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Vart tar de förlorade samtalen vägen? 

– Existentiell problematik hos unga kvinnor som söker psykoterapi (Lloyd, 2011) 
 

Abstract 

Denna kvalitativa studie, som bygger på två svenska avhandlingar, fokuserar unga kvinnors 

existentiella frågor i förhållande till deras liv, framtid och livsval. Syftet med studien var att 

undersöka hur unga kvinnor som söker psykoterapi hanterar frågor som dessa interpersonellt, dvs. 

med föräldrar och andra vuxna, respektive intrapsykiskt. Metoden var kvalitativ med en kvalitativ 

djupintervju och tematisk analys. Det teoretiska ramverket utgick från den ”existentiella 

dimensionen” som hämtades från antropologisk psykiatri och klinisk religionspsykologi samt den 

”sociala hjärnan” såsom den beskrivs med neuropsykologi, anknytnings-, intersubjektivitets-, 

affekt- och självdialogsteori. Generellt använde de fyra informanterna vuxna lite för samtal och 

reglering av tankar och känslor. Detta var speciellt påtagligt när det gällde den typ av existentiella 

frågor som undersökte här. Endast två använde i någon mån inre representationer av föräldrarna, 

däremot använde två regelbundet sin relation till gud/högre makt intrapsykiskt. Studiens resultat 

konfirmerar och bidrar med en ny dimension till tidigare studiers resultat rörande kvinnors 

försämrade psykiska hälsa i Sverige. 

 

Nyckelord: unga kvinnor, existentiella livsfrågor, livsval, relationell psykologi, samtal 
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Vart tar de förlorade samtalen vägen? 

– Existentiell problematik hos unga kvinnor som söker psykoterapi 
 

Clients often expressed a great deal of sadness when they realized how much they longed to be listened to without 

worry of being judged or shamed. Many memories emerged concerning experiences of pain and isolation in the 

absence of support, and the struggle to make sense of life without adequate help. [---]  

The true self embodies an open and ongoing dialogue, among the heart, the mind, and the body. 

(Cozolino, 2002) 

 

 [A]ll that we have heretofore defined as private and separated from "the other" is conceptualized as inherently 

relational – inseparable from communal activity. The present challenge, then, is to move from happenstance to the 

reflexively conscious creation of culturally significant theory. 

(Gergen, 2001) 

 

 

Inledning 
En stor del av mitt liv har jag arbetat med ungdomar och unga vuxna. I samvaro och samtal med 

dessa unga människor har ett fördjupat intresse vuxit fram kring hur unga skapar mening med sig 

själva och sina liv och hittar framkomliga vägar i vuxenblivandet. Detta intresse har lett till två 

studier (Lloyd, 2002; 2005). Min erfarenhet är att suget efter vuxna att prata med hos många av 

dessa unga har varit stort och skriande, att få prata om livet, allt man går och funderar på och många 

gånger tror att man är ensam om att känna och tänka. I många fall har dessa unga mått allmänt 

psykiskt dåligt och trott att det varit fel på dem när de inte hittat sin väg in i vuxenlivet. Ofta har de 

även haft svårt att fatta beslut och känna att livet bär. Under flera års arbete med samtalsterapi med 

unga vuxna har det framkommit att de som känner så här sällan har eller har haft någon riktigt trygg 

vuxen att prata med, någon som finns där för dem som de kan dela sina tankar och känslor med. I 

mina två tidigare studier var det också tydligt att de som hade uttalade brister i föräldrarelationerna 

också var de som hade mest existentiella funderingar. När vuxna och livet inte ger det gensvar man 

önskar och behöver kan det bli svårt att känna en självklar mening med sig själv och livet. 

Existentiella frågor som ’vem är jag’ och ’hur ska jag leva mitt liv’ blir något som den unga blir 

tvungen att hantera på egen hand eller med jämnåriga. På senare år har forskning såväl som media 

även uppmärksammat att ungas psykiska hälsa försämrats och att unga har svårt att hantera alla de 

val som i Sverige idag är en naturlig del i vuxenblivandet (SCB, 2004, 2005; SOU, 2006:77; 

Jacobsson, 2005). I flera av dessa studier uppges unga kvinnor må sämre än unga män. Dessa 

statistiska uppgifter tillsammans med alla de samtal med unga vuxna både i och utanför 

terapirummet har fått mig att fundera mer specifikt kring frågor som: Hur är det mer generellt med 

de ungas kontakt med föräldrar och andra vuxna, med vem och hur samtalar de om livsfrågor som 
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blir aktuella i vuxenblivandet och hur tillgodoses behovet av fria utforskande samtal i dagens korta 

fokuserade och manualbaserade terapier? 

För att börja undersöka dessa områden närmare och för att unga kvinnor i högre grad visar tecken 

på en försämrad psykisk hälsa fokuserades föreliggande studie på unga vuxna psykoterapisökande 

kvinnors existentiella frågor i förhållande till deras liv, framtid och livsval. Huvudfokus låg på hur 

de samtalar om dessa områden med föräldrar och andra vuxna, dvs. interpersonellt, och hur de 

förhåller sig till dessa områden i sitt inre samtal, dvs. intrapsykiskt. Uppsatsen är framdeles upplagd 

enlig följande: Tidigare forskning på området; Kulturell kontext; Syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar; Metod och mätinstrument; Teoretiskt ramverk; Resultat; samt Diskussion. En ökad 

kunskap inom fokusområdena för denna studie är tänkt att kunna användas av psykoterapeuter och 

andra som i sitt arbete samtalar med unga kvinnor om deras liv, framtid och livsval. 

 

Tidigare forskning på området 
Unga kvinnors försämrade psykiska hälsa 

Unga vuxnas psykiska hälsa har försämrats markant i Sverige de senaste 10-20 åren, speciellt bland 

unga i ”etableringsfasen”, dvs. vid inträdet i vuxenlivet. Vårdkonsumtionen har ökat och i 

återkommande undersökningar rapporterar unga kvinnor (15-24 år) att de lider av olika symptom på 

psykisk ohälsa i högre grad än unga män (SCB, 2004, 2005; SOU, 2006: 77). De unga kvinnorna 

äter mer antidepressiv medicin och de söker psykoterapi i betydligt högre grad än unga män 

(Jeanneau & Winzer, 2007; Keller, 2008; YAPP, Werbart, Philips et al., 1998–2009; STC, 

verksamhetsberättelse 2009). Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2007 har folkhälsan generellt 

förbättrats för vuxna, men unga kvinnors psykiska välbefinnande har minskat markant sedan 1990-

talet och självmorden och självmordsförsöken bland unga kvinnor (15-24 år) har påtagligt ökat de 

senaste åren, trots att självmorden totalt sett har minskat i Sverige (SoS, 2006, 2007, 2008; BRIS, 

2007; FHI, 2007). Om man ser till alla s.k. hälsopolitiska indikatorer har män dock en betydligt 

högre dödlighet än kvinnor, och de dör oftare av indirekta orsaker som de kan påverka själva 

(alkohol, tobak, droger), men även denna trend håller på att vända till männens fördel (Smirthwaite, 

2007). I åldern 15-24 år är självmord dock den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män. 

Totalt sett tar dubbelt så många unga män (20-24 år) livet av sig och de dör oftare i olyckor än unga 

kvinnor (SoS, 2010). Kvinnor gör däremot fler självmordsförsök än män (SoS, 2004). 

Sammanfattningsvis innebär detta att unga kvinnor i högre grad är deprimerade och uppger 

symptom på psykisk ohälsa och de gör fler självmordsförsök än unga män, medan unga män i 

betydligt högre grad tar livet av sig och dör i olyckor än unga kvinnor. Flera förklaringar och 

felkällor till dessa skillnader mellan könen har förslagits och undersökts (se vidare Murakami, 

2002; Wasserman, 1998; Linde, 2008; Landén & Elert, 2007). För denna studie nöjde jag mig med 
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att konstatera att det är rimligt att anta att unga kvinnor (20-24 år) i högre grad än många andra 

grupper i samhället lider av psykisk ohälsa och därför är en grupp som behöver uppmärksammas 

mer, såväl kliniskt som forskningsmässigt.  

 

Sverige i jämförelse med andra länder 

I boken Välfärdslandets gåta: Varför mår barnen inte så bra som de har det? funderar barn- och 

ungdomspsykiatrikern Lindblad och barnläkaren Lindgren (2009) på varför svenska barn och 

ungdomar som fysiskt mår bäst i världen i återkommande studier (sammanställda i SOU, 2006) 

uppger att de mår psykiskt dåligt, och att ju äldre de är när de tillfrågas desto sämre upplever de sig 

må. Vid jämförande studier visar de sig även må sämre psykiskt än barn och ungdomar från andra 

västländer (FHI/WHO 2005-2006). År 2007 publicerade UNICEF den första bedömningen av barns 

hälsa inom 21 OECD-länder i åldersgrupperna 11, 13 oh 15 år, där man dessutom inkluderade en 

rad ickemedicinska dimensioner av hälsa. Av de 21 deltagande länderna uppvisade de svenska 

barnen bäst värden på tre av de sex dimensionerna, socioekonomiska förutsättningar, tillgång till 

hälsovård/prevention och åtgärder mot hälsofarlig livsstil (matvanor, droganvändning, riskfylld 

sexualitet, våld och mobbing). Däremot låg de på sjunde plats på dimensionen självupplevd hälsa. 

Lindblad och Lindgren föreslår en slutsats för de svenska förhållandena, vilken är relevant för 

denna studies frågeställningar. 

