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Sammanfattning 

 

Inledning: Studien är en explorativ kvalitativ undersökning av psykoterapeuters 

upplevelser i terapier med ungdomar med narcissistisk problematik. Fem 

psykoterapeuter deltog i kvalitativa intervjuer. Intervjumaterialet bearbetades 

utifrån en tematisk analys. Genom ett relationellt terapeutiskt arbete går det att få 

en ”genuin” kontakt och bygga allians, men att det också är osäkert och inte en 

självklarhet. I resultatet framkommer att det krävs tålamod, uthållighet, lång 

klinisk erfarenhet, goda teoretiska kunskaper samt professionell handledning. Den 

slutsats som kan dras av studien är att trots ett tröttsamt, osäkert och slitsamt 

arbete som påverkar den egna självkänslan, är det  mödan värt om man kan uppnå 

en allians med dessa ungdomar.  

 

Förutom relationell behandlings form förekom symboldrama som en metod och 

komplement till psykodynamisk terapi.  

 

 

 

Nyckelord: Upplevelse, motöverföring, genuin , relation, tillit, självkänsla 

 

Keywords: Experience, counter transference, genuine, relationship, trust, self-

esteem. 
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1 Inledning 

Anledning till mitt ämnesval är av egen erfarenhet, att psykoterapeutiskt arbete 

med störda ungdomar med narsicssistisk problematik är svårt och 

tålamodskrävande och påvekar den egna självkänslan. De ungdomar som studien 

syftar på visar stora svårigheter i kontakt med andra ungdomar och vuxna och har 

även stora svårigheter i att gå in i nära hållbara relationer med andra. Det ställs 

höga krav på psykoterapeuten att kunna möta dessa ungdomar och att få till ett 

”genuint” möte tar lång tid om det ens är möjligt. Dessa ungdomar befinner sig 

samtidigt i en utvecklingsfas av självständighet och frigörelse, (Blos, 1967). Att 

ungdomar har en omnipotent syn på sig själva hör till utvecklingen, men när just 

detta ställer till det i kontakten med andra blir det ett bekymmer av mer  

patologisk karaktär (Laufer&Laufer, 1984). Hur får man som terapeut kontakt 

med dessa ungdomar utan att det blir för integritetskränkande och hotfullt? Är det 

möjligt att få till en allians med dessa ungdomar? Vad är möjliga vägar till en 

förändring? Detta ledde fram till en önskan om att höra andra psykoterapeuters 

upplevelse i terapier med narcissistiska ungdomar och deras erfareheter av möjliga 

vägar till att knyta kontakt och få till en allians och förändring för dessa 

ungdomar.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Patologisk  narcissism skiljer sig från den naturliga narcissism vi alla bär på, 

känslan av att vilja vara omtyckt. Personer med störning utmärker sig genom 

krocken mellan två motsatta självbilder den idealiserande bilden av sig själv som 

storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhat. (Igra, 1988). 

Termen narcissism används i dagligt bruk för självspegling, egoism och förakt för 

andra, präglad av hänsynslöshet och ytlighet. 

 

2.1 Narcissism enligt DSM- IV-TR. 

Narcissistisk personlighetsstörning är enligt DSM- IV-TR (2002), då individen 

uppvisar ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov 

av beundran och brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer 

och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem följande uttryck:  

1. har en grandios självbild (t.ex överdriver talanger och framsteg, förväntar sig att 

bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter) 

2. är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet eller 

fulländad kärlek 

3. tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli 

förstådd av andra personer (eller institutioner), som är speciella eller har hög 

status 

4. kräver ett övermått av beundran 

5. har en känsla av särskilt berättigande, dvs har orimliga förväntningar på 

särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp mot hans eller hennes 

förväntningar 
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6. utnyttjar andra, dvs drar fördel av andra för att uppnå egna mål 

7. saknar empati, är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras 

känslor och behov  

8. är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund  

9. är arrogant och högdragen i sitt beteende eller i sina attityder 

 

I den kommande DSM-V, har APA:s(American Psychiatric Association, 2010) 

arbetsgrupp lagt fram ett förslag om att ta bort narcissism som specifik 

sjukdomsdiagnos då narcissism ofta diagnostiseras tillsammans med andra former 

av psykisk ohälsa t.ex. humörssvängningar (t.ex depression), ätstörningar och 

substansrelaterade störningar (t.ex substansberoende).  

 

2.2 Narcissism enligt Freud 

Narcissism, såväl normal som patologisk, var ett ämne som tidigt intresserade 

Freud (Freud, 1914) och som han återkom till under sin verksamma tid. Freud har 

inte fördjupat sig i begreppet, då narcissism inte tycks vara lika förekommande i 

terapier på den tiden, som det är idag. Han lånade ordet från den grekiska 

mytologin om den vackre ynglingen Narkissos, som enligt myten, förälskade sig i 

den egna spegelbilden han såg i en källa. Narkissos dog till slut av längtan efter 

den ouppnåeliga bilden av sig själv. Freuds begrepp om ”primär narcissism”, tesen 

om att det lilla barnet först laddar sig själv som primärt kärleksobjekt innan det 

laddar andra människor tog Melanie Klein helt avstånd ifrån (Klein, 1993). 

 

2.3 Narcissism enligt objektrelationsteoretikerna 

Objektrelationsteorins uppfattning om narcissism bygger på tankar om att barnet 

tidigt ingår i samspel med andra och uppfattar patologisk narcissism som en 

kompensation för besvikelser i de tidiga objektrelationerna (Fairbairn, 1954) 

(Balint, 1968) och inte som en fixering vid en normal infantil grandiositet, enligt 

Freuds begrepp om ”primär narcissism”. Objektrelationsteoretikerna utgår från 

någon form av brist, vilket betyder att det är något som saknas i dessa människors 

inre liv.  

 

Grundtrygghet och identitet är viktiga förutsättningar för att barnet ska känna tillit 

och uppskattning (Eriksson, 1968). Donald Winnicott (1960) gjorde kliniska 

studier av det lilla barnets inre känsla av ”jag” och uppbyggandet av ”självet”. Han 

arbetade utifrån teorin om att det narcissistiska försvaret utvecklats genom 

moderns misslyckande i den primitiva känslomässiga utvecklingen, och ligger till 

grund för att en individ tvingas utveckla ett ”falskt själv”, som skydd mot det 

”sanna självet”. Barnet försöker införliva mammans önskningar och på så sätt 

anpassar sig barnet till det (Winnicott, 1945). John Bowlby (1969, 1973) studerade 

anknytningens betydelse till primärobjektet och hur det påverkade tilliten till andra 

människor i kommande relationer. Även barnets erfarenheter av separation är 

viktig i förhållande till hur nära och betydelsefull en relation är. Kohut (1971) 

studerade narcissism i termer av utvecklingshinder och brister i utvecklingen. Att 
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narcissistiska personer har känslor av skam byggde H.M Lynd (1958) sin teori på. 

Alice Miller (1975) uppmärksammade att i många familjer finns det barn som 

utnyttjas av föräldern/vårdnadshavaren för att förstärka sin egen självaktning, 

barnet växer upp med en förvirrad bild av vems liv de lever. Enligt Miller är det 

de begåvade barnen som blir behandlade som narcissistiska förlängningar av 

föräldern/föräldrarna och som senare har tendenser att bli narcissistiska som 

vuxna. Narcissistiska personer har troligen betytt mycket för sina föräldrar.  

 

Dagens psykoanalytiskt orienterade samhällsteoretiker menar att det moderna 

livets förändring förstärker en narcissistisk självupptagenhet (Slater, 1970).  I 

dagens samhälle lider människor av en inre tomhet av internaliserade kritiska 

röster. Bland dagens unga finns en oro över att inte passa in eller att vara 

avvikande. De yttre omständigheterna, att visa ett snyggt och välfungerande 

”yttre” blir viktigare än att värna om ett genuint ”själv”. 

 

2.4 Relationer 

Skamkänslor och rädsla för skam genomsyrar narcissistiska människors subjektiva 

erfareheter. De har en oro för att bryta samman, att plötsligt förlora sin 

självaktning eller sitt inre sammanhang, för att plötsligt känna sig som ”Ingen” 

istället för ”Någon”. De har också en tendens att förneka ånger och tacksamhet. 

Att hjärtligt uttrycka ånger och tacksamhet innebär att blotta något oacceptabelt, 

vilket narcissistiska personer undviker eller kompromissar bort, med påföljd att de 

i hög grad försämrar sina relationer till andra människor. Den narcissistiska 

personen ser sig inte vara i behov av andra människor (Sigrell, 1994). 

 

2.5 Behandling av narcissistiska patienter 

När objektrelations teoretikernas begrepp sattes i sitt samband fick man en 

fördjupad förståelse av problematiken. Det var först då som det var möjligt att 

hjälpa dessa patienter och att få dem att acceptera sig själva. Bion, (1970) 

utvecklade begreppet ”containment” en härbergerande funktion och Winnicott 

(1945) använde begrepp om ”holding”; en ”hållande” funktion. Winnicott (1967) 

använde också begreppet ”spegling”. Psykologin fick en större förståelse utifrån 

en helhet om att dessa patienter har brister, utvecklingshinder och en låg 

självkänsla. Patienterna kunde på så sätt få en bättre och mer tydligt inriktad 

behandling, som utgick från begrepp som grundtrygghet, identitet och bekräftelse 

och jag-stödjande terapi användes som ett led i att patienten skulle acceptera sig 

själva. 

 

2.6 Kernberg´s vs Kohut´s synsätt och behandling av 

narcissism 

Kernberg (1970)ser patologisk narcissism ur ett strukturellt perspektiv, något gick 

snett i ett mycket tidigt stadium och har ”fastnat” i primitiva försvarsstrategier. 

