt mått på psykisk ohälsa så som CORE-OM. Det finns 

många aspekter av psykisk ohälsa som inte fångas in genom formuläret och det 

finns naturligtvis en begränsning i generaliserbarheten. Studiens omfattning 

medgav emellertid inte fler utvärderingsinstrument och bedömningen var att 

CORE-OM var det som tjänade studiens syfte bäst av tillgängliga instrument. 

Likaså hade insamlande av psykiatrisk diagnos gått utöver studiens syfte varför det 

inte registrerats.  

 

Vid bedömningen administrerades CORE-OM först och därefter genomfördes 

den kliniska intervjun. Det är svårt att värdera om det har någon inverkan på 

utfallet i intervjun. Det kan tänkas att det å ena sidan öppnar upp en person inför 

att tala om sina problem, å andra sidan att det aktiverar försvar och ångest hos 

någon annan. Bedömningen är att det inte har någon inverkan på bedömningen av 

karaktärsstruktur då den inre aktiveringen hos patienten snarare avspeglar 

karaktärsstrukturen.   

 

Den statistiska bearbetningen av materialet tar hänsyn till att variablerna som ingår 

bygger på rangordnade kategorier och ordinaldata. Eftersom antalet deltagare var 

relativt lågt och fördelningen i kategorierna ojämn så valdes ickeparametrisk 

statistik. Med ett större antal deltagare hade det varit möjligt att välja parametrisk 

statistik; Anova istället för Kruskal-Wallis test och T-test istället för Man-Whitney 

U test. Icke parametrisk statistik kräver färre antaganden om data för att vara 

möjlig att utföra. Istället för att undersöka skillnader i medelvärden bygger 

testerna på rangordnad data (Field, 2009). Om inte Kruskal-Wallis test varit 

användbar för att påvisa de skillnaderna mellan karaktärsstrukturerna som 

framkom vid den deskriptiva jämförelse av CORE-OM medelvärden, så hade 

Jonckheere test varit ett möjligt alternativ. Ett test som används för att mäta 

trender mellan rangordnade kategorier (Field, 2009). 
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8.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studies huvudsakliga resultat är att terapeutens bedömning av 

karaktärstruktur enligt Fredricksons (2013) indelning samvarierar med patientens 

självskattning av sina psykiska besvär mätt med CORE-OM. Trots att studien har 

få deltagare (31 personer) framgår observerbara skillnader i medelvärden mellan 

de tre karaktärsstrukturerna. Skillnaderna är i samtliga fall signifikanta mellan 

karaktärstrukturerna moderat motstånd och skör avseende både CORE-OM total- 

och domänpoäng. Psykodiagnostiken är främst utvecklad för att kopplas till 

relevanta interventioner vid varje givet ögonblick i ISTDP. Resultatet ger 

emellertid vid handen att bedömning av karaktärsstruktur utifrån de principer som 

utvecklats inom ramen för Davanloos psykodiagnostiska metod vid ISTDP och 

som i detta fall tillämpas utifrån Fredericksons (2013) specifika indelning och 

tillvägagångssätt, har en generell relevans vid klinisk psykodynamisk 

diagnostisering. Dels för utvärdering, men rimligen också för att klargöra 

försvarsstruktur och som stöd i bedömning av personlighetsstruktur.  

 

Resultatet stöder den långa traditionen av teoribildning inom den psykodynamiska 

traditionen vad gäller kopplingen mellan art av försvar och graden av psykisk 

ohälsa (Davanloo, 2000; Freud, 2003; Freud, 1994; Klein, 1993). Detta är något 

som Johansson, Town & Abbas (2014) också nämner i en artikel som redovisar en 

effektstudie av ISTDP och genombrott till det omedvetna (unlocking of the 

unconcious). De nämner vidare att förändring av karaktärsstruktur är ett relevant 

mått på förändring av psykisk hälsa i sig, vilket skänker ytterligare relevans för att 

använda bedömningsmetoden även vid generell klinisk bedömning och 

utvärdering av psykodynamisk terapi. 

 

Inom psykoterapeutisk verksamhet är det idag vanligt att kontinuerligt utvärdera 

utfallet av de interventioner som ges inom ramen för den pågående terapin 

(Amble et al., 2014). Det har visat sig att resultaten av terapierna tenderar att bli 

något bättre i terapier där en kontinuerlig utvärdering av terapin görs tillsammans 

med patienten (Shimokawa, Lambert & Smart, 2010). Vid behandling med ISTDP 

sker en kontinuerlig feedback till patienten utifrån patientens karaktärsstruktur. 