Det enda område som svenska barn hamnade långt ner på listan (15 av 21) var den dimension som 

behandlar relationer till föräldrar och kamrater. I detta begrepp inkluderas till exempel familjestruktur, 

gemensamma måltider, utrymme för samtal och känslan av delaktighet. Drygt hälften av de svenska 

barnen svarade ja på frågan om föräldrarna ”spent time just talking to them” flera gånger i veckan jämfört 

med 70 procent av de holländska barnen och 60 procent av de spanska barnen, de barn som tillsammans 

med grekiska barn angav den högsta graden av självupplevd hälsa. Det spontana och till intet 

förpliktigande samtalet [min kursivering] kanske är en inte till fullo utnyttjad resurs för hälsoupplevelse i 

vårt land. Sammantaget visar denna sammanställning att socioekonomiska förhållanden, bra sjukvård och 

förebyggande åtgärder inom hälsovård inte garanterar en upplevelse av god hälsa. (Lindblad & Lindgren, 

2009: 20-21) 

 

Föräldrar i Sverige verkar alltså prata mindre med sina barn än föräldrar i de länder där barnen 

angav den högsta graden av självupplevd hälsa. Detta belyser ytterligare behovet av att undersöka 

hur föräldrar och andra vuxna i Sverige samtalar med unga och unga vuxna. 

 

Unga vuxnas problemområden 

Eftersom unga vuxnas psykiska hälsa har försämrats markant i Sverige har olika studier gjorts för 

att undersöka unga vuxnas problemområden, vilka som söker sig till psykoterapi och utfall av 
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psykoterapi (Adamson, 1999; Werbart & Jacobsson, 2000-2006; Werbart, Philips et al., 1998–2009; 

Bergh & Erling, 2005; Rapport 2007:1, Jeanneau & Winzer). Föreliggande uppsats syfte och 

frågeformuleringar utgick från två av dessa svenska studier: Adamson, 1999; och Jacobsson, 2005. 

Adamson (1999) har i flera studier undersökt sambandet mellan ungas självbild och deras möjlighet 

att verbalt formulera frågor och teorier om livet i interaktion med andra. Adamson fann att 

informanternas existentiella livsfrågor framför allt rörde sig kring den egna framtiden och ”Who am 

I in relation to others?”, och inte runt de yttersta tingen. Adamson skriver: ”other issues, such as 

death, religious beliefs/theories of life and the question ’Who am I’ were less frequently thought 

and talked about” (Adamson, 1999: 52). Många av Adamsons informanter upplevde dessutom att 

vuxnas intresse för ungas existentiella frågor är lågt, där hon fann ett klart samband mellan de ungas 

självbild och de vuxnas intresse för ungas existentiella frågor. 

Jacobssons (2005) studier har skett inom ramen för Young Adults’ Own Understanding, Thinking 

and Managing of Everyday Life, Werbart & Jacobsson (2000-2006) vid Psykoterapiinstitutet. I 

dessa studier fann hon att unga vuxna i hög grad anger att de har problem i relation till närstående 

och i relation till att hantera och göra viktiga val gällande studier och arbete, alltså val som rör den 

egna framtiden och vuxenidentiteten. De som sökte psykoterapi påtalade dessutom oftare 

svårigheter i relation till föräldrarna. Jacobsson poängterar att resultaten innebär att 

senadolescensen kan ses som en ny utvecklingsfas med en ny utvecklingskris, som till stora delar 

handlar om att senadolescenten ska etablera sig i samhället genom att hanterar viktiga val i 

förhållande till ”att bli någon i världen”. 

Både Adamson och Jacobsson framhåller att vidare forskning behövs inom dessa områden. Det är 

också tydligt i båda avhandlingarna att de unga som uppvisar någon form av psykiska problem påtalar 

brister i kontakten med vuxna. Ungas problem i förhållandet till relationella brister uppmärksammas 

av flera. En översikt av relationella diagnoser ges i: Handbook of relational diagnosis and 

dysfunctional family patterns (Kaslow, 1996). van der Kolk et al. (2009) har dessutom utarbetat ett 

förslag till en ny diagnoskategori för DSM-V för att inkludera en Developmental Trauma Disorder 

diagnos för barn och adolescenter (DTD, van der Kolk, 2005) som tar fasta på de psykiska problem 

som uppstår vid grava brister i den interpersonella omvårdnaden. I förslaget ingår 

differentialdiagnoser mot bl. a. Reactive Attachment Disorder (RAD), PTSD, ADHD, BPD, ODD 

och depression. 

 

Andra relevanta studier 

När sökningar gjordes med PsycINFO, PsycARTICLES och SwePub återfanns endast få studier 

mellan år 2000 och 2011 för ålderskategorin (18-29 år) som mer direkt relaterar till denna studies 

fokusområden i en svensk kontext. Följande sökord användes på engelska och svenska: youth, 
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young adult, existential dimension, question, decision, choice, future, self-concept, social brain, 

attachment style, self-dialog, interpersonal dialog, parental relation, development, self reflective. 

Alla dess ord, sammansatta och särskilda och i olika kombinationer användes i sökningarna. När 

kombinationen existential, existential dimension, young, young adult användes kom inga artiklar 

upp. Vid sökning på SwePub kom det upp 65 träffar på sökordet ”unga vuxna”, men endast en träff 

på ”unga vuxna”, ”existentiell*”. Denna träff var den nya svenska avhandlingen Nära gränsen. 

Diskursiv, könad och förkroppsligad stress hos dagens unga (Wiklund, 2010) i ämnet epidemiologi 

och global hälsa. En annan relevant studie är gjord i Kanada, Positive parenting in adolescence and 

its relation to low point narration and identity status in emerging adulthood: A longitudinal 

analysis (Dumas et al., 2009). I denna utvecklingspsykologiska studie undersöktes informanternas 

identitetsutveckling med McAdams ’life story model’ (2003). Ännu en relevant studie är den 

nyligen gjorda amerikanska socialpsykologiska studien The role of self-concept clarity in 

relationship quality (Lewandowski et al., 2010). I denna studie undersöktes självbildens potentiella 

positiva associationer till relationella kvaliteter. Dessa nyligen gjorda studier pekar på att det finns 

ett ökat intresse för att undersöka förhållandet mellan självbild, identitet, relationer och berättande, 

vilket ligger i linje med syftet för denna studie. 

 

Kulturell kontext 
Psykoterapi i dagens Sverige 

Inom svensk psykiatri finns idag ett ökat krav på diagnostisering, evidensbaserad behandling och 

korta behandlingstider. Frågan är dock om kulturella och kontextuella aspekter i relation till de 

psykiska problem som ska avhjälpas beaktas i tillräckligt hög grad? Detta är inte minst viktigt för 

myndigheternas ställningstaganden gällande psykoterapeutisk behandling för unga vuxna på väg att 

etablera sig i samhället. Frågan är dessutom hur de kulturella och kontextuella aspekterna påverkar 

unga kvinnor respektive unga män och hur dessa aspekter hänger ihop med att unga kvinnor i 

betydligt högre grad än unga män i en rad undersökningar uppger symtom på psykisk ohälsa? 

Dansken Jørgensen (2004/2002) har i Psykologin i senmoderniteten mer generellt problematiserat 

dessa frågor och reflekterat kring hur psykiska problem skapas och ser ut i dagens västerländska 

samhälle och vilka terapier som bäst lämpar sig för dessa problem. Eftersom jag anser att detta är 

relevant för denna studie, vill jag uppehålla mig något vid Jørgensens tankar. Jørgensen utgår ifrån 

vad han kallar den ”kulturellt frigjorda och autonoma individen” (Jørgensen, 2004/2002: 86) som 

själv måste ta ansvar för att skapa sig en identitet och medvetet hantera de val hon ställs inför i 

livets olika övergångar såväl som att ta skulden för misslyckanden rörande dessa områden. 

”Frigörelsen har öppnat dörren för ovisshet, ångest och förvirring” (Jørgensen, 2004/2002: 86) och 

ett ständigt pågående identitetsarbete. Jørgensens inställning är utifrån Foucault (1988), Bauman 
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(1991, 1998), Gergen (1985), Giddens (1991, 1996/1990) och Baudrillard (1973) kulturkritisk och 

han ifrågasätter tendensen att inom psykiatrin individualisera problem som han menar snarare är 

kulturella eller i varje fall behöver ses i förhållande till en kulturell kontext. Jørgensen skriver: 

När kulturen i väst under de senaste decennierna genomgått en hastigare och mer genomgripande 

förändring än någonsin tidigare ligger det nära till hands att fråga sig vad dessa kulturella förändringar har 

betytt och betyder för den enskilda individens psykiska utveckling och funktionsförmåga i vardagen. 

(2004/2002: 24) 

 

Jørgensen understryker att det inte finns några enkla svar på denna fråga, men framhåller att ”[d]et 

finns ett påträngande behov av att kontextualisera den kliniska psykologin” (Jørgensen, 2004/2002: 

28). Bland annat efterfrågar han en ökad förståelse för hur kulturen påverkar den enskilda 

individens psyke och de psykiska störningar som återfinns i det kliniska arbetet. Speciellt viktigt att 

beakta i relation till de psykiska problem som kan uppstå under senadolescensen är att Jørgensen 

med Bauman (1998) framhåller att det i dagens västerländska kultur, med en ständigt rörlig och 

föränderlig arbetsmarknad, inte längre är möjligt att konstruera en livslång och stabil identitet 

utifrån sitt arbete. I Sverige har etableringen som vuxen i samhället också förskjutits och blivit 

svårare för de unga. I början av 1990-talet var tre av fyra anställda vid 20 års ålder. Idag uppnås inte 

motsvarande siffra förrän vid 25 års ålder och för personer födda utomlands uppnås den inte förrän 

vid 33 års ålder (SCB). Jørgensen menar att vår individcentrerade kultur som erbjuder stor frihet att 

välja det man vill dessutom blir mer utmanande för människor med vissa typer av sårbarhet. 