Som behandling förespråkar han en taktfull men bestämd konfrontationstaktik 
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gentemot det ”grandiosa självet”, vare sig det erkänns hos klienten själv eller 

projiceras ut och är en tolkning av klientens försvar mot avund och girighet. 

Kohut (1971)betraktar patologisk narcissism som ett utvecklingsproblem där 

utvecklingen har förlöpt normalt tills patienten fick problem med att lösa naturliga 

behov av att idealisera och nedvärdera. Kohut rekomenderar en välvillig tolerans 

gentemot idealiseringar och nedvärderingar och en aldrig sviktande empatisk 

inställning till klientens egna upplevelser. 

 

3 Tidigare forskning 

Det har gjorts många studier på begreppet narcissism. Många forskningar om 

narcissism och ungdomar är utifrån ett aggressions- anknytnings- och relations- 

perspektiv. Vid sökning, hittades endast en studie (se nedan) med specifik 

inriktning på psykoterapeuters upplevelser i psykoterapier med narcissistiska 

ungdomar. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Vid sökning på narcissistiska ungdomar och behandling på olika sökmotorer och 

hemsidor (google, PEP, MEDLINE, PsycINFO) hittades många kliniska studier 

och artiklar. De flesta med en kvantitativ undersökningsmetod. 

 

Följande vetenskapliga forskningsstudier beskriver ungdomar utifrån ett 

narcissistiskt beteende:  

Burnes, D. Michaeleen R (2004) gjorde en vetenskaplig studie som visar 

sambandet mellan narcissism och låg självkänsla i relation till tillit. 

Undersökningen gjordes på studenter i en skola. Analysen visade att aggressiva  

beteenden bland elever är vanliga i hög självkänsla och narcissism och elever med 

låg självkänsla och narcissism. Studenter med hög självkänsla och låg narcissism 

visade inte aggressivitet. Resultatet visade också att studenternas förtroende för 

sin miljö eller inte, relaterade till om det förekom aggressiva beteenden.  

 
Golmaryami, et.al.( 2010) gjorde en kvantitativ studie, där man undersökte 

relationen mellan narcissistiska ungdomars självkänsla och förekomsten av 

aggression i ett bostadsområde. Studien hade hög evidens och visade en positiv 

korrelation mellan dessa både faktorer. 

 

En studie av Fossati, et.al.(2010) visade på sambandet mellan aggression och 

narcissism hos ungdomar. Undersökningen avsåg att undersöka förhållandet 

mellan provocerande och reaktiv aggression med öppen eller dold manifest 

narcissism. Urvalet var 674 studenter , medelåldern var 15,5 år  och studien pågick 

under 2,1 år. Resultatet visade att ”öppen” narcissism var positivt relaterad till 

både proaktiv och reaktiva subtyper av narcissism, medan dold narcissism endast 

gällde reaktiv aggression. 

 



 
 

5 (29) 
 

 

Graferman, Sarah J (2010) gjorde en studie med narcissistiska ungdomar och 

sambandet med sociala relationer. Undersökningen gick ut på att en grupp 

ungdomar som ingick i militärtjänst gjorde en självskattning och betygsatte 

kamraternas narcissism-relaterade egenskaper, såsom strävan efter 

uppmärksamhet, viljan att vara ledare och att vilja kontrollera andra. 

Undersökningen visade att personer med relativt höga nivåer av narcissism hade 

problem i att skapa och upprätthålla friska inbördes relationer. Narcissistiska 

personer söker beundran och godkännande av sina kamrater och deras handlingar  

resulterade i att det blev självförgörande i relationer. 

 

Vid sökning av psykoterapeuters upplevelser i psykoterapi med narcissistiska 

ungdomar hittades en fransk studie (Prati and Perret-Catipovic, 2009) där 

resultatet visar att det är en utmaning att ha terapier med ungdomar med allvarliga 

störningar, speciellt när de är i behandling. Undersökningen gick ut på att erbjuda 

ungdomen terapi med inriktning på att justera och förstå sina narcissistiska behov. 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Otto Kernberg och Heinz Kohut är två teoretiker som markant har påverkat 

tidigare och nuvarande psykoanalytiskt tänkande avseende narcissism, borderline 

och psykotisk patologi. De tillämpade sina teorier i  kliniska sammanhang genom 

observationer, studier och erferenheter i psykoanalytisk behandling på 

narcissistiska patienter, som annars ansågs vara olämpliga för psykoanalytisk 

terapi. Kohut utgick ifrån självpsykologin och avvek från Freuds begreppsbildning 

om drifter. Han fokuserade på det totala förhållande mellan individer och på 

människors behov av självorganisering och personligt uttryck. Kohut särskilde 

narcissism från borderline. Kernberg blev förtrogen den freudianska 

metapsykologin och koncentrerade sig på människans kamp mellan kärlek och 

aggression. Kernberg anser att den defensiva strukturen hos narcissistiska 

personer är ganska lik borderline personlighets störningen. Kernberg delade in 

begreppet narcissism i tre olika typer; normal vuxen narcissism, normal infantil 

narcissism och patologisk narcissism. Patologisk narcissism definieras som 

libidinala investeringar i en patologisk jagstruktur. Kernberg och Kohut studerade 

begreppet narcissism från två olika ingångar. Det finns andra forskare, som 

genom studier jämfört Kernbergs och Kohuts utgångspunkter för hur behandling 

av narcissistiska patienter bäst ska genomföras. Ett exempel är Adler (1986) som i 

en artikel skriver att de båda kontrasterande metoderna hjälper till att klarifiera 

vilken typ av dessa patienters svårigheter möjligen finns under spektrat 

narcissistiska störningar. Ett annan forskare är Russell (1985) som menar att 

området har befrämjats trots eller på grund av dessa båda teoretikers uppenbara 

meningsskiljaktigheter, och i artikeln förtydligar han egenskaper, diagnos och 

utveckling och redogör för de olikheter som finns mellan dem med avseende på 

psykologisk intensitet.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en djupare kunskap och ökad förståelse för 

psykoterapeuters upplevelser i arbetet med ungdomar med narcissistisk 

problematik genom att undersöka: 

• Vad terapeuterna beskriver som hinder och möjligheter för att utveckla en 

fruktbar terapi?  

• Vad upplever psykoterapeuterna har gagnat dem och varit till hjälp i det 

teapeutiska arbetet?  

• Hur och på vilket sätt har psykoterapeuterna resonerat och använt sig av teorier 

och klinisk erfarenhet? 

 

5 Metod 

Studien ämnar att följa en explorativ kvalitativ undersökningsmetod. En 

explorativ undersökningsmetod innebär att utforska något man vill få mer 

förståelse för och undersöka förutsättningslöst och där förutbestämda hypoteser 

saknas (Langemar, 2008). 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Via kontakter inom mitt nätverk framkom 5 möjliga psykoterapeuter. De 

tillfrågades per telefon eller personligen om de ville delta. Samtidigt fick de 

information om syfte och anledning till studien. De fick också information om 

förhållandet gällande sekretess. Alla fem tillfrågade psykoterapeuter tackade ja till 

att medverka i studien. Terapeuterna var psykodynamisk inriktning, tre var 

legitimerade psykoterapeuter och två hade just avslutat psykoterapeututbildning 

men ej fått sin legitimation. Deras grundutbildningar var olika, 1 socionom, 1 leg. 

psykiatri sjuksköterska, 1 arbetsterapeut, 1 socialpedagog och 1dramapedagog. En 

av psykoterapeuterna hade påbörjat en symboldrama utbildning. 

Psykoterapeuterna var mellan 46 och 56 år och hade lång klinisk erfarenhet av 

psykoterapier med ungdomar men hade olika mängd erfarenheter av terapier med 

narcissistiska ungdomar.Tre var kvinnor och två var män. Tre av terapeuterna 

arbetade på en privat psykoterapeutisk dagbehandling för ungdomar (14-20 år) 

med psykiska-och psykosociala problem, två psykoterapeuter arbetade på en 

privat psykoterapeutisk öppenvårds mottagning, men hade tidigare erfarenheter av 

arbete inom olika psykoterapeutiska behandlingshem för ungdomar.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Studien är en explorativ kvalitativ undersökningsmetod, vilket innebär att studiens 

syfte inte är att dra några generella slutsatser eller ge en fullständig förståelse, utan 

är tänkt att ge en mer deskriptiv bild av olika psykoterapeuters upplevelser i det 

kliniska mötet med ungdomar med narcissistisk problematik. Metoden syftar 

också till att få en mångfacetterad bild av psykoterapeutiska upplevelser. 

Undersökningen bestod av intervjuer med var och en av de 5 psykoterapeuterna. 

Frågorna var halvstrukturerade, dvs det fanns huvudfrågor men under intervjuns 
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gång uppstod följdfrågor, utifrån den enskilda intervjun. Genom att frågorna var 

halvstrukturerade blev svaren mångfacetterade och högst personliga. Den 

halvstrukturerade frågeställningen gav också psykoterapeuterna möjliheter att fritt 

beskriva sina upplevelser i olika psykoterapiprocesser och ge kliniska exempel. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Det empiriska materialet samlades in med hjälp av bandinspelade intervjuer, med 

var och en av psykoterapeuterna. Intervjuerna utgick från halvstrukturerade 

frågeställningar, vilket betyder att det fanns huvudfrågor utifrån en intervjuguide 

(bilaga 1). Intervjuguiden bidrog mer som underlag under intervjun. Under 

intervjuerna uppstod följdfrågor, med koppling till den enskilda intervjun.  