De försvar och ångestreaktioner som är aktuella hos patienten, och som bygger 

upp karaktärsstrukturen, tydliggörs av terapeuten i terapin. En viktig del i terapin 

är alltså att hjälpa patienten att bli medveten om vad som är ett hälsosamt och 

mindre hälsosamt förhållningssätt. Denna pågående interaktiva diagnostik hjälper 

terapeuten att vara medveten om förändring av karaktärsstruktur, vilket alltså 

borde vara detsamma som en förändring av nivån på psykisk ohälsa. Likaså 

hjälper det patienten till en ökad medvetenhet om sin psykiska status och 

förändring av den.  Föreliggande studies resultat ger stöd för att 

utvärderingsinstrumenten CORE-OM fångar in något som är relevant för att mäta 

skillnaderna mellan karaktärsstrukturerna på gruppnivå. Detta innebär att CORE-

OM, som i flera studier visats vara användbart vid mätning av förändringar i 

samband med psykoterapeutisk behandling (Elfström et al., 2013; Mechler & 
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Holmqvist, 2016) borde vara ett relevant instrument att användas för utvärdering 

av utfall vid ISTDP-terapier. Genom att göra en bedömning av psykisk status med 

hjälp av utvärderingsformulär och den kliniska bedömningen av karaktärsstruktur 

kan man alltså på två olika vis mäta och återkoppla om psykoterapin har någon 

effekt och samtidigt öka patientens medvetenhet om sin psykiska status, vilket är 

gynnsamt för utvecklingen av psykisk hälsa. Föreliggande studie ger alltså stöd för 

att en förändring av karaktärsstruktur har en koppling till förändring av psykisk 

helsa/ohälsa, vilket uppmuntrar användandet av CORE-OM som ett kontinuerligt 

utvärderingsinstrument i samband med ISTDP-terapier. 

 

I domänen fungerande i CORE-OM ses en signifikant skillnad mellan 

karaktärsstrukturen moderat motstånd i förhållande till både högt motstånd och skör. 

Gruppen med karaktärsstrukturen högt motstånd har ett medelvärde strax över 

gruppen med karaktärsstrukturen skör. Jämfört med övriga resultat verkar det som 

gruppen med karaktärsstrukturen högt motstånd rapporterar en oväntat hög grad av 

svårigheter relaterade till domänen fungerande. Vid närmare uppdelning av 

domänen i de tre underkategorierna nära relationer, socialt och allmänt visar det sig 

att det är de två kategorierna socialt och nära relationer som fördelar sig högt, medan 

allmänt följer det övriga mönstret. Det verkar alltså som att det är frågor kring 

relationer som gruppen högt motstånd rapporterar svårigheter med i lika hög 

utsträckning som gruppen med karaktärstrukturen skör. Det som skiljer 

karaktärsstrukturerna högt motstånd och skör från moderat motstånd är att de med 

moderat motstånd inte använder sig av försvar som grundar sig i vad som 

Frederickson (2013) kallar överjagspatologi. De försvar de använder sig av är 

bland annat överföringsmotstånd, karaktärsförsvar och projektion. 

Karaktärsförsvar tar sig uttryck genom att personen är självkritisk och 

överföringsmotstånd tar sig uttryck i kritik gentemot andra, medan projektion tar 

sig uttryck genom föreställningen att andra är kritiska gentemot personen. En 

tanke är då att det är just dessa försvar som gör att patienter rapporterar en högre 

grad av relationella problem och att de kanske i verkligheten har en högre grad av 

relationssvårigheter på grund av dessa försvar. Kan det vara så att det går en 

skiljelinje i förhållande till relationssvårigheter mellan karaktärsstrukturen moderat 

motstånd och de med högt motstånd och skör?  Det vore intressant att följa upp detta 

fynd med något instrument riktat mot just relationsproblematik.  