En individ som har etablerat en grundläggande tillit till världen och har funnit en passande balans mellan 

närhet och distans i sina interpersonella relationer är bra rustade inför att möta, utforska och dra nytta av 

en komplex verklighet vilket banar vägen för en hög grad av individuell frihet. Omvänt kommer 

människor som inte har etablerat ett gott inre objekt och inte har funnit en passande balans mellan närhet 

och distans att få svårt att lotsa sig fram i världen. (2004/2002: 230). 

 

Dessa människor, menar Jørgensen, är ”inte tillräckligt ’förberedda’ på livet i den senmoderna 

verkligheten och kan vara i behov av psykoterapeutisk hjälp” (Jørgensen, 2004/2002: 230). Han 

understryker att det ”i den utsträckning man kan tala om för senmoderniteten typiska psykiska 

problem så är det viktigt att fråga sig vilken psykoterapeutisk behandlingsform som är bäst lämpad 

att ta hand om dessa” (Jørgensen, 2004/2002: 230). Själv lyfter Jørgensen fram narrativa och 

interpersonella psykoterapiinriktningar som hjälper människan att skapa goda tillitsfulla relationella 

erfarenheter och meningsfulla och sammanhängande berättelser. 

Utifrån detta och i relation till unga vuxna och psykoterapi är det viktigt att fundera kring följande 

frågor: Behöver psykoterapi med unga vuxna idag mer uttalat inrikta sig på frågor som rör livsval och 

framtiden? Behöver vi tydligare differentiera mellan utvecklingskris och psykopatologi eller ska vi 
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när det gäller psykoterapi med unga vuxna oavsett problem eller diagnos utgå ifrån att det mer eller 

mindre alltid finns utvecklingsmässiga behov och problem som också behöver beaktas? 

Psykopatologin hör hemma i psykiatrin, men var hör utvecklingskrisen hemma och hur ska den bäst 

”behandlas” (jfr van der Kolk, 2005; van der Kolk et al., 2009)? Vem i samhället ansvarar för 

människors existentiella hälsa (DeMarinis, 1998, 2003) – att vi alla, oavsett utvecklingskriser, 

diagnoser eller andra belastningar, får möjlighet att bygga upp ett meningsfullt vuxenliv? Och hur ska 

vi tillgodose ungas behov av existentiella samtal med vuxna, såväl i som utanför psykoterapirummet? 

Dessa frågeställningar ligger utöver huvudforskningsfrågan för denna uppsats, men utifrån 

föreliggande studies resultat har jag tänkt vidare kring några av dessa mer övergripande frågor i 

diskussionsdelen. 

Jørgensen problematiserar begreppen modernitet, sen- och postmodernitet, bland annat utifrån 

synen på relativitet. Detta resonemang kan inte fördjupas här, men i relation till en kulturell kontext 

är det dock viktigt att inse att vuxenblivandet inte ser likadant ut i alla kulturer och samhällen och 

att det inte är av naturen givet att unga ska ställas inför en rad avgörande val som de måste ta 

ställning till i vuxenblivandet (se vidare Kroger, 2004; Triandis, 1989). Havnesköld och Risholm 

Mothander skriver: 

När självet betraktas ur ett etnocentriskt perspektiv blir det tydligt att det moderna västerländska självet 

inte är någon universell företeelse. Att sträva mot ett oberoende själv, att vara ’individuerad’ och 

självständig, är ideal som främst sammanfaller med det industrialiserade västerländska samhällets 

normer. (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009: 93) 

 

Inom antropologisk psykiatri (Kleinman, 1980) och klinisk religionspsykologi (DeMarinis, 1998; 

2003) har en modell utvecklats för att på både samhälls- och individnivå förstå och bedöma hur 

hälsa och sjukdom konstrueras i en kulturell kontext. Denna modell användes i denna studie och 

beskrivs närmre i teoriavsnittet. 

 

Syfte, forskningsfrågor och avgränsningar 

Syfte 

Syftet med denna studie var att ur ett relationellt perspektiv undersöka och beskriva hur unga 

psykoterapisökande kvinnor å ena sidan samspelar med föräldrar och andra vuxna när det gäller 

existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval, dvs. interpersonellt, och hur de å andra 

sidan upplever och hanterar dessa existentiella frågor när de är själva, dvs. intrapsykiskt. Ett andra 

mer tentativt syfte var att sammanställa ett teoretiskt ramverk för att utveckla tänkandet kring 

existentiell och relationell problematik i vuxenblivandet.  
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Forskningsfrågor 

Huvudforskningsfråga: 

Utifrån grundläggande principer inom relationell teori, hur använder sig unga kvinnor som söker 

psykoterapi av vuxna för att hantera existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval? 

Underfrågor: 

Relation till livet – utforskande och självreflektion. 

1. Hur förhåller sig informanterna till existentiella frågor som rör deras liv, framtid och 

livsval? 

Relation till vuxna – reglering tillsammans med andra. 

2. Hur använder informanten föräldrarna för att hantera existentiella frågor som rör deras liv, 

framtid och livsval? 

3. Hur använder informanten andra vuxna för att hantera existentiella frågor som rör deras liv, 

framtid och livsval? 

4. Hur formulerar informanten sitt behov av samtal? 

Relation till sig själv – självreglering. 

5. Hur använder sig informanten av ”samtalspartners” i sitt inre samtal? 

 

Centrala begrepp och avgränsningar 

I relationell forskning är det de relationella processerna som står i fokus (Benjamin, 1974; Sullivan, 

1953; Bowlby, 1969, 1988; Stern, 2003/1985, 2005/2004; Bebee & Lachmann, 2002; Lerner, 1996) 

så även i denna studie. Relationella processer kan undersökas på flera sätt. I denna studie var det de 

unga kvinnornas egna beskrivningar av hur de upplever och hanterar existentiella frågor om livet, 

framtiden och livsval interpersonellt och intrapsykiskt som undersöktes. 

I denna uppsats är begreppen existentiella frågor och relationell centrala. De återfinns i 

huvudforskningsfrågan och relaterar till de två teoretiska perspektiv som utgör grunden för det 

teoretiska ramverket i denna studie: den existentiella dimensionen och den sociala hjärnan. 

Existentiella frågor relaterar till den ”existentiella dimensionen” (DeMarinis, 2003; Pargament, 

2007; Kleinman, 1980) som hämtats från antropologisk psykiatri och klinisk religionspsykologi och 

relationell relaterar till den ”sociala hjärnan” som är en hörnsten i den nya framväxande 

biopsykosociala utvecklingspsykologin (Cozolino, 2010). 

Begreppet existentiella frågor kommer nedan att definieras och avgränsas för denna studie i den del 

av det teoretiska ramverket som beskriver den ”existentiella dimensionen”. 

Termen relationell (IARPP:s hemsida, 20110701) användes från början för att koppla samman 

objektrelationsteori och det intersubjektiva fältet, men avänds idag mer allmänt som ett 

paraplybegrepp för att beskriva psykoterapimetod, psykologisk teori och utvecklingspsykologi som 
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explicit fokuserar nära relationers betydelse för människans psykologiska utveckling och 

bearbetning av psykiska problem. The International Association for Relational Psychoanalysis and 

Psychotherapy (IARPP) är den internationella föreningen för det relationella perspektivet inom 

psykoanalys och psykoterapi. De ger följande ”definition” av det relationella: 

Fundamental to this outlook is an appreciation that all ideas, including psychoanalytic conceptions and 

accumulated wisdom, are historical, linguistic, political, and contextual. Individual personality and 

intrapsychic structures are constructed and derive substantially from personal transformations that come 

into being in the context of human relationships. (IARPP:s hemsida, 20110701) 

 

Precis som Jørgensen lyfter IARPP fram behovet av att kontextualisera psykologisk och 

psykoterapeutisk kunskap på flera olika plan. 

För denna studie avgränsas det relationella till att omfatta grundläggande samspelsprocesser för 

utvecklingen av den sociala hjärnan. Beskrivningarna för detta hämtades framför allt från Cozolinos 

(2010) sammanställning av neuropsykologisk forskning och teori för en klinisk kontext. Eftersom 

Cozolinos beskrivningar är avgörande har jag redovisat primärkällorna både i löpande text och i 

referenslistan. För att säkerställa tillförlitligheten har jag i de fall jag inte känt till ursprungskällorna 

granskat Cozolinos källor och sett att de överensstämmer med Cozolinos beskrivningar. Cozolinos 

sekundärlitteratur kompletterades med Bråtens (2009) primärlitteratur för självdialogsteori. Dessa 

teorier presenteras närmre i den andra delen av det teoretiska ramverket. 

Även begreppet reglering återkommer och jag har valt att kalla det just reglering och inte mer 

specifikt affektreglering som beskrivs mer ingående i avsnittet om den sociala hjärnan. Med 

reglering avser jag i enlighet med Beebe & Lachmann (2002) i mer vid bemärkelse hanterandet och 

stabiliserandet av känslor, tankar och beteenden tillsammans med föräldrar och andra vuxna 

respektive hanterandet och stabiliserandet av känslor, tankar och beteenden på egen hand. 

 

Informanterna – fyra röster ur en väntekö 

Informanterna bestod av fyra unga kvinnor (22-24 år) som vid intervjutillfället sökte psykoterapi 

vid en psykoterapimottagning för unga vuxna. Denna mottagning har en psykodynamisk grund och 

de unga får gå en eller ibland två gånger i veckan tills de känner sig klara (i snitt ca 50 timmar). 