Psykoterapeuterna fick inledningsvis information om studiens bakgrund, syfte, 

hur lång tid intervjun skulle ta,  att den skulle bandas, att de fick berätta fritt och 

att det inte bara var frågor och svar.  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Tematisk analysmetod enligt Hyes (Langemar, 2008) har använts för att bearbeta 

det inspelade intervjumaterialet, vilket innebär att man strukturerar data utifrån 

tema som utarbetats från det insamlade materialet. Intervjuerna transkriberades 

”vågrätt”, vilket betyder att man analyserar alla intervjuerna på en gång. I tematisk 

analys handlar det om att sätta rubriker på materialet utifrån en vald struktur. 

Bearbetngsmetoden och analysen av intervjumaterialet utgick från följande 

struktur: 

1.   De bandade intervjuerna överfördes till dator  och transkriberades till text. 

2.   Den transkriberade texten lästes igenom flera gånger för att få en 

      överskådlig blick. 

3.   Nyckelord och viktiga citat ströks under och markerades, med 

      frågeställningen som utgångspunkt. 

4.   Efter att ha läst texterna ytterligare bestämdes teman utifrån 

      frågeställningen och vad som var viktigt att få med . 

5.   Varje tema med underliggande nyckelord lästes igenom i sin helhet för att få 

      ytterligare övergripande ingångar till möjliga teman. 

6.   Slutgiltigt bestämdes och namngavs 7 teman, enligt nedan: 

      • Den terapeutiska relationen positivt/negativt. 

      • Härbergerande/bekräftande.  

      • Närmande/distanserad. 

      • Psykoterapeutens motöverföring. 

      • Ungdomens överföring.  

      • Psykoterapeutens förankring i teorier och kliniska erfarenheter. 

      • Vägar till förändring genom terapi. 

7.   Texterna lästes igenom i sin helhet ytterligare gånger för att få en djupare  

      förståelse av sammanhang i sin kontext. De citat som strukits under fördes  

      in under respektive tema. 
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5.5 Genomförande 

De utvalda och tillfrågade psykoterapeuterna kontaktades via telefon eller 

personligen och intervjuerna bokades in med respektive psykoterapeut. Två av 

psykoterapeuterna fick frågorna till intervjuguiden via mail några dagar innan, på 

egen begäran. Tre av psykoterapeuterna tilldelades inte frågorna utan fick dem 

ställda direkt under intervjun. Bandinspelningarna genomfördes med hjälp av 

diktafon av märket Olympus VN-5500 PC.Varje intervju skedde på respektive 

psykoterapeuts mottagningsrum och på arbetstid. Intervjuerna inleddes med att de 

fick muntlig information om studiens syfte, att intervjun var 45 minuter lång samt 

om sekretess angående det bandade materialet. Psykoterapeuterna blev muntligt 

informerade vid intervju tillfället, om att inga namn fick förekomma i intervjuerna, 

som kunde härleda till en specifik ungdom. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Studien har följt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet föreskriver 

enligt ”God forskningssed”. Rapporten är framtaget av vetenskapsrådets 

expertgrupp för etik, författare är orförande em. Göran Hemerén samt Bo 

Petersson och Bengt Gustfsson (2011). Enligt ”god forskningetik” får 

forskningen ej skada eller på annat sätt utsätta personer för oetisk behandling, 

samma gäller för hantering av integritetskänsligt material. Etik syftar på en slags 

teori för det moraliska området och är medveten, reflekterad och motiverad. 

Normerna ska vara så generella som möjligt. Föreskrifterna finns uppdaterade på 

webbplats Codex – regler och etiska normer och värderingar  www.codex.vr.se 

 

De fem psykoterapeuter som deltog i undersökningen, deltog alla frivilligt i 

studien och gav sitt samtycke till att intervjuerna bandades. Inspelningsmaterialet 

förvarades åtskilt från det utskrivna materialet och förvarades konfidentiellt. Både 

bandmaterial och utskrivet material kodades. 

 

7 Resultat 

För att på bästa sätt besvara frågeställningen har nyckelorden från det 

transkriberade materialet delats in under sju teman. De sju temana, som nämnts 

ovan, är presenterade som huvudrubriker där första huvudtemat har två 

underrubriker: 

 

I min presentation av resultatet har representativa citat kursiverats och beskrivits 

inom citationstecken   -”……….”. 

 

7.1 Den terapeutiska relationen 

Att få till en god relation med narcissistika ungdomar upplever alla terapeuter 

mödosamt, svårt och i vissa fall omöjligt, en terapeut uttrycker följande; 

http://www.codex.vr.se/
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-”Att behandla svårt störda ungdomar med narcissistisk problematik är tidsödande, då just 

relation till en annan person är extra hotfullt och skapar svårigheter, detta är  förenat med 

skam, avundsjuka och en låg självkänsla”.  

 

Respondenterna beskriver både negativa och positiva upplevelser. Även 

upplevelser av osäkerhet hur det som sker emellan ungdom och terapeut i 

terapisituationen ska tolkas. I några fall upplever psykoteraputerna att det inte blev 

någon terapi alls, det blev en ”som om terapi”. 

 

Alla intervjuade psykoterapeuter arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt, 

vilket betyder att relationen mellan terapeut och ungdom är i fokus. Avgörande 

faktorer som psykoterapeuterna pekar på som viktiga förutsättningar och 

möjligheter till relation är tidsaspekten, härbergering, tydlighet i fråga om struktur 

och kontinuitet i ”den terapeutiska ramen”, empatiskt bemötande och ”här och 

nu” situationer.  Tidsaspekten är viktig för att ungdomen ska ges tid att våga lita 

på att en relation är möjlig och att den är givande istället för hotfull. Att som 

terapeut, ”stå ut” och härbergera och inte överge ungdomen visar på tillit och 

påverkar möjlighet till ett genuint möte. ”Den terapeutiska ramen” utgör en trygg 

plattform för utvecklandet av allians, som kan påverka ungdomen till regression, 

vilket gör det möjligt att kunna reparera tidigare ”fel” på en ”grundbristnivå” och 

påverka tidiga anknytningsskador. Genom att bekräfta ungdomens svårigheter och 

bekymmer på ett empatiskt sätt visar terapeuten engagemang och tillit som 

påverkar relationen. Först efter att terapiprocessen och relationsskapandet 

kommit en bit på väg är det möjligt att få till ett ”genuint” möte och en allians 

med ungdomen.  

 

Några respondenter uttrycker att upplevelsen av relation också är förknippad med 

oförutsägbarhet, om den är bestående och hållbar, vilket beror på att ungdomens 

lättkränkthet och gör relationen bräcklig; -”Man får otroligt mycket tillbaka om man 

lyckas skapa en ”verklig” relation….. en gång i rummet kände jag att jag fick kontakt men sen 

var det borta efter två gånger. Man tror att man är på samma våglängd, men man vet inte”.En 

annan terapeut beskriver i en vinjett hur skör alliansen är, -”jag tänker på en tjej som 

jag träffade 2ggr/v i två år. Jag hade träffat henne sen gick hon hem, på natten fick jag reda på 

att hon hoppat från 4:e våningen, hon överlevde. Det var en tjej som var oerhört svår i 

kontakten, det hon säger, när jag försöker förstå…för det kändes bra….jag hade handledning 

förstås och så men…efter mycket om och men, är att jag inte hade förstått , det gjorde att hon 

hoppade. Hon berättade det efter ett halvår att det var något jag sa…ett litet fel som orsakade 

att hon hoppade, då skulle hon  straffa mig….något som hon tolkade som om jag inte förstod 

henne, hon var känslig för det jag sa”. 

 

Tankar om att utmana försvaret beskriver en respondent som en intention i 

relaterandet, men att det präglas av försiktighet och med respekt; -”Jag tänker att jag 

måste finnas kvar för den här personen och utmana försvaret men så att det inte blir för 

hotfullt”. 
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En av terapeuterna har påbörjat en symboldramautbildning, vilket han anser vara 

till stor hjälp i ett relationellt syfte. 

 

7.1.1 Psykoterapeuternas negativa upplevelser av relation 

Psykoterapeuterna beskriver den terapeutiska relationen som oerhört bräcklig, 

vilket medför att de inte tar något för givet, vilket beskrivs i följande citat; –” det är 

som att gå på ägg” eller –”känslan är att den här personen kan lämna rummet eller terapin 

när som helst eller på något sätt nedvärdera”.  Mest påtaglig är känslan att det är svårt, 

tröttsamt och mödosamt att få till en relation med undgomen, om det över huvud 

taget är möjligt, det bekräftas också i de teorier som nämnts tidigare. Alla 

respondenter bekräftar svårigheten med att uppnå en relation, en av terapeuterna 

uttrycker följande; -”Det hjälper inte hur mycket man förbereder, man vet inte om det 

kommer att bli ett ”möte” eller om vi kommer att gå ”förbi” varandra, att det blir en ”som om 

terapi”, det vet man inte”. Med vissa svårt störda ungdomar har ett genuint möte varit 

omöjligt, en terapeut uttrycker; -” Det blev aldrig någonting, jag kom inte under hans 

skydd, det blev aldrig det genuina mötet , jag tror inte han kände det heller”. Freud (1937) 

kallar det för en negativ terapeutisk reaktion, då patienten inte upplever någon 

förändring eller upplever motsatsen, att han/hon mår sämre. 

 

Ungdomens har stora brister och behov av bekräftelse, arbetet är tidskrävande, 

påfrestande och tar energi från terapeuterna som alla uttrycker en känsla av att 

inte räcka till. Terapeuterna är ständigt ifrågsatta i sin profession av ungdomen, 

vilket gör att de inte sällan hamnar i ”projektiv identifikation”. -” Jag blir otålig och 

börjar ifrågasätta mig själv om det händer någonting,…vad håller vi på med?....är det här 

terapi? Jag blir självkritisk, på det sättet går jag in i den här projiceringen, så är det…. och det 

kan vara svårt att ta sig ur ibland….då behöver man hjälp”. Några av psykoterapeuterna 

ifrågasätter sig själva om de är beredda att utsätta sig för den nedvärderande 

behandlingen, en psykoterapeut uttrycker, –” Det blir mer att, hur ska man överleva den 

här sessionen? det kanske är det man ska förvänta sig…..att överleva attackerna och sen bida 

tiden, på något vis”.  