 

Den andra domänen i CORE-OM som skiljer sig utifrån vad som kan förväntas i 

förhållande till övriga resultat är domänen risk. Det är den enda domänen där 

gruppen med karaktärsstrukturen skör ligger signifikant högre än gruppen med 

karaktärsstrukturen högt motstånd och den är även signifikant högre än gruppen 

med karaktärsstrukturen moderat motstånd.  När resultatet i den föreliggande studien 

inom domänen risk jämförs med normvärden för på domänen risk (Elfström et 

al., 2013) framkommer att grupperna i den föreliggande studien med 

karaktärsstrukturerna moderat motstånd och högt motstånd ligger strax under 

genomsnittet för en frisk normgrupp. Gruppen med karaktärsstrukturen skör 
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ligger alltså signifikant högre. Det blir alltså tydligt att på gruppnivå är det 

personer med karaktärsstrukturen skör som ligger högt på domänen risk. Det som 

kännetecknar personer med skör karaktärsstruktur är att de använder sig av 

primitiva försvar som splitting, projektiv identifikation och projektion. De kan 

uppleva sig hjälplösa och oförmögna att påverka sin situation där den höga 

ångesten även kan generera kroppsliga symtom som de upplever maktlösa inför. 

Det kan antas vara denna grupp Bion (1959) talar om när han uttrycker att en 

persons oförmåga att hantera känslor medför att han hatar känslor och det som i 

den yttre verkligheten aktiverar känslorna och eftersom känslorna har en 

sammanlänkande funktion för tänkandet så blir personen förvirrad och förlorar 

tankeförmågan. Detta är personer som lider av så kallad bristpatologi (Killingmo 

& Gullestad, 2011). Deras försvar och motstånd utgörs inte av inre ambivalens, 

tvivel och konflikt som hos de övriga, vilket ökar risken för riskabelt utagerande 

gentemot sig själv eller andra. Detta kan antas vara det som avspeglar att gruppen 

med skör karaktärsstruktur svarar signifikant högre på domänen risk. Detta är 

ytterligare ett resultat som kan vara viktigt att följa upp med ytterligare studier. I 

vilken grad utgörs personer med riskbeteende av personer med skör 

karaktärsstruktur? Vid behandling utifrån ISTDP är det primära arbetet med 

personer som har skör karaktärsstruktur att reglera överväldigande ångest och 

reglera regressiva försvar så fort det visar sig i behandlingen, detta för att succesivt 

öka patientens kapacitet att vara i kontakt med känslor (Frederickson 2013; 

Abbass, 2015). Resultatet av riskdomänen stryker under betydelsen av denna 

hållning. Den precision som psykodiagnostiken inom ISTDP uppvisar när det 

gäller att identifiera denna grupp är betydelsefull. Det är naturligtvis viktigt i detta 

sammanhang att hålla i åtanke att det kan se annorlunda ut på individnivå.  

 

Hur fördelningen av karaktärstrukturerna ser ut inom den undersökta gruppen är 

svårt att jämföra med andra undersökta grupper då det inte tycks finnas någon 

presenterad studie av hur fördelning av karaktärsstukturer ser ut med den 

indelning som Frederickson (2013) gör. Abbass (2015) beskriver en fördelning 

som bygger på en indelning av fem olika karaktärstrukturer. Det framgår inte helt 

tydligt hur hans indelning görs men en tydlig skillnad är att han har en kategori 

som han kallar högt motstånd med repression. Det är en grupp som med Fredericksons 

indelning bedöms tillhöra kategorin med karaktärsstrukturen skör. Abbass skriver 

att 50 % av patienterna i en psykiatrisk kontext tillhör gruppen högt mostånd och 

hälften av dessa tillhör gruppen med karaktärsstrukturen högt motstånd med 

repression. Om denna grupp placeras utifrån Fredericksons (2013) indelning i 

gruppen med karaktärsstrukturen skör anger det att 57% av patienterna i en 

psykiatrisk kontext har karaktärsstrukturen skör så som Frederickson gör 

indelningen. Johansson, Town & Abbass (2014) anger en fördelning med 29,2%  

som tillhör kategorin med skör karaktärsstruktur med denna snävare indelning 

som Abbass (2015) gör. Fördelningen i föreliggande studie jämfört med 

procentsiffran av Abbass (2015) fördelning inom parantes ger: lågt motstånd 0% 

(1%), moderat motstånd 22% (17%), högt motstånd 29% (25%) och skör 45% (57%). 
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Även om det finns skillnader i fördelningen kan det ändå sägas att fördelningen 

följer ett liknande mönster. Att inga patienter hade karaktärsstrukturen lågt 

motstånd är som förväntat, personer med den karaktärsstrukturen behandlas sällan 

inom psykiatrisk vård.  