Informanterna hämtades från de kvinnor, mellan 21 och 24 år, som vid intervjuinsamlandet stod i 

kö för psykoterapi. Med andra ord användes ett tillgänglighetsurval. Av etiska skäl uteslöts de som 

uttalat sökte psykoterapi för akut trauma. Efter överenskommelse med ansvariga på 

psykoterapimottagningen tog jag kontakt per telefon. Jag berättade kort om mig och syftet med min 

studie, hur intervjuerna skulle gå till, att allt material kommer att avidentifieras och att de när som 

helst kunde avbryta åtagandet. De första fyra som svarade tackade ja och bokades in för intervju. En 

av dessa avbokade någon dag efter, därmed bokades med samma förfarande en annan kvinna i 
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väntekön in. Utifrån forskningsläget rörande unga kvinnor valdes denna målgrupp, avseende kön 

och ålder: 1) för att unga kvinnor anges må sämre än unga män; 2) för att det är övervägande 

kvinnor som söker sig till terapi (ca 75 % vid denna mottagning); 3) för att unga kvinnor som mår 

psykiskt dåligt är en underbeforskad grupp; och 4) för att livsvalsfrågorna vid denna ålder bör ha 

varit aktuella sedan en tid. 

  

Metod 

En kvalitativ metod 

En kvalitativ metod (Creswell, 2009; Langemar, 2008; Kvale, 1997) valdes för att närmare börja 

undersöka hur unga kvinnor som söker psykoterapi upplever och hanterar vuxenblivandets 

existentiella frågor interpersonellt och intrapsykiskt. Informanternas egna beskrivningar av detta 

insamlades med en kvalitativ djupintervju. En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) 

konstruerades med inspiration från både Adamsons (1999) och Jacobssons (2005)  frågeställningar 

och instrument. Denna intervjuguide är semistrukturerad så till vida att en rad likartade frågor anges 

för de olika fokusområdena, vilka användes på ett flexibelt sätt beroende på hur intervjun förlöpte. 

Det viktiga var att fokusområdenas alla olika delar i möjligaste mån täcktes under intervjuns gång. 

Denna intervjuguide kompletterades med en ”relationsmolekyl” (bilaga 1), där informanten hade 

möjlighet att markera viktiga relationer, och två tidslinjer: ”Livsval under mitt liv” och ”Under 

dessa perioder har jag haft påtagliga behov av att prata med någon”. 

Intervjumaterialet analyserades därefter med tematisk analys (TA, Langemar, 2008). Creswell 

(2009) kallar denna för basic qualitative analysis och i enlighet med hans beskrivning utfördes 

analysen i olika steg: 

a) Transkribering av intervjuerna, med noteringar om hur jag uppfattade intervjuerna. 

b)  Genomläsning, ett första intryck av hela materialet. 

c) Tematisk analys 1 

a. Kodning av kategorier och koder med Open Code utifrån operationaliseringarna i 

Teoretiskt perspektiv 1 – den existentiella dimensionen. 

b. Sortering och meningskoncentration (Kvale, 1997) utifrån denna teoristyrda 

grovsortering av materialet, för varje informant för sig. 

d) Tematisk analys 2 

a. Det meningskoncentrerade materialet sorterades och sammanfattades än mer utifrån 

underfrågorna, för varje informant för sig. 

e) Tematisk analys 3 

a.  Sammanställning av kärnkategorier genom att det meningskoncentrerade materialet 

fick tala fritt utan specifikt teoretiskt perspektiv, där även likheter och skillnader 
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mellan informanterna undersöktes, dvs. både horisontell och vertikal läsning av 

materialet. 

f) Kärnkategorierna ordnas i enlighet med underfrågorna  

a. Underfrågorna besvaras genom att kärnkategorierna presenteras med illustrerande 

citat och klargörande kommentarer. 

g)  Diskussion 

a. Slutresultat, huvudforskningsfrågan besvaras genom övergripande reflektioner kring 

kärnkategorierna utifrån de teoretiska perspektiven. 

 

Etiska överväganden 

Vid första telefonkontakten samt inledningsvis vid intervjutillfället informerades informanten om 

konfidentialiteten, att allt material kommer att avidentifieras och att hon hade rätt att när som helst 

avbryta eller ta en paus i intervjun om så önskades. Det är en grannlaga uppgift att erbjuda en 

intervju till unga människor som just har sökt psykoterapi. De är troligen uppfyllda av det de söker 

hjälp för och de har sannolikt ett uppdämt behov av att prata med någon vuxen om det som tynger 

dem. Pga. detta valde jag också bort dem som uttalat sökte för akut trauma. Utifrån min erfarenhet 

av intervjuer i studiesyfte och samtal i psykoterapeutiskt syfte, var jag väl medveten om mina 

begränsningar och skyldigheter gentemot informanterna. Bland annat undvek jag att i möjligaste 

mån ställa frågor som kunde uppfattas som terapeutiska fördjupningar. Jag stämde också av under 

intervjuns gång hur informanten kände sig. En av informanterna blev kraftigt berörd vid ett tillfälle, 

hon ville dock inte avbryta, men ta en paus. Vi satt tysta tillsammans medan hon samlade sig. 

Tillsammans satte vi sedan ord på det som berörde så starkt innan vi gick vidare med intervjun. När 

det var mycket laddat material kunde jag även samla ihop det och säga något om att det här verkar 

vara svårt och att det är något som de kan fortsätta prata om i den kommande terapin. 

Avslutningsvis pratade vi om hur det varit att delta i intervjun och hur de eventuellt trodde att det vi 

hade pratat om skulle påverka det de skulle ta upp med psykoterapeuten i den kommande terapin. 

Förutom det empiriska värdet för mig, var detta även tänkt som en hjälp för informanten att samla 

ihop sig och för denna gång lämna eventuellt svåra minnen. Alla informanterna uttryckte att det 

hade varit intressant att få svara på frågorna, att de kommit på saker de inte tänkt på tidigare som de 

trodde att de nu skulle bli mer obeservanta på i den kommande terapin och de upplevde att de hade 

svarat så uttömmande och sanningsenligt de kunde. 

 

Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska perspektiv som användes vid analys av materialet. 

Detta avsnitt som består av två delar är något omfattande, men ska även ses som ett försök att skapa 
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ett sammanhängande teoretiskt ramverk för att utveckla tänkandet kring existentiell och relationell 

problematik i vuxenblivandet. 

 

Teoretiskt perspektiv 1 – den existentiella dimensionen 
Denna studie tog teoretiskt avstamp i den nya framväxande biopsykosociala utvecklingspsykologin 

(Gilbert, 2009; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009) som inkluderar både arv och miljö, 

beteende och upplevelse, både det intrapsykiska och interpersonella, och som utgår ifrån att 

människan i grunden är en relationell och kommunicerande varelse som till stora delar blir till i sina 

nära relationer. Psykiatrikern och antropologen Kleinman (1980) och religionspsykologerna 

Pargament (2007) och DeMarinis (1998) menar dock att ännu en dimension behöver läggas till den 

biologiska, psykologiska och sociala. Pargament som ägnar sig åt forskning inom coping och 

religion kallar den för den andliga. Kleinman och DeMarinis som ägnar sig åt forskning rörande 

människans existentiella hälsa kallar den för den existentiella dimensionen. I denna studie valde jag 

att använda mig av den biopsykosocioexistentiella modell som DeMarinis (1998, 2003) har 

utvecklat för en svensk kontext. Denna modell som är ett sätt att operationalisera kulturen i dess 

olika dimensioner ”allows for an understanding of the existential dimension of culture in relation to 

other cultural dimensions: psychological, biological-physical, social, and ecological” (DeMarinis, 

2003: 44). DeMarinis menar att för att förstå och bedöma hälsa och sjukdom på såväl folkhälso- 

som individnivå behöver alla dessa fem dimensioner beaktas (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. DeMarinis (1998) kulturmodell för bedömning av existentiell hälsa och epidemiologi på både samhälls- och 

individnivå. Processerna i den existentiella dimensionen är avgörande för hur folk- och individhälsa bedöms, beskrivs 

och hanteras på såväl samhälls- som individnivå. 

 

De fem dimensionerna kan beskrivas enligt följande (DeMarinis, 1998: 21-22): 

1. The biological-physical dimension is focused on the body’s ways of functioning. This dimension 

includes both the body’s bio-chemical processes as well as the body’s way of reacting to and 

approching its surronding. 

2.  The psychological dimension is focused on the ’inner world’, how the psyche functions and reacts in 
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its surronding context. This dimension includes the range of the sense processes: thoughts, actions, 

and emotions, in dynamic interaction with the individual’s personality structure. 

3.  The social dimension is focused on the relational world in which the individual participates and 

negotiates. This dimension includes social structures, networks, and in particular the institutions that 

function as normative and meaning-giving systems as well as the power system they represent. 

4.  The ecological (natural) dimension is focused on the individual’s interaction with the natural 

environment. This dimension includes structures as well as space. Both natural and constructed 

environments are included. 

5. The existential dimension is focused on the individual’s understandings of existentiality/spirituality 

and the way meaning is created. This dimension includes worldview conceptions, life approach, 

decision-making structure, way of relating, and way of understanding. It also includes the activities 

or expressions of symbolic significance, such as rituals and other ways of marking meaning. 

 

I denna modell ses de olika biopsykosocioexistentiella dimensionerna som interaktiva, där en 

förändring eller dysfunktion i en dimension påverkar de andra. Den existentiella dimensionen har 

dock en särställning gentemot de andra (se den dubbelriktade pilen i figur 1). DeMarinis skriver: 

 [T]he existential dimension, represented as an arrow directed both into and away from the center of 

the diagram [fig. 1], is understood to be of greatest importance for understanding how health and 

illness are constructed within a cultural context. This is because the existential dimension negotiates a 

balance between the culture’s symbolic world and the perception of reality. If the existential 

dimension is impaired or dysfunctional, a general condition of dysfunction will result. (DeMarinis, 

2003: 45-46) 

 

Denna modell kan användas på både samhälls- och individnivå, men användes i denna studie endast 

för att titta på individens olika utvecklingsområden. 