 

Andra beskrivningar ifråga om negativ upplevelse i relation är att 

psykoterapeuterna upplever en kylighet och en känslomässig frånvaro och distans; 

-”hon var som ett kylskåp, känslomässigt”.  

 

Flera av psykoterapeuterna upplever att de känner sig ofria i relation till 

ungdomen, på grund av att ungdomarna är så lättkränkta, de vågar inte ställa 

spontana frågor eller undra högt i rummet; -”Det är svårt att närma sig, de är så 

lättkränkta, relationen är väldigt ofri….och det är det som gör att det tar sån tid…det är som 

om det havererar hela tiden, man får verkligen jobba”.   

 

Ungdomar med narcissistisk problematik förnekar att de behöver andra, vilket 

visar sig i det relationsskapande arbetet i terapin genom ett ointresse för kontakten 
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med terapeuten, att hon/han inte betyder någonting; -”De gillar inte att man är där 

och ”skrapar”, dom behöver ingenting, förnekar att man behöver andra”. 

 

Flera respondenter upplever att de ibland inte fick någon genuin kontakt i 

relationen utan ungdomen visar upp en idealiserad bild av sig själv, ett ”falskt 

själv”; –”Jag kände aldrig att jag fick någon genuin kontakt med den här killen, det fanns 

något skydd….det grandiosa, hela tiden, jag kände aldrig att jag var viktig för honom”.  

 

7.1.2 Psykoterapeuternas positiva upplevelser av relation 

Tidsaspekten har stor inverkan på om en relation är möjlig, det är alla 

psykoterapeuter enade om, att närma sig en ungdom med narcissistisk 

problematik tar tid att och det är först när terapiprocessen är igång som en 

”genuin” kontakt är möjlig. Vägen dit är mödosam, påfrestande och skör; –”Det 

blev ett ”möte”…det var jätte slitigt….det var inte så många ”möten” man fick till med henne. 

Det fanns liksom en vägg som man inte kunde komma igenom”. -” Det är viktigt att få det 

genuina mötet, det räcker med det, det är klart man längtar efter det men att det också är 

hotfullt….oerhört hotfulltt”.  En terapeut beskriver det;-"Hon blev tryggare och tyggare med 

tiden”. Med tiden så började ungdomen visa mer av sitt riktiga ”jag”.  

 

Alla respondenter pekar på att de arbetar relationellt och att det är en 

förutsättning till förändring hos ungdomen; -” När hon såg att relationer var någonting 

som kan fungera så började hon också bli nyfiken. Det gjorde att när processen var igång så var 

det en annan kontakt och det gick att arbeta runt något ömsesidigt”. Det relationella arbetet 

ses som ett länkningsarbete. Arbetet går ut på att hjälpa ungdomen att länka ihop 

sin historia och på så sätt få mer förståelse för sin problematik och genom detta 

bli mer ödmjuk inför sina möjligheter, svårigheter och brister. -” Vi jobbade med 

någon slags länkningsarbete, länka mellan olika positioner, olika föreställningar som hon hade 

om sig själv och andra, att hjälpa henne koppla ihop saker”. 

 

Den ”terapeutiska ramen” är en positiv faktor för relation, menar en terapeut. 

”Ramens” betydelse för relation är kontinuitet, förutsägbarhet, pålitlighet och 

trygghet, där kan ungdomen ges möjlighet till regressionen och därigenom kunna 

reparera anknytningsskador. Det inger också hopp hos ungdomen om att kunna 

vara i relation med andra, vilket många av ungdomarna har svårt med;-” Min 

erfarenhet är att om man får fatt i ”ramen” så ökar tilliten något….hon växte genom tilliten”.  

En terapeut beskriver utifrån sin upplevelse om kontinuitet; -”Jag ställde mig själv 

frågan, - varför kommer hon och berättar att jag är en idiot, vad vill hon med det?”, samtidigt 

som ungdomen kommer så påpekar hon att samtalen är värdelösa, terapins ramar 

blir kontinuiteten  förutsägbarhet och det går att lita på terapeuten. 

 

När ungdomen vågar visa sina brister och sin sårbarhet utan omnipotenta försvar 

är ett ”genuint möte” möjligt, detta är det viktigaste i terapin, uttrycker samtliga 

terapeuter; -” Det är viktigt att få till det genuina ”mötet”, det räcker med det”, signaler 

och tecken som tyder på detta uttrycker en terapeut följande; -” Man märker 
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succesivt att dom blir mer i sig själva och inte så upptagna av hur dom är och hur folk uppfattar 

dem utan är mer i relation med andra människor”.  

 

Många av psykoterapeuterna upplever att det är en tillgång när de blir lite mer 

personliga med ungdomen, -”Jag tänkte att det handlade mycket om mötet mellan oss, att 

dom behövde bli sedda, både kring deras svårigheter men också kring det som fungerar bra, att 

få en inre känsla av personlighet att de är ok som de är, att vara mer personlig har varit 

terapeutiskt användbart, att jag var också en person för henne. Jag kunde säga till henne, jag vill 

inte att du skriker så här högt i det här rummet, jag får ont i öronen då eller ska du skrika och 

bråka med mig, det är ju liksom inget samtal. Jag kunde dela med mig av mina mänskliga 

reaktioner”.  

 

Timing är en annan viktig aspekt och upplevs positivt i relationsskapande syfte 

när det rätta tillfället infinner sig; -” Jag tänkte att jag måste återknyta någonting till 

relationen mellan oss, så jag väntade på ett sådant tillfälle. Det blev lyckosamt denna gången, det 

handlade om ”timing”, tror jag. Jag kunde undra över hur det blev för henne att sitta här med 

mig och då kunde hon bli väldigt rörd, hon bara tystnade, liksom. Det bröt isen, tror jag, sedan 

kunde vi närma oss den verkliga relationen mellan oss”.  

 

En av respondenterna beskriver att det hakar tag i den egna narcissismen; -” Det 

här när man får kontakt…det krokar ju i ens egen narcissism, man blir ju faktiskt lite glad 

och stolt över att få kontakt”. 

 

Den psykoterapeut som använder sig av symboldrama upplever att det är positivt 

i relationellt syfte; -”Symboldrama har för mig, varit ett oerhört bra sätt och komplement att 

jobba med relationen, vilket jag tycker är viktigt. Det blir inte att man hamnar i en negativ 

spiral att allt blir på samma sätt. När det dyker upp andra saker i dramat som att känna sig 

liten, dom känner igen sig i, så ser dom andra saker….ja, det är en hjälp på vägen”. 

 

Att som terapeut våga lita på att en relation håller och är möjlig och att få igång en 

process som gör att ungdomen litar på terapeuten genom att göra en intervention; 

-” Jag kände någonstans att jag kunde hjälpa henne, att vi hade någon slags kontakt, men det 

var bökigt”.  

 

7.2 Härbergerande/bekräftande 

Alla fem psykoterapeuter använder ett bekräftande, härbergerande och empatiskt 

bemötande i det terapeutiska arbetet. Kohut nämndes vid något tillfälle, och 

respondenten tänker utifrån hans teori avseende låg självkänsla, som  alltid finns 

under ett omnipotent försvar, nämligen att bekräfta svårigheter och vara 

stödjande.  

 

Många av ungdomarna på behandlingshem har svåra uppväxtförhållanden och 

tidiga störningar, vilket terapeuterna känner till. Dessa faktorer tror terapeuterna 

påverkar hur de förhåller sig till ungdomen, de förklarar att de är mer 

härbergerande och står ut med mera än vad som annars är brukligt, en respondent 
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uttrycker följande; -” Det är det som jag tror, att de ständigt har varit med om, något slags 

övergivande, ett psykiskt övergivande. Man har ju förstått att under hela uppväxten har det inte 

varit någon tillit mellan barn och föräldrar”. Att ”stå ut” och härbergera är att visa att de 

finns kvar och inte överger ungdomen, en bekräftelse på att de förstår vad som 

pågår i ungdomens psykiska inre värld;-” Jag tänkte att jag måste ”finnas kvar” och inte 

överge psykiskt”.  

 

Psykoterapeuterna utgår från att det är något som har gått snett i anknytningen 

mellan föräldrar och barn och som ungdomen behöver reparera genom 

”regression” i terapin. Som terapeut är det viktigt att stå ut och stå kvar, trots 

förnedring och föraktfullhet från ungdomen. Att visa på en ”riktig” relation där 

empati och bekräftelse är viktigt och att bli sedd för den hon/han är och inte 

något de ska bevisa för att bli omtyckt.-” Det här att hon sa att jag var värdelös, att det 

fanns ingen som var sån idiot terapeut som jag var och hur jag hade valt det här jobbet. Och det 

är ju klart att man började fundera, varför har jag valt det här jobbet och så men jag vet att jag 

hade god hjälp av att tänka ”jag sitter stilla i stolen” och jag gjorde det, rent fysiskt också.”   