 

Vid en närmare granskning av föreliggande studies CORE-OM total poäng 

framgår det att den undersökta gruppen har en genomsnittspoäng på 1.87 på den 

totala skalan. Detta är något högre jämfört med 1.63 poäng i den kliniska grupp 

(patienter på primärvårdsninvå) som den svenska normeringen av instrumentet 

grundas på (Elfström et al., 2013). En annan studie med en svensk psykiatrisk 

population har rapporterat ett genomsnittsvärde på 1.7 poäng (Mechler & 

Holmqvist 2016) och i ytterligare en studie av psykiatrisk population anges en 

genomsnittspoäng på 1,81 (Barkham et al., 2005). Således rapporterade den 

undersökta gruppen i föreliggande studie en något högre grad av psykisk ohälsa på 

totalskalan i CORE-OM.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning rekommenderas. Eftersom det är relativt liten grupp som 
undersökts med resultat som ändå tyder på att det går att identifiera skillnader i 
grupperna av karaktärsstrukturer med CORE-OM så vore det intressant att följa 
upp studien med en större undersökningsgrupp. Vidare kan undersökningen 
utökas genom att tillföra ytterligare instrument till CORE-OM. Exempelvis skulle 
ett mer relationsinriktat instrument vara användbart för att ytterligare förstå det 
resultat som framkom i föreliggande studie avseende högre grad av rapporterade 
relationssvårigheter i grupperna med karaktärsstrukturerna högt motstånd och skör.  
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Bilaga 1 

 

Nivå: Bedömning - nivå: 

Lågt 
motstånd 

Moderat 
motstånd 

Högt 
motstånd 

Skör 
 

 

Svar: (”Vad har du för problem?” och ”Kan du ge ett specifikt exempel?”) Exempel på vad patienten svarar: 

 

Klart 
 

Vagt 
 

”inga problem” 
 

Desorg-aniserat 

 
 
 

 
Ångest: Exempel på ångestreaktioner hos patienten under sessionen: 

Strimmig 
musk. 

Strimmig 
musk. 

Strimmig 
musk. 

  

   
Glatt 
musk. 

 
 

 

   
Kognitiva och 

perc. 

rubbningar 

 
 

 

 
Försvar: Exempel på försvar hos patienten under sessionen: 

Få 

Repressiva Repressiva 

Repressiva – 
men som inte 

håller, övergår i 
regressiva 

 
 
 
 

Taktiska Taktiska 
(Taktiska 

enl. s. 105) 

 
 
 
 

 Karaktärs Karaktärs 
 
 
 

  Regressiva 
 
 
 



 
 

26 
(27) 

 

 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två psykologer, båda verksamma inom psykiatrin och som läser 

Psykoterapeutprogrammet på S:t Lukas, Ersta Sköndal högskola, i Göteborg. 

Det ingår som en del av utbildningen att genomföra en studie för ett 

uppsatsarbete och det här är en förfrågan om du kan tänka dig att delta i en 

sådan studie. 

 

Studien är egentligen två studier - eftersom vi är två psykologer som skriver 

varsin uppsats - och syftet med båda studierna är att undersöka om resultatet på 

självskattningar (ASQ och CORE) stämmer överens med den kliniska 

bedömningen. Den kliniska bedömningen genomförs på vanligt sätt i ett 

bedömningssamtal och skattningsformulären handlar om anknytning respektive 

psykiskt mående.  

 

Vi skulle därför vara tacksamma om vi får din tillåtelse att använda resultatet 

av bedömningen, som du genomför tillsammans med psykologen du träffar, 

och att du fyller i två skattningsformulär som vi får använda resultatet av.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan några konsekvenser för din fortsatta vård. Alla uppgifter som 

samlas in kommer att redovisas så att det blir omöjligt att identifiera hur någon 

enskild person har svarat. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats och handledaren heter Anders Möller. Om du har några frågor är du 

välkommen att kontakta någon av oss. 

 

På förhand tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Christer Axelsson 

Leg. psykolog 

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Henån 

Södra Strandvägen 19b 

473 34  Henån 

Tfn: 010-4356108 

 

Cecilia Rosenlöf 

Leg. psykolog  

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Borås 

Ekenäsgatan 15 

501 82 Borås 

Tfn: 033-616 41 23 
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