 

Ett biopsykosocioexistentiellt perspektiv och de unga vuxnas utvecklingsuppgift. Utifrån 

DeMarinis modell utvecklas de unga i en livsvärld som består av de fem ovan nämnda 

dimensionerna. I linje med senadolescent identitetsutveckling (Marcia et al. 1993) och det faktum 

att människan i sitt vuxenblivande i den svenska kontexten ställs inför en rad avgörande livsfrågor 

och val (Adamson, 1999; Jacobsson, 2005; Marcia et al., 1993) bör förhållandet till och mellan 

dessa dimensioner i vuxenblivandet aktualiseras mer än tidigare. Aktiviteten i den genomgripande 

existentiella dimensionen kan därför förväntas öka hos senadolescenter och unga vuxna. Uttryckt i 

relationella termer kan den existentiella dimensionen på individnivå ses som ett potentiellt rum för 

reflektion där människans alla relationer sätts i fokus: vem är jag i relation till mig själv, andra, 

livet, framtiden, existensen som helhet? Och utifrån dimensionernas ömsesidighet: vem är andra, 

livet, framtiden, existensen som helhet i relation till mig? 
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Utifrån den valda huvudforskningsfrågan undersöktes endast vissa av de ovan nämnda relationerna 

i denna studie, nedan kallade relationella fokusområden.  

 

Föreliggande studies relationella fokusområden 

I enlighet med såväl Adamsons (1999) forskning och teori och relationell forskning och teori 

(Bowlby, 1969, 1988; Stern, 2003/1985) skulle nedan presenterade relationella fokusområden även 

kunna beskrivas i termer av integration av olika samspelsprocesser. Detta skulle kunna utvecklas 

betydligt, men är inte möjligt inom ramen för denna uppsats. 

Relation till livet: Jag valde att övergripande kalla relationen till de existentiella frågorna för 

’relation till livet’. Detta område har följande underområden: 1) existentiell fråga; 2) 

livsfrågor/framtiden; samt 3) livsval. 

 

Existentiell fråga: ’Existentiell fråga’ operationaliserades för denna studie i enlighet med 

Adamsons definition, dvs. det informanten tycker är viktigast och tänker mest på i livet just nu. 

"What do you find important in your life right now, what do you often find yourself thinking 

about?" (Adamson, 1999: 53). 

Livsfrågor/framtiden: Adamson (1999) fann i sin forskning att livsfrågor i åldersgruppen 16 till 

19 år framför allt rör den egna framtiden. När de tillfrågades om vad de ansåg viktigt i livet 

förflyttade de sig snabbt till områden som rörde den egna framtiden. Eftersom de ungas 

existentiella frågor ofta verkar handla om livsfrågor i relation till framtiden togs 

livsfrågor/framtid med som ett eget område som frågor ställdes kring. Vad gäller själva 

begreppet livsfrågor fick informanterna berätta vad de tänkte på när jag sa ”livsfrågor” och 

utifrån det göra en egen definition som vi sedan samtalade kring. 

Livsval: Jacobsson (2005) fann att unga vuxna i hög grad anger att de har problem i relation till 

att hantera och göra viktiga val gällande studier och arbete, alltså val som rör den egna 

framtiden. Många av de unga vuxna beskrev att ”du blir det du väljer”. Detta innebär, menar 

Jacobsson, att valen har stor betydelse för de ungas formande av en vuxenidentitet. Även när det 

gäller själva begreppet livsval fick informanterna berätta vad det tänkte på när jag sa ”livsval” 

och göra en egen definition som vi därefter samtalade kring. 

 

Relation till vuxna: Relation till vuxna innefattade framför allt relationen till föräldrar och andra 

vuxna, vilket innebär att relationen till jämnåriga vuxna inte fokuserades. 

Relation till sig själv: I relation till sig själv innefattades inre samtal, dvs. tankar och känslor kring 

livet, framtiden och livsval och eventuellt inre samtal om dessa områden med signifikanta andra, 

inklusive gud, högre makt, naturen eller liknande. 
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Teoretiskt perspektiv 2 – den sociala hjärnan 

Den sociala hjärnans utveckling och funktion 

Den ”sociala hjärnan” används förenklat som begrepp för att lyfta fram att hjärnan utvecklas i 

samspelet mellan vårt genetiska arv och omgivningens influenser i en process som kallas ”use-

dependent development” (Cozolino, 2002). Detta innebär att vi har våra givna förutsättningar när vi 

föds med en naturlig tidtabell för utveckling inom olika områden, men att hjärnan och våra 

färdigheter i denna givna utvecklingsprocess till stor del formas av våra interpersonella samspel 

med signifikanta andra. Så kallad upplevelseberoende plasticitet återfinns på flera ställen i hjärnan, 

bl. a. amygdala, hippocampus och prefrontal cortex (Kolb & Gibb, 2002; Maletic-Savatic, Malinow 

& Svoboda, 1999). Hjärnan växer och utvecklas genom neuronal tillväxt och ökad integration av 

neuronala nätverk från bakre till främre delar och lateralt från sida till sida, och den tidiga 

omvårdnaden har visat sig ha stor påverkan på formandet av den sociala hjärnan, dess strukturer 

och system (Cozolino, 2002, 2010).  

Den mänskliga hjärnan är inte färdigutvecklad när vi föds (Blakemore & Frith, 2003). Den når full 

storlek vid 11–12 års ålder och prefrontal cortex (pfc), som är en viktig del av den sociala hjärnan, 

utvecklas till vuxenfungerande först i 25-årsåldern (Thatcher, 1980, 1991), därefter fortsätter 

utvecklingen långt in i 50-årsåldern (Bartzokis et al., 2001). Prefrontal cortex är avgörande för vår 

självupplevelse och förmåga till självreglering, självreflektion och beslutsfattande och den når 

vuxenfungerande runt samma period som aktiviteten i den existentiella dimensionen förväntas öka 

(återkommer till detta samband nedan). 

 

Nedan presenteras några grundläggande principer inom relationell teori som är avgörande för den 

sociala hjärnans utveckling. Dessa är hämtade från anknytnings-, intersubjektivitets-, affekt- och 

självdialogsteori. Dessa teorier som kommer från olika håll kompletterar och överlappar varandra. 

Neuropsykologin ska i enlighet med Cozolinos beskrivningar dock ses som den grundläggande och 

sammanbindande teorin. 

Till en början hade jag tänkt använda relationella teorier för att mer ingående undersöka hur 

samspelet mellan informanten och de vuxna brukar gå till, men eftersom mina informanter i så liten 

grad använder sig av vuxna för att samtala om existentiella frågor som rör deras liv, framtid och 

livsval har jag använt dessa teorier mer allmänt för att besvara huvudforskningsfrågan och tänka 

kring existentiell och relationell problematik i vuxenblivandet. Presentationen nedan följer i stort 

min forskningsfrågas underfrågor med följande huvud- och underrubriker: Reglering tillsammans 

med vuxna (Anknytnings- och utforskandesystemen; Intersubjektivitet; Affektreglering; samt 

Samskapande av berättelser) och Självreglering (Inre representationer; Självdialog; samt 

Självreflektion). 
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Reglering tillsammans med vuxna 

Anknytnings- och utforskandesystemen. Människobarnet är totalt beroende av sina föräldrar 

när det föds. Hot om eller verklig separation från föräldrarna orsakar panikreaktioner hos barnet 

(Panksepp, 2009a, 2009b) och långvarig brist på kontakt med anknytningspersonen kan ge 

bestående hjärnskador (Thatcher, 1994, Krystal, 1988; Schore, 2001; Essex et al., 2002). 

Anknytningen är ett eget genetiskt inkodat motivationssystem, liksom mammans 

omvårdnadssystem (Bowlby, 1956). 

Utforskandet beskrivs inom anknytningsteorin som ett andra grundläggande motivationssystem som 

behövs för att utveckla egen kompetens, egna färdigheter, självständighet, eget tänkande och andra 

självfunktioner (Stern, 2003/1985, 1990). Det är viktigt för vårt psykiska mående att det är balans 

mellan anknytnings- och utforskandesystemen. 

Anknytningssystemet är inte detsamma som rädslesystemet, men de samarbetar. 

Anknytningssystemet aktiveras när något stimuli signalerar fara, vilket gör att barnet söker 

förälderns närhet, skydd och tröst. När vi känner panik vid separation eller hot om separation är det 

amygdala som signalerar fara och det är amygdala, med sin signalfunktion, som är navet i den 

sociala hjärnan och den som aktiverar anknytningsbeteendet. Hippocampus, vårt ”förnuft”, bromsar 

upp alarmpåslaget och gör det möjligt för oss att skilja ut verkligt farofyllda situationer från sådana 

som endast skenbart är farofyllda (Sherry & Schacter, 1987). Långvarig stress med höga 

kortisolnivåer kan dock minska omfånget och funktionen hos hippocampus (Benes, 1989; Geuze et 

al., 2005). Tröstande, lugnande och berörande omvårdnad i återkommande interaktioner med 

vårdnadshavaren verkar dock öka hippocampus förmåga att reglera ner stress (Plotsky & Meaney, 

1993). Tröst och lugnande omvårdnad gör alltså att vi blir tåligare och ”förnuftigare”, dvs. kan 

tänka klarare och diskriminera bättre mellan det som är verkligt farligt och inte. 

Amygdala och hippocampus får under barnets utveckling mer och mer hjälp av prefrontal cortex 

(pfc) med regleringen av intryck och känslor (Cozolino, 2010).  