 

Att härbergera ungdomens lidande då saknad, brister, behov och falska illusioner 

av idealisering blir verkligt för ungdomen är en stor uppgift för terapeuten. En 

terapeut liknar detta vid ett sorgearbete; -” Jag tänker att i sin ensamhet, i sitt ”inre” så 

har hon byggt upp så mycket tankar om sig själv, hon är så ledsen och känner sig så värdelös så 

hon ”blåst upp sig”, så det är jobbet och sorgen att ta tillbaka henne till, att inse att här är jag 

nu, men kan komma dit, men med hjälp och stöd”. I sorgearbetet processas sorgen över 

att ha haft det besvärligt, att acceptera sin situation och känna att de duger som de 

är, -” Jag tänker att det är som ett sorgearbete, att inte nå upp till sina krav”, utan att ”blåsa 

upp sig”, och kunna ”gå vidare”, och att acceptera avundsjuka och skam; -” Jag 

tänker på skam,…det finns det rätt mycket av, hos de här ungdomarna. Känslor som man inte 

vill kännas vid. Det går inte ihop med den bild man har av sig själv, eller att andra har något 

som inte jag har….man känner avund och den här avunden står jag inte ut med”. 

 

Alla respondenter har samma tankar att det gäller att ”stå ut” och ”överleva” 

attackerna; -” Jag brukar tänka, vad kan finnas bakom den här självtillräckligheten? Kanske 

det är en skör person, som är rädd….som behöver andra väldigt mycket men som samtidigt är 

rädd för det, om jag tänker i dom banorna får jag kraft att stå emot och bemöta dem”. 

 

7.3 Närmande/distanserande 

Att närma sig ungdomen i terapi upplever psykoterapeuterna för med sig en 

känsla av osäkerhet, att det blir integritets kränkande; -” Jag blir försiktig, jag undviker 

att utmana de starka försvaren, för att reaktionen kan bli så kraftfull”. Respondenten blir 

försiktig och vågar inte utmana ungdomen med risk att ungdomen ska avvisa 

terapeuten, lämna rummet eller avsluta terapin, på så sätt hålls en distans till 

ungdomen; -” Det är svårt att arbeta med såna som har svårigheter med självkänslan, för 

dom är så lättkränkta”. Närmandet innebär också att det blir hotfullt för ungdomen, 

de känner sig hotade och behöver försvara sin omnipotenta del av självet, därför 

upplever terapeuterna det svårt och besvärligt i terapisituationerna; -”Det är svårt 
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att närma sig det som är svårt…..som handlar om självkänslan…., att prata om det, det är 

knepigt”. Att empatisk närma sig en relation med ungdomen utan att det blir 

hotfullt och samtidigt våga utmana försvaren, är det som avgör hur relationen 

kommer att utvecklas; -” Det är det som är det delikata problemet, tänker jag, att få igång 

en process utan att det blir hotfullt att göra den här personen nyfiken både på mig och på sig 

själv”. 

 

Psykoterapeuterna har olika tankar om hur de ska närma sig ungdomen i en 

relation. Att tillsammans fantisera är en möjlighet att knyta en kontakt och närma 

sig en relation, fantisera om hur det är, eller vad man kan tänker om något eller 

någon; -” Det var viktigt att hitta möjlighet till att kunna fantisera om något gemensamt”. 

 
En respondent beskriver det som om ungdomen har ett skydd av extra 

”skinnkläder”, att en riktig relation först är möjligt när ungdomen vågar vara lite 

mer i beröring, vågar känna; -”Jag tänker att det handlar om att våga komma lite mer i 

beröring, det är ju också hud mot hud, tänker jag”.  

 

Terapeuterna har alla tankar om att dessa ungdomar är extra sköra och känsliga, 

att de behöver det omnipotenta ”skyddet” för att överleva och stå ut med sin 

situation; -”Jag tänker att det är ett skydd, att det är som om de har extra ”skinnkläder” på 

sig, en extra hud och gör sig själva självförsörjande, anorektiska drag, man behöver inget eller 

ingen”.  

 

Att en relation också kan väcka skam och avundsjuka hos ungdomarna nämns 

som orsak till att ungdomarna förhåller sig på en mer distans ex; -”Att vara personlig 

kan väcka avund, det får man se upp med, det är en balansgång. Avund för man längtar och 

inte ha fått….avundas och hatar andra för att dom får och ska förstöra för andra att dom får, 

dom skulle aldrig erkänna att man är liten och behöver”.  
 

En terapeut arbetar utifrån tanken om att visa sig mänsklig utan att bli för 

personlig; -”Att våga var lite mer personlig utan att att gå in på min egen integretet”.  

 

Det är viktigt att få till ett” riktigt” möte och känsla av genuinitet, att det är enda 

sättet att närma sig ungdomen på; -” Jag använde mig mycket av här- och nu- relationen i 

rummet”.  

 

Att våga lita på att en relation håller och är möjlig, att få igång en process, få 

ungdomen att lita på terapeuten; -” Jag kände någonstans att jag kunde hjälpa henne, att 

vi hade någon slags kontakt, men det var bökigt”.  
 

En respondent beskriver ungdomens självtillräcklighet som en känsla att hålla 

distans i relationen; -”Genom ungdomens självtillräcklighet får jag en motöverföringskänsla 

av att jag inte är värd, att den här personen har egna svar på saker och ting eller så finns det 

inga svar att få. Det är svårt att komma i kontakt med något genuint hos den här pesonen”.  
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7.4 Psykoterapeutens motöverföring 

De mest framträdande motöverföringarna hos terapeuterna är att de känner sig 

värdelösa och usla, att det känns svårt, att de känner sig trötta, att det är 

arbetssamt och krävande. De ifrågasätter sin egen förmåga att orka och stå ut. 

 -” Det är jobbigt, det kan till och med vara svåruthärdligt. Om man inte har ”tjock hud” så 

måste man skaffa sig det”. 

 

De terapeuter som upplever idealisering har svårt att känna att det är genuint; 

–” Jag blev idealiserad, och det var smickrande men det var samtidigt plågsamt, jag kände det så 

starkt att det inte var genuint och att jag var obekväm, att jag inte kunde vara mig själv eller bli 

sedd för den jag var, på något sätt, den upplevelsen var obehaglig”.   

 

Några av respondenter menar att det griper tag i deras eget narcissistiska försvar, 

att de vill visa sig ”duktiga”, att det blir en maktkamp;-” Jag ”går igång” på, och 

provoceras av ungdomens idealiserande bild av sig själv”.  

 

Flera av respondenterna upplever sig ofria och känner det som om de klär i sig en 

roll, att de inte riktigt är sig själva.-” Jag satt i stolen och ”spelade”, jag kunde inte vara 

mig själv, jag upplevde det som jag satt i ett klister och att jag inte kunde komma loss”. 

 
Ilska är något som terapeuterna också upplever, att de blir arga på ungdomen som 

nedvärderar och föraktar dem och att det är viktigt att känna för att kunna knyta 

en djupare kontakt, terapeuten referer till Winnicott; ”hat i motöverföringen”;  

-” Försökte till en början vara duktig och förstående och tänka att det här tar sin tid….men 

efter att jag drömde om ungdomen…… jag var så arg på henne, jag hatade henne. När jag 

vaknade morgonen därpå så började jag skratta, efteråt så kände jag mig så fri”. 

 

Alla terapeuter upplever att det är en plågsam process när de hamnar i 

nedvärdering  men att det är något de måste stå ut med för att få till ett ”genuint” 

möte, de menar att det är nödvändigt, det måste vara så, det finns ingen annan väg 

att gå; -” Man känner sig dålig som terapeut och inte duger….jag ifrågasätter mig själv, det är 

precis vad de här ungdomarna brottas med, vad dom är bra på och vem dom är, det kan kännas 

i magen….det är en signal på vad som händer i kontakten, det får inte vara ogjort heller, det 

här måste ju komma fram”.   

 

En av respondenterna pekar på motstridiga känslor, en förförisk känsla, men som 

känns konstlad.-” Hon var väldigt tillmötesgående, väldigt trevlig, berättade på ett plan 

ganska mycket om sin problematik osv. men det kände fruktansvärt obekvämt, jag kände det 

som att jag inte kunde röra mig i stolen”,  

 

En terapeut menar att det är viktigt att man känner av ungdomens lidande, att det 

är en förutsättning för att jobba med dessa ungdomar;-” Men det är ju väldigt, väldigt 
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ensamt och tomt, övergivet och plågsamt för många utav de här ungdomarna, det är viktigt att 

man känner det, annars kan man inte jobba med dem”. 

 

7.5 Ungdomens överföring 

De psykoterapeuter som arbetar på öppenvårdsmottagningen, upplever inte lika 

kraftfulla ageranden i överföringen från ungdomarna, som de terapeuter som 

arbetar på dagbehandlingsverksamheten. De som söker hjälp på den öppna 

mottagningen söker frivilligt medan ungdomarna på dagbehandlingen är placerade  

av socialtjänst eller psykiatri. Ungdomarna på dagbehandlingen har en mer 

komplex problematik och flera andra diagnoser, de är skörare och har svårare 

personlighetsstörningar och det förekommer mer regression. Respondenterna 

framhåller dessa faktorer som tänkbara och avgörande orsaker till att överföringen  

ser annorlunda ut. Terapeuterna beskriver också att ungdomarnas starka 

överföringar med förakt och nedvärdering  ibland kan få dem att vilja ge upp då 

de finner uppgiften omöjlig. 

 

Psykoterapeuterna upplever att kontakten med ungdomarna inte är genuin utan  

ungdomen visar upp den del de är nöjda med, det perfekta idealiserade ”jaget”, 

som bara är en del av ungdomen. En terapeut beskriver; –”Jag kände aldrig att jag 

fick någon genuin kontakt med den här killen, det fanns något skydd….det grandiosa, hela 

tiden, jag kände aldrig att jag var viktig för honom”.  

 

En respondent beskriver ”mötet” som om ungdomen är utrustad med ”extra 

hud”, ”skinnkläder”, som skydd. Flera av ungdomarna, berättar terapeuterna, har 

huvor och tröjor som de kryper in i, för att skydda sig när de reagerar 

känslomässigt genuint; -” Hon var alltid tvungen att krypa in i tröjan när hon grät och var 

ledsen, kunde aldrig visa mig att hon var det. Det var som om hon ”tappade” allt”. 

 

Det föraktfulla kan visa sig i ett ”grandiost” förhållningssätt eller att ungdomen 

uteblir från sina samtal och tar avstånd från sin psykoterapeut, ungdomen menar 

att de inte behöver någon eller tror inte att de kan få någon hjälp. Det kan också 

förekomma raseri och uttryck av hat; -”Svårigheterna, tycker jag kan vara ungdomarnas 

förakt och självförakt som går ut över terapeuten, jag tänker på en ungdom ,hon talade alltid om 

att jag var en idiot och fattade ingenting, jag var värdelös och att det fanns bättre terapeuter, och 

att hon minsann fattat allting redan själv”. 

 

Inte sällan upplever terapeuterna att de får en mamma-eller pappa-överföring;  

-” Man får ofta en mamma-eller pappa överföring från ungdomen. Det är mer som affekter av 

något som dom tidigare varit med om”. -”…jag blev inte jag utan jag blev hans pappa…det var 

ingenting vi pratade om, det var som om han tränade på mig som om jag vore hans pappa och 

sen vågade han prata med pappan. Han använde mig som någon slags språngbräda”.  

 

Den terapeut som arbetar med symboldrama upplever att 

överföring/motöverföring inte blir lika stark; -”Överföring och motöverföring blir inte så 

stark…..man har något annat ihop….man har en trejde arena direkt i rummet i och med att 
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man ställer upp det. Man kan tänka sig symboldrama som ett ”övergångsobjekt” att dom kan 

ta med sig någonting och lämna….och jag som terapeut blir inte lika viktig, det blir inte lika 

laddat….neeeej.” 

 

7.6 Psykoterapeutens förankring i teorier och kliniska 

erfarenheter  

Genom förankring i teoribildning, klinisk erfarenhet samt egen handledning kan 

terapeuterna göra interventioner om hur de ska förhålla sig till ungdomen, vilket 

tryggar dem i sin terapeut roll och ger dem kraft och ork att fortsätta; -” Jag behöver 

förfärligt mycket hjälp och stöd av teoribildningen, för att klara mig, känner jag. Jag brukar 

tänka runt den här personen, vad har jag lärt mig, vad kan finnas bakom den här 

självtillräckligheten? Kanske det är ett motsatt förhållande, kanske det här är en skör person 

som är rädd för….som behöver andra väldigt mycket men samtidigt väldigt rädd för det. Och 

när jag tänker i dom banorna så får jag lite kraft att stå ut och bemöta dem”, och -”Det är 

väldigt viktigt när man har sådana här ärenden, att man just har handledning och förstår 

processen man går in i.” Dessa förutsättningar ger dem möjlighet att se processen 

utifrån kontexten hos den enskilda ungdomen.  

 

Flera av psykoterapeuterna har tankar förankrade i anknytningsteorin, att 

ungdomarna har brister i anknytningen, som visar sig i ungdomens sätt att 

relatera. Terapeuterna upplever att ungdomarna har ett otyggt 

anknytningsmönster.  

 

En respondent utgår ifrån tankar om mentaliseringsbaserad teapi (MBT), där 

ungdomen får hjälp att tänka runt olika situationer och andra människor, hon 

beskriver följande;  -”Jag tänkte utifrån mentalisering, att hon hade svårt att sätta sig in i 

andras upplevelser och där behövde jag hjälpa henne”.  

 

Föraktfullhet och nedvärdering från ungdomarna har alla terapeuter fått erfara 

och tänker utifrån kunskap och kliniska erfarenheter  att det behöver komma upp 

i terapier om det ska bli en förändring; -” Det negativa får inte vara ogjort, det behöver få 

komma fram som ett terapeutiskt redskap….jag tänkte att nu ”använder” hon sig av mig, hon 

kommer…. jag kände på något sätt att vi var på rätt väg”.  
 

Andra tankar och teorier som terapeuterna tar upp är narcissistisk förlängning, där 

föräldrarna använder sina barn som en förlängning av sig själva, att ungdomen 

inte är sedd för den person han/hon är utan som någon som ska uppfylla 

förälderns förväntningar. Ungdomen blir på så sätt inte en egen person utan 

någon som lever utifrån förälderns önskningar om hur han/hon ska leva och vara, 

detta påverkar deras självkänsla och de blir anpassade; -” Man pratar om 

narcissistiska förlängningar, att man blivit använd av föräldrarna som har väldigt höga krav på 

sina barn, att dom ska vara på ett speciellt sätt….att dom inte får vara sig själva. Och att det 

på olika sätt påverkar självkänslan”. 

 



 
 

18 
(29) 

 

 

En psykoterapeut resonerar utifrån fixering och regression, -”Jag tänker att de här 

ungdomarna har ”fastnat” i den här problematiken, stannat i utvecklingen, klistrat sig fast och 

blir beroende av sina föräldrar – förakt mot sig själva, att de vill något ”stort” men inte förmår. 

Det liknar 4-års trots åldern. Man tar om sin barndom en gång till, det blir regressivt”. 

Terapeutens arbete är att få ungdomen att gå vidare in i vuxen livet genom att 

stödja och bekräfta ungdomen, känna att de duger för den hon/han är och att det 

finns egna resurser inom ungdomen och på så sätt stärka självkänslan.  

 

En respondent menar att tolkning ogärna används om det inte känns helt säkert, 

man chansar inte, relationen är alltför osäker; –”man ”skjuter inte från höften” 

,….utan det ska vara ganska välgrundade tolkningar”. Där menar psykoterapeuten att 

genom hjälp av handledning kan detta vara möjligt. 

 

Projektiv identifiering upplever terapeuterna att de hamnat i någon gång under 

psykoterapi processen, de känner sig så usla och värdelösa som ungdomen 

förmedlar och börjar tvivla på sig själva att de passar som terapeuter. Ungdomen 

projicerar sin egen självbild på terapeuten; -” Det kunde hända i början att jag levde upp 

till det ungdomarna tyckte att jag var värdelös,….. prata om termer av projektiv identifikation”.  

–” Jag tänkte mig att jag på något sätt var någon annan, också var den här personens egna 

oförmåga att kunna relatera på ett genuint plan så att säga, och att den här personen satt med 

den oerhörda rädslan över att bli ertappad och avslöjad, ungeför som jag själv, tänker jag”. 

 

Utvecklingsmässigt befinner sig ungdomen samtidigt i en fas av självständighet, 

detta står som grund för tankar och problem med könstillhörighet och sexualitet, 

där ungdomen är vilsen i sin identitet och behöver hjälp med att förstå och 

komma vidare; -” Det som fungerade i relationen, med den här ungdomen, var att jag var 

öppen och hon märkte att jag inte var fördomsfull, utan jag kunde prata om vad som helst som 

handlade om hennes sexualitet”. Komplexiteten i problemet tar terapeuten hänsyn till 

genom att inte göra ungdomens självkänsla mer bräcklig genom att kränka dem i 

deras tro och önskan om sin förmåga, utan försöker föhålla sig mer empatiskt och 

härbergerande; -” Ungdomar är ju upptagna att dagdrömma och fantisera men man måste 

hitta en realistisk nivå, man ska ju inte bli rockstjärna för att bli omtyckt, man ska ju spela 

musik för att man tycker det är roligt istället, det blir att hitta andra vägar”.  

 

7.7 Vägar till förändring genom psykoterapi 

Psykoterapeuterna upplever att de genom ett empatisk och bekräftande 

bemötande  märker en förändring i ungdomens beteende. Tiden är en viktig 

faktor med hänsyn till att ungdomen ska våga närma sig och relatera till terapeuten 

och få till en förändring; -”Man måste ha kommit en bit in i terapiprocessen innan man 

kan bygga en allians”. -”Syftet med terapin måste ju vara att det handlar om en mer realistisk 

självkänsla, som inte är beroende av alla dom här omnipotenta försvaren, men att komma dit är 

svårt och det tar tid”. 

 

Respondenterna kan se att alla ungdomar med narcissistisk problematik har brister 

i anknytningen; -” Det som är typiskt för narcissism är att anknytningen inte finns”.  
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Anknytningsmönstret präglar relationen mellan ungdomen och terapeuten,vilket 

är avgörande för hur terapin blir, om ungdomen känner förtroende och litar på 

terapeuten eller ej; –” Det är tufft men det är så roligt med dom här ungdomarna man jobbat 

med, när man ser att dom får kontakt med sig själva och att man får kontakt med dem. Att få 

dom att gå vidare in i vuxenvärlden. Det är värt slitet men det är jobbigt”.  

 

Att ha en ”hållande” funktion är också en gemensam ståndpunkt för alla 

terapeuter, -” Jag tänkte att jag måste sitta stilla i stolen, och jag gjorde det ”fysiskt”, jag satt 

still”.  

 

En terapeut menar att det är viktigt att undersöka om det finns någon/några 

viktiga relationer i ungdomens nätverk, som goda inre objektrelationer och som 

går att relatera till och att detta är användbart och fruktbart i det terapeutiska 

arbetet.  

 

Psykoterapeuterna anser också att det är viktigt att kommentera och bejaka det 

negativa, att det också finns och får finnas, som en del av ungdomen. Att vara 

tydlig och  reagera på ungdomens överföring på ett så genuint och förutsägbart 

sätt som möjligt; -”visa att jag är en person med känslor ”.; -” Jag tror hon uppskattade det 

jag sa, att du får inte skrika här inne idag, vi pratar du och jag istället, jag tror att det var 

viktigt för henne att förstå hur hon skulle vara, hon visste var hon hade mig, tror jag, hon kunde 

lita på mig”.  