Enligt anknytningsteorin har människan ett grundläggande behov av att ha en trygg bas att utgå 

ifrån och en trygg hamn att återvända till efter det att världen utforskats och bemästrats. När 

spädbarnet av en eller annan orsak förnekas sociala relationer eller affektintonad samvaro får det 

livsavgörande konsekvenser. Barnet blir då oförmöget att reglera sig själv känslomässigt och det 

kan inte skapa närande relationer, dessutom blir prefrontal cortex outvecklad (Hart, 2008; Bauer, 

2007/2005; Chugani et al., 2001; Spitz, 1945, 1964; A Freud, 1965). ”[T]he quality of the 

attachment between the baby and his caregiver [---] lays down the template of expectations and 

responses for all future intimate interactions in implicit memory, the unconscious internal working 

models of relationships” (Balbernie, 2001: 237-255, min kursivering). Själva begreppet 
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”anknytning” refererar till denna varaktiga inre representation eller modell av relationen till 

föräldern och tendensen att vid fara eller stress söka närhet hos denna (Broberg et al., 2006). 

I normalbefolkningen har man funnit tre olika anknytningsmönster: trygg (B) och otrygg 

anknytning som antingen kan vara undvikande (A) eller ambivalent/motspänstig (C). Dessa är inte 

psykopatologiska, barnet har ett ”mönster”, så kallade inre arbetsmodeller (Bowlby, 1969, 1988; 

Ainsworth et al., 1978) för hur det ska bete sig vid fara eller hot om fara, även om otrygg 

anknytning utgör en psykologisk riskfaktor. 

Vid trygg anknytning är det balans mellan anknytning och utforskande. Barnet söker närhet och 

skydd hos föräldern, som utgör en trygg bas att utgå ifrån och en trygg hamn att återvända till när 

anknytningssystemet aktiveras. Barnet återtar sitt utforskande ganska snabbt efter det att känslan av 

trygghet återupprättats tillsammans med föräldern. Det är dessa återkommande tröst- och 

affektreglerande situationer med vårdnadshavaren som så småningom blir till inre arbetsmodeller 

(IAM, Bowlby, 1969, 1988) för självtröstande och självreglering. För att samspelet ska kännas bra 

för barnet behöver vårdnadshavaren vara tillräckligt närvarande i blickkontakt, beröring och sätta 

ord på det som händer i samspelet och det som vårdnadshavaren tror händer inom barnet, där 

vårdnadshavaren och barnet ömsesidigt ger och tar emot känslor och olika verbala och kroppsliga 

uttryck. 

Vid otrygg, undvikande anknytning har barnet lärt sig att hitta strategier för att tänka bort sina 

anknytningsbehov. Anknytningssystemet får inte gå igång som en effekt av att den inre 

arbetsmodellen präglas av erfarenheter av att anknytningspersonen inte är beredd att möta barnets 

behov av närhet, tröst och affektreglering. Barnet undviker att ta in information om föräldrarnas 

brist på engagemang och istället flyttar det sitt intresse till exempelvis fortsatt utforskande för att 

inte provocera den avvisande eller otillgängliga föräldern. Här kan utforskandet och det egna 

tänkandet få stort utrymme, men på bekostnad av att barnet inte lär sig att känna igen och uttrycka 

sina egna känslor och behov. 

Vid otrygg, ambivalent/motspänstig anknytning är anknytningssystemet överaktiverat pga. att den 

inre arbetsmodellen präglas av oförutsägbarhet och nyckfullhet hos anknytningspersonen. Barnet 

klänger på föräldern och kräver mer för att få hjälp med regleringen och bli ”nöjd” och trygg, utan 

att uppnå detta i tillräckligt hög grad. Här utesluter barnet förälderns nyckfullhet, otydlighet och 

brister och bara ser och anstränger sig för att få av det ”goda” hos föräldern.  I och med detta 

hindras barnet från att använda sin kompetens till utforskande. Här är det en överaktivering av olika 

känslor, utan att det leder till konstruktiv handling eller fördjupad kännedom om det egna självet 

eller den andre. 

Vid senare studier (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999; Main & Solomonsen, 1986; Sroufe & Waters, 

1977) framträdde en fjärde anknytningstyp som inte uppvisar något sammanhängande mönster, den 
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så kallade desorganiserade anknytningen. Denna brist på mönster och strategier uppstår vid 

skrämt/skrämmande föräldrabeteende, dvs. när anknytningspersonen väcker rädsla hos barnet eller 

för att han eller hon visar rädsla för sitt eget barn, barnet kan då inte välja mellan en närmande eller 

undvikande reaktion. Barnet stelnar i sin egen rädsla mitt emellan flykt och närmande och det 

uppvisar beteenden som karaktäriseras som ”förstenade” (freezing) alternativt fragmentiserade (jfr 

med dissociation, som kan ses som ett mönster, Gerge, 2010). Dessa barn är fångade i en rädsla 

utan slut (fear without solution) (Main & Hesse, 1990, Main et al., 2005). 

Anknytningsmönstret etableras successivt i den dagliga samvaron med föräldrarna. Det är även 

möjligt att ha olika anknytningsmönster till olika vårdnadshavare. Behovet av en 

anknytningsrelation att återvända till för känslomässig reglering och återhämtning kvarstår livet 

igenom. När det gäller förskolebarn har en studie (Dettling et al., 2000) dock visat att det inte är 

frånvaron av anknytningspersonen i sig som ökar barnets stresshormoner, utan själva frånvaron av 

en vuxen person som ger gensvar och är uppmärksam på barnets växlande sinnestillstånd. Detta är 

inte minst viktigt ur ett psykoterapeutiskt perspektiv. 

Intersubjektivitet. Stern (2005) betraktar intersubjektivitet, dvs. att känslomässigt och mentalt 

dela upplevelser och intentioner med andra, som en primär motivationsfaktor, alltså en 

grundläggande mänsklig drivkraft. Han tillmäter den ett avgörande överlevnadsvärde på samma sätt 

som anknytningen och han menar att anknytningssystemet och intersubjektivitetssystemet stöder 

och kompletterar varandra. Anknytningen får oss att hålla oss fysiskt nära och återvända till 

varandra, vilket möjliggör för intersubjektiviteten, det psykiska närhetssökandet, att fördjupas och 

vår medfödda förmåga till och behov av intersubjektivitet stärker och möjliggör för anknytningen 

att ta form. Stern menar att barnets intersubjektiva upplevelser inte bara kommer ur erfarenheter 

med ”själv och annan” utan ur mötet med ”självreglerande annan”, vilket är själva grunden för 

anknytningen. Flera forskare (Kugiumutzakis, 1998, 1999; Meltzoff & Moore, 1992) har kopplat 

vår medfödda förmåga till primär intersubjektivitet till spädbarnets förmåga till affektiv 

kommunikation och synkroniserad kommunikativ process redan som nyfödd. Affektintoning, att 

kunna dela känslotillstånd, är en av de viktigaste aspekterna av all social kontakt och 

kommunikation och en förutsättning för trygg anknytning och att känna sig förstådd. Brist på eller 

frånvaro av affektintoning skapar otrygg eller i värsta fall desorganiserad anknytning. I den tidiga 

anknytningsfasen är affektspråket med sina mimiska och kroppsliga uttryck det främsta redskapet 

för kommunikation och samvaro, och denna affektiva kommunikation är en del av vår samvaro livet 

ut även om den då oftast är subtilare (Tomkins, 1962, 1963, 1992, 1995). 

Affektintoningen är viktig för att vi ska lära känna, hantera och sätta ord på våra egna känslor. 

Enligt Tomkins (1962, 1963, 1992, 1995) föds vi med nio grundaffekter – glädje, intresse, 

förvåning, sorgsenhet, rädsla, vrede, skam, avsmak, avsky – som måste tonas in och på ett eller 
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annat sätt och sättas ord på för att vi skall få ett medvetande kring dem. De flesta föräldrar sätter 

automatiskt ord på det de upplever att barnet känner och det som försiggår inom barnet, speciellt 

när barnet är litet. ”Nu är lillan trött”, ”det där gjorde ont, nu är lillan ledsen, kom – mamma ska 

hjälpa dig”, ”åh, det där var gott”, ”det där var roligt”, osv. Sker inte detta kommer barnet att 

uppleva detta som en kroppslig förnimmelse som saknar mening, vilket kan leda till 

psykosomatiska problem (t.ex. ont i magen eller huvudet) eller ätstörningar hos det uppväxande 

barnet. Inom mentaliseringsteori används begreppen markerade, omarkerade och felmarkerade 

(Fonagy et al., 2002) känslor för att beskriva att anknytningspersonen eller någon annan speglar, 

avstår från att spegla respektive förvränger vad barnet känner. Får vi våra känslor intonade och 

markerade känner vi oss förstådda och Fonagy säger: ”The biological need to feel understod […] 

takes precedence over almost all other goals” (Fonagy et al., 1995: 268-269). Att sätta ord på 

känslor korrelerar med minskad amygdalarespons och en ökad aktivitet i högra prefontalloben 

(Hariri et al., 2000). Även att skriva om det som hänt stödjer en s.k. top-down (dvs. prefrontal-

amygdala) reglering av känslor och kroppsliga reaktioner (Pennebaker & Beall, 1986; Pennebaker, 

Kiecolt-Glaser & Glaser, 1988). I samspelet med andra fortsätter barnet att utveckla det som kallas 

sekundär och tertiär intersubjektivitet. Sekundär intersubjektivitet innebär att barnet delar 

uppmärksamhet med en annan, genom att tillsammans fokusera på ett objekt, t.ex. ”titta lampa” 

eller genom det Bråten kallar ”annan-centrerad delaktighet” (Bråten, 1998), där barnet träder in i 

den andres erfarenhet och är delaktig i den. Samt genom s.k. ”social referering” (Sorce et al., 1985), 

där barnet på håll söker svar från föräldern på hur det ska göra eller reagera i en viss situation, t.ex. 