 

Respondenterna menar att det bara finns en väg till förändring och det är genom 

långt och slitsamt arbete med ungdomarna, att sätta sig in i ungdomens 

problematik, att inte ge upp och förstå vad ungdomen projicerar på dem, som 

terapeuter. -” Jag härbergerade hennes ångest, oro och självförakt,  jag tänkte att jag var bara 

en skål som det sköljer igenom på något sätt, det ska inte ligga kvar hos mig”. 

 

Den terapeut som använder sig av symboldrama upplever att det är ett bra 

komplement till traditionell psykodynamisk terapi; -” Symboldrama är ett bra 

komplement att nå de här ungdomarnas ”inre”, det är inte lika ”laddat” mellan mig och 

ungdomen”.-” En kille jag tänker på….han kom inte riktigt ihåg det, då säger jag att då gör vi 

ett drama, gå tillbaka och tänk…och då kan man liksom…hur skulle du vilja säga till 

pappa….och då kan man hjälpa den här killen och säga – hur skulle det vara om du hämtade 

ditt ”vuxna jag” och jag hjälpte dig att prata med pappa om det här, om hur du känner dig och 

vad han gjorde mot dig och vad det har gjort med dig,skulle det funka? Då kan man ”dra” in 

sig själv också”. 

 

I motöverföringssyfte är det viktigt med handledning då handledaren ser 

processen utifrån, vad som händer mellan terapeuten och ungdomen; -” Det är 

viktigt att ha koll på motöverföringen, vad dom projicerar på mig som terapeut, där är 

handledningen ovärderlig”. 
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8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Studien är gjord som en undersökning för att utforska upplevelser och gör inga 

anspråk på att kunna generaliseras. Antalet respondenter på endast fem personer 

avgjorde valet av en kvalitativ undersökningsmetod. Frågeställningen var också 

anpassade till en kvalitativ undersökning. Genom att använda en halvstrukturerad 

intervjuform blev svaren så mångfacetterade och nyanserade som var önskvärt.  

 

Bearbetningen av materialet med en tematisk analys ger en bild av olika 

upplevelser men inverkar också på hur materialet presenteras. Om materialet 

bearbetats utifrån andra teman hade kanske en annan bild av upplevelserna 

kommit fram och resultatet blivit annorlunda. Mellan vissa teman är 

gränsdragningen snäv och det är svårt att särskilja exempelvis temat relation, vilket 

också ingår i andra teman. Här gjordes en tolkning utifrån ett helhetstänk av 

intervjuerna för att på så sätt kunna göra indelningen. 

 

Urvalet av intervjudeltagare gjordes utifrån bekvämlighet med arbetskamrater och 

en före detta arbetskamrat och dennes man. Problemet kan vara att intervjuaren 

har en relation till respondenterna och att detta påverkat svaren, att de blir mindre 

”genuina” och personliga svar, men det var inget som upplevdes. Hade 

intervjupersonerna varit okända hade kanske svaren blivit annorlunda. 

Terapeuterna bestod av en homogen grupp, vilket möjligen kan ge en alltför 

ensidig syn på hur terapier med narcissistiska ungdomar bedrivs och upplevs. 

Kernberg (1984) och Kohut (1977) som tidigare nämnts skiljer sig åt i fråga om 

behandlings metod och teori om orsak. Alla respondenter använde sig av 

behandlningsmetoder utifrån Kohuts tankar och teorier. Om terapeuterna istället 

använt en mer konfrontativ metod, den som Kernberg förordar hade det möjligen 

lett fram till ett annat resultat.  

 

Frågorna till intervjuerna tilldelades några dagar innan till två terapeuter medan tre 

av terapeuterna fick dem tilldelade i samband med  intervjun. Detta kan ha 

medfört att de terapeuter som fick dem  innan hade förberett sig mer och att 

svaren blev mindre spontana. På så sätt fick de olika förutsättningar inför 

intervjun. Intervjuarens egen brist på erfarenhet av liknande studier och att göra 

intervjuer medförde vid vissa tillfällen att terapeuten inte gavs tillräckligt med tid 

efter att frågan ställts, intervjuaren ingrep och avbröt tystnaden. Detta kan ha 

påverkat till att respondenten inte fullföljde eventuella tankespår utan en ny fråga 

eller inlägg kom i dess väg. 

 

I analysen av intervjumaterialet framkommer att intervjuaren är insatt i 

problematiken, vilket visar sig i att svaren bekräftas av intervjuaren. Om det varit 

en studie där intervjuaren inte varit insatt i ämnet kan man tänka att intervjun blir 
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mer oförutsägbar och ”öppen”. Det kan också vara till fördel att vara insatt i 

teorier och ha egna kliniska erfarenheter då problematiken är svår att sätta sig in i 

om den inte upplevts och erfarits. 

   

Den tekniska kvaliten på ljudupptagningen vid intervjuerna var  mycket dålig, 

vilket innebar att transkribering till text tog extra lång tid eftersom det behövdes 

tas om ett flertal gånger. Ljudet var vid ett tillfälle så dåligt att några korta delar av 

materialet ej kunde användas. Den delen av intervjun var av mindre betydelse för 

frågeställningen till studien. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

När terapeuterna fick beskriva sina upplevelser i terapier med narcissistiska 

ungdomar och vad de upplevde som framkomliga vägar till förändring så beskrev 

alla utifrån interventionen om att ”stå ut” och att härbergera ungdomarnas 

svårigheter, som bygger på Bions teori (1979) om ”containment” och Winnicotts 

(1945) tankar om ”hållande” och ”härbergerande” funktioner. Alla terapeuter 

kände stor trötthet och beskrev terapierna som krävande, svåra och tidsödande. 

Resultatet ligger i linje med det resultat som framkom i en fransk forskningsstudie 

(Prati, Perret-Catipovis, 2009). De terapeuter som upplevde att de fick allians med 

ungdomen och kunde förändra dennes livssituation uttryckte stor glädje och 

menade att det var värt mödan att ha stått ut med förakt och nedvärdering då det 

gav dem så mycket tillbaka. Här kan man möjligen tolka att det hårda och svåra 

arbete som läggs ner ger en djup och känslomässig stark upplevelse hos 

terapeuten som föder tankar om att det känslomässigt kanske kan liknas vid att 

följa sitt eget barn till ett självständigt liv. 

 

Ungdomarnas brister och svårigheter i att kunna relatera genuint till en annan 

person skulle kunna förstås utifrån ett otryggt anknytningsmönster som medförde 

svårigheter i terapirelationen (Bowlby, 1969). En terapeut menade att den 

”terapeutiska ramen” utgjorde en tydlig grundstruktur där förutsägbarhet och 

kontinuitet utgjorde viktiga hörnstenar för att ungdomen skall våga känna tillit 

och empati och våga ingå i en relation med terapeuten. Den ”terapeutiska ramen” 

går att liknas vid Mary Ainsworths begrepp om ”trygg bas”. Att möjliggöra en 

förändring av anknytningsmönstret kan i förlängningen komma att påverka och 

förändra ungdomens framtida kontakter i relationer. 

 

Samtliga terapeuter utgick från teorier som handlade om brister, besvikelser, 

anknytningsskador och utvecklingshinder i barndomen som fått ungdomen att 

använda narcissistiska försvar. Ungdomen hade inte fått hjälp i utvecklingen. Här 

har kliniker som Fairbairn (1952), Balint (1979), Kohut (1971) och Bowlby (1969, 

1973) varit utgångspunkter för respondenternas teoretiska interventioner om 

orsaker och samband. De brister, besvikelser, anknytningsskador och hinder, 

menar respondenterna har medfört starka känslor av skam och avundsjuka som 

ligger till grund för ungdomens låga självkänsla. I terapin skyddade ungdomen sin 

dåliga självkänsla och sina brister med en omnipotent attityd mot terapeuten 
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genom att vara föraktfull, nedvärderande och visa sig mer fungerande och kapabla 

än vad de egentligen var. Ungdomen kunde också visa en mer svårtillgänglighet 

genom att sitta med huvan på under samtalet, för att undvika att visa sin 

sårbarhet. Terapeuternas intention var att genom ett empatiskt och förstående 

bemötande trygga ungdomen till att förstå att relationen inte var hotande eller 

förgörande utan kunde möjliggöra en kontakt, det som Kohut (1971) framhåller 

som en framkomlig väg till allians. Genom att också ”stå ut” med kränkningar och 

avvisanden menade respondenterna att de bevisade för ungdomen att det negativa 

också fick finnas och finns som en del av ungdomen. Terapeuten övergav inte, 

som ungdomen tidigare varit van vid. De terapeuter som arbetade på 

dagbehandlingen upplevde starka överföringar från ungdomen. Här kan man se 

ett samband mellan starka överföringar och ungdomar inskrivna på behandling, 

vilket kan förstås utifrån att dessa ungdomar har svårare personlighetsstörningar 

och en mer komplex problematik. Man kan också tänka att de ungdomar med 

narcissistiskt personlighetsdrag inte söker terapi frivilligt, då de har en övertro om 

sig själva och sin förmåga och skyddar sina brister och dåliga självkänsla. Den 

terapeut som använde sig av symboldrama upplevde att detta skapade en mindre 

hotfull situation då man använder sig av en ”tredje arena” och på så sätt kan man 

tala om patienten genom symbolen, vilket gagnade relationen. 

 

Vetskapen om att ungdomar med narcissistisk problematik har en låg självkänsla 

och att de är lättkränkta när försvaren ifrågasätts menade en terapeut bidrog till att 

blev mer försiktig och inte ville utsätta den redan bräckliga relationen för 

prövningar. Här kan man möjligen tolka terapeutens försiktighet och rädsla som 

ett hinder, vilket kan påverka till att kontakten blev mindre genuin då terapeuten 

anpassade sig till ungdomen. I värsta fall kan det bli en ”som om” terapi, där 

terapin bara vänder sig till ungdomens ideal och försvar. En annan terapeut 

beskrev en upplevelse av att ”spela en roll”, där terapeuten kände av ungdomens 

förväntning på att vara den ”idealiserade terapeuten” men som inte kändes 

genuint och trovärdigt. Flera respondenter vittnade om att de hamnade i det som 

Winnicott (1993) beskriver som en ”projektiv identifikation”, att de kände sig så 

usla och värdelösa som ungdomen upplevde sig själv. En viktig aspekt är att 

undersöka sina motöverföringar, när man hamnar i något man inte förstår eller 

känslan av att något inte stämmer. I det andra exemplet beskrev terapeuten tydligt 

att hon kände det som att hon satt fast i ett klister, hon kände sig inte fri. Att ta 

hjälp av en handledare påpekade samtliga terapeuter var viktig och i synnerhet för 

att förstå processen utifrån motöverföring och ”projektiv identifikation”. 

 

Respondenterna upplevde att ungdomarna i början av kontakten visade upp ett 

”falskt själv” (Winnicott, 1960), där terapeuten bara hade tillgång till det som 

fungerade bra hos ungdomen och det som denne var nöjd med. Den ”andra 

sidan” hos ungdomen, med brister och tillkortakommanden, upplevde 

terapeuterna som svåråtkomlig och det tog lång tid och krävde ett hårt arbete att 

trygga dessa ungdomar till att våga visa hela sig. Terapeuterna arbetade med att 
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trygga ungdomen till att våga visa en mer genuin personlighet än vad de till en 

början visade upp. När de omnipotenta försvaren inte behövdes i samma 

utsträckning och ungdomen vågade visa alla sina sidor, både de starka och svaga, 

de mindre bra och skamfyllda var ett genuint möte och en förändring möjlig. I 

vissa svåra fall upplevde terapeuterna att de aldrig kom dit. I början fanns också 

starka känslor hos samtliga terapeuter att inte vara behövd eller att inte vara viktig 

för ungdomen. Detta kan jämföras med Sigrells (1994) teori om att narcissistiska 

personer tycker sig vara självförsörjande och inte i behov av andra människor. En 

terapeut liknade detta vid att ungdomen hade anorektiska drag, att inte vara i 

behov av någon eller något. Sambandet har ingen vetenskaplig förklaring men 

tankarna om att till synes inte behöva någon eller något stämmer bra in på 

anorektiskt beteende. En respondent använde sig av Alice Millers teori (1975) om 

narcissistiska förlängningar för att förstå problematiken, där föräldrarna/föräldern 

använt sina barn till att uppnå egna önskningar. Man kan kanske även här tänka 

runt ett ”falskt själv” (Winnicott, 1960) där barnet inte lever sitt eget liv utan är 

någon som ska uppfylla föräldrarnas förväntningar. 

 

Den tonårsutveckling som samtliga ungdomar befinner sig i, det som Peter Blos 

kallar för ”den andra individuationen” (Blos, 1967) menade alla terapeuter gjorde 

det hela mer komplicerat. Undomarna behövde frigöra sig och bli självständiga 

samtidigt som terapin gick ut på att våga vara beroende av terapeuten, det kan 

tyckas vara en motsägelsefull ekvation. Men här kan man tänka att en utvecklad 

förmåga till beroende också kan göra det möjligt för ungdomen att i framtiden 

våga ingå i en kärleksrelation med en partner. Denna tes går i linje med det som 

Laufer&Laufer (1984) pekar på, att ungdomen i tonåren genomgår en 

identitetskris, liksom det Eriksson (1968) menar som en viktig förståelse utifrån 

ungdomens undran om könstillhörighet. En terapeut använde sig av förståelsen av 

detta i terapin som en framgångsrik väg till allians med ungdomen. Här tänker jag 

att man behöver fingertoppskänsla av vad som är centralt hos ungdomen och var 

hon/han befinner sig i utvecklingen i en kontext, och vara följsam och ”öppen”.   

 

Möjligheten till att kunna utveckla en fruktbar terapi i syfte att närma sig dessa 

ungdomar och kunna förändra deras livssituation menade alla respondenter var en 

fråga om tid, förmåga till personligt engagemang och att ”stå ut” med 

nedvärdering och förakt. Det som påverkade positivt framhöll samtliga terapeuter 

var det relationella arbetet som kom att bidra till en möjlig förändring. I relationen 

mellan terapeut och klient kunde terapeuten använda sig av sin personliga reaktion 

som gjorde det möjligt att ge ungdomen en genuin respons. Detta resonemang 

kan förstås ur ett objetrelations perspektiv där Melanie Klein (1993)är den som 

grundat teorin om det lilla barnets ”inre värld” av ”yttre objekt” och som senare 

efterföljs av objektrelations teoretikernas syn på relationer, att det lilla barnet tidigt 

samspelar med andra.  

 

En respondent liknade terapin med ett länkningsarbete där terapeuten hjälpte 

ungdomen att länka ihop sina upplevelser och på så sätt förstå hur allt hängde 
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samman. Detta kan möjligen förstås utifrån mentaliseringsbaserad terapi, där 

tanken är att hjälpa ungdomen att förstå hur andra tänker och vad som påverkar 

olika människor (Rydén och Wallrot, 2008). En av terapeuterna nämnde att hon 

använde sig av mentalisering när hon beskrev sitt arbete med en ungdom. 

 

En terapeut beskrev sitt arbete utifrån tankar och teorier om att ungdomen 

behövde få regrediera. Här kan man tänka utifrån Freuds begrepp ”regression i 

jagets tjänst”. I terapin gavs ungdomen möjlighet att reparera de brister och fel 

från barndomen och tillsammans med terapeuten få uppleva en mer ”hållande 

förälder”. Man kan tänka att terapeuten fick en ”mamma överföring” och blev 

oerhört viktig för ungdomen och att separationsarbetet behöver få ta tid och kan 

bli känsloladdat. Terapeuten menade att terapin blev ett slags sorgearbete där 

ungdomen och terapeuten tillsammans upprepade dennes barndom men nu på ett 

annat sätt. Ungdomen kunde på så sätt gå vidare. Sorgearbetet bestod i att 

bearbeta sorg och ledsenheten över att ha haft en svår uppväxt eller inte ha blivit 

sedd och bekräftad av föräldrarna för den de var. Utifrån terapeutens resonemang 

kan man anta att ungdomen genomgick en intrapsykisk förändring i förhållande 

till nära objektrelationer och på så sätt kunna gå vidare in i vuxenlivet. 

 

Två manliga och tre kvinliga psykoterapeuter deltog i intervjuerna. I analysen av 

materialet, framkom att de manliga psykoterapeuterna upplevde att det ”krokade 

i” deras egen narcissism, att de vill känna sig ”duktiga” och få bekräftelse. De 

upplevde också att de hade låg uthållighet. Det kanske är svårare för manliga 

terapeuter att möta narcissistiska ungdomar/personer, än för kvinnliga terapeuter? 

En manlig terapeut nämnde att han hamnade i ”maktkamp” med ungdomen, 

vilket möjligen kan tänkas ha med detta att göra. En annan tanke är om terapeut 

och patient tillhör samma kön eller inte påverkar den inbördes relationen i 

terapin? 

 

Två av de fem nutida forskningsstudier som tidigare nämnts i denna uppsats, 

handlar om narcissism och aggression (Golmaryami,et.al.2010) och (Fossati, 

et.al.2010), vilket kan jämföras med det som terapeuterna i denna studie upplevde 

som avvisanden och nedvärderanden. De forskningar om narcissim, självkänsla 

och tillit (Burnes och Michaeleen, 2004) och (Graferman, 2010), kan liknas vid det 

som framgår av uppsatsen som svårigheter till allians som terapeuterna tänker 

beror på låg självkänsla och dålig tillit hos ungdomen. Det resultat som studien 

om terapeuters upplevelser i terapier med narcissistiska ungdomar visar (Prati and 

Perret-Catipovic, 2009), stämmer väl in med resultatet av denna studie, att det är 

en utmaning och krävande att bedriva terapier med narcissistiska ungdomar. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att följa en forskning som utgår från ett 

genusperspektiv, kvinnliga/manliga psykoterapeuter, flickor/pojkar. Om en 

manlig psykoterapeut möter en flicka, respektive om en kvinlig psykoterapeut har 

terapi med en pojke. Kan man se skillnader i mötet med ungdomen, eller inte? 
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Även andra behandlingsmetoder, som symboldrama, kan vara intressant att 

undersöka vidare.  

 

En annan intressant tanke är att undersöka sambandet mellan ungdomars 

undandragande så kallade ”hemmasittare” och narcissistisk problematik? Att 

ungdomen inte vågar visa alla sina sidor på grund av att de känner skam över att 

vara i behov av andra och inte nå upp till förväntningar och ideal, ungdomen 

väljer istället isolering. 

 

Det skulle vara av intresse att undersöka ett annat nutida ungdomsproblem som 

anorexia, där personen svälter sig själv i en tro om att uppnå bättre självkänsla och 

hopp om att bli lyckligare. Kan det finnas underliggande narcissistiska störningar? 

En av psykoterapeuterna tog upp det i sin intervju som en tanke, det är för mig 

inte känt om det finns vetenskapliga undersökningar som visar ett samband, men 

det kan vara en spännande tanke att utforska vidare. 
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Bilaga 1 

                          Intervjuguide: 
 
                      -Hur upplever du, som terapeut, det kliniska mötet med narcissistiska 

                          ungdomar? 

 

                          - Hur upplever du mötet i överföringen? 

 

                          - Vad får du för motöverföringar? 

 

                          - Hur bemöter du ungdomens problematik? 

 

                          - Vad ser du som en framkomlig väg till ett ”genuint” möte? 

 

                          - Vad upplever du som svårigheter? 

 