är det okej att fortsätta rakt fram fast att det är en dörr där eller hur ska jag reagera när jag ramlar på 

rumpan och det inte gör ont. Hur föräldern reagerar blir avgörande för hur barnet lär sig att tolka 

situationen och påverkar vår iver att utforska världen. Ett leende visar att det är ofarligt, barnet kan 

frimodigt fortsätta, en oroad min visar att det är farligt, barnet stannar upp och börjar kanske gråta. 

Den tertiära intersubjektiviteten, slutligen, omfattar förmågan att förstå vad den andra är på väg att 

säga, att dela berättelser om sig själv, att prata med sig själv genom att simulera ett samtal med en 

”virtuell annan” (Bråten, 1998, 2009) eller en ”aktiverad följeslagare” (Stern, 2003/1985), att kunna 

tänka sig in i vad den andra tänker och känner (”theory of mind”, Gopnik & Welman, 1992; Leslie 

& German, 1995) eller att i sin egen kropp kunna simulera vad den andra tänker och känner 

(Goldman, 1992, 2006; Gordon, 1986, 1995; Harris, 2000). Primär och sekundär intersubjektivitet 

används genom livet som ett stöd för den tertiära intersubjektiviteten (Bråten, 2009). Ögonkontakt 

är viktigt för att de intersubjektiva återkopplingarna ska skapas och upprätthållas (Stern, 

2005/2004). 

Affektreglering. Vår förmåga till affektreglering hänger nära samman med våra 

samspelserfarenheter av anknytning och intersubjektivitet. Det är i den återkommande samvaron 
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med en tillräckligt affektintonad vårdnadshavare som barnet, enligt Stern (2000) och Tomkins 

(1995), lär sig att reglera sin kropp och sina känslor. Känslomässigt stimulerande interaktioner 

genererar tillväxt i hjärnan, medan dysreglerade affekter och långvarig stress leder till neuronförlust 

(Benes, 1989; Geuze et al., 2005; Balbernie, 2001). Närvaron av en tillräckligt god 

anknytningsperson bidrar till utvecklingen av nervbanor som är avgörande för affektregleringen och 

den sociala hjärnan. Övergrepp, försummelse, understimulering och långvarig skam skapar en inre 

biokemisk miljö som minskar hjärnans plasticitet och skapar en sårbarhet för psykopatologi. De 

prefrontala loberna, speciellt i den högra hemisfären, reglerar balansen mellan å ena sidan 

parasympatiskt dominerade skamtillstånd och å andra sidan tillstånd av positiva känslor, aktivitet 

och utforskande dominerade av sympatisk exaltation (Schore, 2003, 1994). De neuronala nätverken 

involverade i dessa två funktioner, broms och gas, behöver vara fullt utvecklade och integrerade för 

optimal affektreglering. Utvecklingen av dessa nervbanor gör att barnet tolererar ökade nivåer av 

känslor med bibehållen självreglering och med stresshormonerna på optimal nivå (Schore, 2003, 

1994). Denna ökade förmåga att hantera känslor är av avgörande betydelse, eftersom den stärker 

hjärnans förmåga att växa, förbinda och integrera även i andra avseenden. 

Upprepade upplevelser av att röra sig från reglering till dysreglering och tillbaka till ett reglerat 

tillstånd igen lagras i sensoriska, motoriska och känslomässiga minnen. Det är 

anknytningspersonens deltagande i denna process och den återkommande hjälpen att återföra barnet 

till ett reglerat tillstånd som bygger och stärker dessa banor. Dessa interpersonellt affektreglerade 

upplevelser lagras i det implicita minnet. Med ett psykoanalytiskt språkbruk är dessa implicita 

minnen våra autoreglerande ”goda inre objekt” som vi hämtar stöd ifrån för att återupprätta 

balansen när vi känner oss utsatta. Den positiva förälder-barn-interaktionen etablerar en miljö i 

hjärnan som maximerar positiv känslomässig återkoppling såväl som neuronal tillväxt och förmåga 

till affektreglering. 

Samskapande av berättelser. Vår sociala hjärna utvecklas i ett ömsesidigt samspel med andra 

och våra självreglerande förmågor utvecklas framför allt i samvaro och kommunikation med 

signifikanta andra, där samskapandet av berättelser är en viktig del. Vårt biografiska själv tar form i 

samskapandet av berättelser, vi utvecklar ett medvetet själv, ett jag som kan berätta om sina tankar, 

känslor och upplevelser. Språk och berättande – med sin grund i den vänstra hjärnhalvan – verkar 

vara avgörande för vårt autobiografiska minne, vår förmåga att integrera tankar, känslor och 

handlingar samt för vår känsla av en egen identitet. Berättande och samskapande av berättelser 

verkar ha en stor betydelse för den neurala integrationen på en hög nivå (Rossi, 1993), där verbala 

och ickeverbala uttryck för känslor aktiverar både höger och vänster hjärnhalva, corticala och 

subcorticala processer (Siegel, 1999). Nervbanor som länkar språkområdena med resten av de 

frontala loberna gör dessutom att både talat och inre språk kan guida vårt beteende och reglera 
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affekter. När vi känner namnlös fasa kan vi inte prata, att börja sätta ord på det fasansfulla gör det 

möjligt att börja bearbeta och integrera. ”This integrative process is what psychotherapy attempts to 

establish when it is absent” (Cozolino, 2010: 207). Genom det samskapade berättandet kan barnet 

börja tänka om sitt eget tänkande och kännande och pröva andras och egna uppfattningar om saker 

och ting. 

 

Självreglering 

Inre representationer. Oavsett hur våra tidiga relationella erfarenheter ser ut kodas de in i 

våra nätverk för sensorisk, motorisk och känslomässig inlärning och de formar mentala 

representationer, som inte alltid är ”tillräckligt goda” (Winnicott, 1965). De inre representationerna 

av signifikanta andra har förmågan att trösta och lugna eller dysreglera, beroende på kvalitén i våra 

anknytningserfarenheter. Hur har mamma och pappa tagit emot mig, hur har de tröstat, hur har de 

lyssnat på mig, hur har de hanterat mina känslor och tankar? Dessa implicita, omedvetna minnen av 

vårdnadshavarna organiserar vår inre värld både när vi är själva och när vi är med andra. Cozolino 

(2002) menar att eftersom hjärnan är socialt organiserad upplever vi oss i vissa avseenden alltid i ett 

sammanhang med andra (se även Bråten, 2009).  

Vi har även inre representationer av oss själva. Vårt självmedvetande och våra inre representationer 

av oss själva byggs upp av kroppssensationer och mentala bilder. I denna process spelar 

parietalloberna, som utvecklas ur hippocampus, en avgörande roll (Cozolino, 2002, 2010). Skador 

på dessa lober gör att vi förlorar känslan av var och vem vi är, vår självorganisation och vår 

identitet (Arzy, Blanke et al., 2006). Detta pekar på att de inre representationerna av andra och oss 

själva är viktiga för såväl våra anknytningsmönster som vår självreglering och upplevelsen av vilka 

vi är. Mer övergripande innebär detta att de kroppsförankrade associationsprocesserna i 

parietalloberna ger oss en organiserad och medveten upplevelse av oss själva och världen samt av 

oss själva i världen. 

Självdialog (Bråten, 2009). Barns och vuxnas självdialogiska berättande kan försiggå både 

högt och i tanken. Enligt Bråten (2009) försiggår denna självdialog mer eller mindre hela tiden när 

vi inte är med andra och det är den som syns när människor pratar för sig själva eller när barn pratar 

med låtsaskompisar. När barnets eller den vuxnes tankar inte är engagerade i samtal med en verklig 

annan så är tankarna ofta upptagna av samtal med en inre representation, en aktiverad följeslagare 

(Stern, 2003/1985) eller vad Bråten kallar en ”virtuell annan” (Bråten, 2009: 221). Bråten (2009) 

framhåller vidare att människors självdialog verkar vara en genuin självorganiserande och 

självreglerande aktivitet. 

Självreflektion. I de ovan beskrivna punkterna har fokus legat på att människan är en social 

varelse som till stora delar formas till den hon är i samspel och samvaro med andra människor. 
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Enligt anknytningsteorin påverkar även våra tidiga omvårdnadsrelationer hur vi förhåller oss till 

och utforskar omvärlden: Är den farlig eller vänligt sinnad, är jag en som klarar av att hantera olika 

situationer och problem eller inte? I relation till unga vuxnas utvecklingsuppgift (Adamson, 1999; 

Marcia et al., 1993) och DeMarinis (2003) biopsykosocioexistentiella modell skulle jag vilja 

framhålla att utforskandet i denna ålder mer uttalat än tidigare även kan förväntas inkludera ett 

utforskande av den egna personen och det egna inre. Hur ser jag på världen, vem är jag i relation till 

mig själv och andra, vad vill jag och hur vill jag leva mitt liv? En viktig del i vuxenblivandet 

handlar om att utveckla ett självständigt tänkande, ett eget inre rum för reflektion och 

självreglering, där det är möjligt att tänka om tänkandet, känna om tänkandet och tänka om 

kännandet eller ”känna-tänka”, som det också har kallats, om det som försiggår intrapsykiskt hos 

både en själv och andra och i livet i övrigt (Cozolino, 2010; Sharp, Fonagy & Goodyear, 2008). 

Denna förmåga att kunna ”känna-tänka” är avgörande för att kunna bedöma en situation och fatta 

beslut som är förankrade i det egna självet och denna process försiggår till stor del i prefrontal 

cortex (pfc), där, orbito medial prefrontal cortex (ompfc) handhar det som mer rör kännande och 

dorso lateral prefrontal cortex (dlpfc) det som mer rör tänkande. 

En av de primära uppgifterna för fem av de sex corticala hjärnloberna, däribland parietalloben, är 

att processa intern och extern information, kombinera det med tidigare erfarenheter och sända 

denna information till den sjätte corticala prefontalloben för analys och beslutsfattande (Cozolino, 

2006). Neuronala nätverk som förbinder parietal cortex och prefrontal cortex med varandra verkar 

också vara avgörande för vår egen självupplevelse (Lou, Nowak & Kajer, 2005). Själva pfc 

processar alltså inga direktupplevda sinnesintryck eller motoriska rörelser, dess uppgift är istället att 

organisera och koordinera förprocessad information, reglera affekter på socialt acceptabla sätt, göra 

upp planer och koordinera handlingar med intentionella mål – alltså agera på det vi vill – och vi kan 

här genom processerna i ompfc och dlpfc tänka om känna-tänkandet och resonera i abstrakta termer 

(Cozolino, 2010). Enligt Cozolino är det troligt att de problem som ofta tas upp i en psykoterapi är 

relaterade till brister i integreringen och balansen mellan ompfc och dlpfc, och att en god terapi 

stimulerar en utveckling mot större integrering och balans mellan kännandet och tänkandet och 

dessa områden i hjärnan. 

Prefrontal cortex är den del av hjärnan som utvecklas sist och som nämndes ovan är den inte 

utvecklad till vuxenfungerande förrän i 25-årsåldern. I ungvuxenperioden sker alltså något 

kvalitativt annorlunda på flera plan. De unga vuxna med en utvecklad pfc får en ökad förmåga till 

självreflektion och självreglering samt ett eget beslutsfattande förankrat i det egna självet samtidigt 

som de förväntas hantera existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval. Sammantaget 

pekar detta på att funktionerna i pfc ära nära förbundna med och av betydelse för upplevelsen och 
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hanteringen av de frågeställningar och val som aktualiseras i den existentiella dimensionen i 

ungvuxenperioden: ”Vem är jag i relation till…? Hur ser jag på livet? Vad vill jag?” 

Cozolino framhåller på flera ställen att det är viktigt att vi funderar kring hur vi kan bedriva 

psykoterapi som stimulerar neuronal tillväxt och ökad integration av neuronala nätverk i den sociala 

hjärnan och därmed i prefrontal cortex. I anslutning till detta kan vi även fundera på vad som 

stimulerar utvecklingen av den existentiella dimensionen som ett potentiellt rum för reflektion hos 

en individ. Cozolino får sista ordet: 

It is so important to be curious about who your children are, to learn how to play with them, and to 

encourage their imaginations. All that we have learned about neural plasticity tells us that the brain is 

primed to grow in conditions of safety, positive excitement, shared openness, and exploration. These 

states of mind create the flexibility that lets you adapt to your children and helps them discover their inner 

world. (Cozolino, 2006, 331-332) 

 

Detta teoriavsnitt är, som sagt, omfattande och jag har inte relaterat alla teoretiskt specifika delar till 

mitt resultat. Centrala begrepp och beskrivningar från de ovan presenterade teorier användes dock 

för att besvara huvudforskningsfrågan. 

 

Resultat 

De fyra informanterna 

De fyra kvinnliga informanterna var mellan 22 och 24 år vid intervjutillfället. En av dem hade haft 

ett möte med sin psykoterapeut, de andra väntade fortfarande på att få en tid. Alla fyra kommer från 

någon form av medelklass och de flesta föräldrarna har någon form av högskoleutbildning och 

arbetar inom sina respektive yrken. I tre av fallen är informanternas föräldrar skilda. I den familj där 

föräldrarna lever ihop är pappan ”alkoholiserad”. Alla fyra säger att de undviker att göra val, men 

tre av dem har redan gjort flera avgörande livsval, en har gjort två aborter, två har tagit beslut kring 

vilket land och med vem av föräldrarna de ska bo och två har försökt att ta sitt liv och kämpar 

fortfarande med att välja livet. Två av informanterna har etniska och kulturella inslag från andra 

länder än Sverige. En är född i ett östeuropeiskt land, en är född av en afrikansk mamma i Sverige. 

Den sistnämna informanten har dessutom bott en längre period med sin svenskfödda pappa 

utomlands. Detta problematiseras i diskussionsdelen, men uppmärksammas inte specifikt i 

resultatdelen, eftersom antalet informanter var för litet för att göra kvalificerade jämförelser mellan 

informanterna. Intervjuerna tog ca två timmar per informant. 

 

De fyra informanterna presenteras nedan med var sitt citat: 
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”Maria”, 23 år: Jag har aldrig tänkt på att jag undviker att göra livsval, så mycket som att jag bara 

inte bryr mig om att göra dem. 

”Ellen”, 23 år: Det är lite därför jag behöver hjälp, för jag har inte ord för saker som jag känner är 

väldigt jobbigt i mig. 

”Maja”, 24 år: Det mesta i mitt liv har med det att göra, just det här att jag vill kunna tänka klart 

och fatta beslut. 

”Lena”, 22 år: Det är just det som har varit lite av min kris, jag vet inte vad jag vill, det är faktiskt 

bra att du sa det, nu fick jag fram det jag känner, att jag inte har något mål. 

 

Tematisk analys 1, 2 och 3 

Utifrån teoretiskt perspektiv 1 organiserades materialet från de fyra djupintervjuerna i tematisk 

analys 1 efter följande kategorier och koder: 
  

Kategori Relation till LIVET Relation till VUXNA Relation till sig SJÄLV 

Koder Existentiell fråga (+) 

Livsfrågor/Framtid (+/-) 

Livsval (+/-) 

 

 

Samtal allmänt (+/-) 

Samtal med mamma (+/-) 

Samtal med pappa (+/-) 

Samtal med andra vuxna (+/-) 

Behov av samtal/Söker psykoterapi 

för (+/-) 

Behov av samtal under uppväxten 

Inre samtal (+/-) 

 

 

 

  

I relation till innebär att informantens tankar, känslor och förhållningssätt fokuserades i förhållande 

till det specifika kodområdet. I kategorin Relation till LIVET fokuserades mer generellt tankar, 

känslor och förhållningssätt i förhållande till existentiell fråga, livsfrågor/framtid och livsval. I 

kategorierna Relation till VUXNA och Relation till sig SJÄLV fokuserades framför allt förekomst av 

yttre respektive inre samtal gällande existentiella frågor som rör livet, framtiden och livsval. De 

koder som har (+/-) efter sig indikerar att dessa finns i två varianter, där (+) innebär att informanten 

ägnar sig åt dessa ämnesområden eller har samtal om dessa ämnen och (-) att informanten undviker 

ämnet eller inte har samtal om dessa ämnen. Kategorier med tillhörande koder sammanställdes var 

och en för sig. (+) för sig, (-) för sig och (+/-), som indikerar ambivalens, för sig. Resultatet av 

Tematisk analys 1 finns inte presenterad i denna framställning. Inte heller resultaten från tematisk 

analys 2 presenteras här. I tematisk analys 2 sorterades och meningskoncentrerades materialet 

ytterligare i relation till underfrågorna. Analys 1 och 2 gjordes för varje informant för sig. Därefter 

fick materialet i tematisk analys 3 i möjligaste mån tala fritt utan specifikt teoretiskt perspektiv, vilket 

ledde till formulerandet av de slutliga kärnkategorierna. I detta tredje analyssteg lästes materialet både 

vertikalt och horisontellt för att hitta tematiska likheter och olikheter mellan informanterna.  
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Kärnkategorier 
I detta avsnitt besvaras underfrågorna genom att kärnkategorierna presenteras med några 

illustrerande citat från informanterna tillsammans med klargörande beskrivningar. Kärnkategorierna 

presenteras i enlighet med underfrågornas ordning och som brukligt vid kvalitativ analys kan det 

var en eller flera av informanterna som utgör grunden för kärnkategorin. Det skulle även ha varit 

fruktbart att titta på var och en av de fyra intervjuerna som enskilda fall, men det var inte möjligt 

inom ramen för denna uppsats. I intervjuerna ställde jag dessutom frågan: Hur tänker du kring 

kvinnligt och manligt i förhållande till livsval? Genusaspekten finns inte med i kärnkategorierna, 

men två av informanterna tyckte dock att det var en tydlig skillnad. Båda kände att de hade större 

krav på sig att göra något med sina liv för att de var kvinnor, där de tyckte att jämnåriga män mer 

tog livet som det kom, utan att känna krav. 

 

Relation till livet – utforskande och självreflektion. 

1. Hur förhåller sig informanterna till existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval? 

• Ångestladdat att tänka på framtiden och bestämma sig när man inte vet vad man vill eller vad 

man är bra på.  
Citat: ”Just nu är det väldigt mycket tankar på framtiden hela tiden, vad jag ska göra och bli och ägan mig 

åt. Duger jag till det här eller ska jag göra någonting annat och kommer jag att få jobb som det här och 

kommer jag att kunna göra någonting över huvud taget eller kommer jag alltid att må dåligt?” ”Jag blir 

väldigt, väldigt stressad.” ”Hjärtklappning och sådant.” ”Ibland kan det kännas ganska spännande, 

men ofta kan det kännas tungt och nästan som en sorg på något sätt, för jag tar nästan ut det i förskott 

att jag inte kommer lyckas.” 

”Ibland brukar jag bara skjuta upp beslutet så länge tills nästan livet fattar beslutet åt mig, men oftast så 

försöker jag väl själv bestämma, men jag har svårt för att sätta mig ner och så här väga för och emot så 

där. Det vet jag alltså inte hur jag gör, just eftersom jag försöker stänga av det så fort som det blir 

jobbigt.” ”Att jag alltid försöker slippa undan att fatta beslut.” ”Ofta känns det så jobbigt så att jag 

liksom försöker bara stänga av det och tänka på något annat.” 

”När jag tänker på framtiden så tycker jag det är jätteläskigt.” ”Framtiden är inte något jag ägnar mycket 

tid åt” ”så det oroar mig inte, utan det löser sig och så får man ta det då.” ”Det finns ju säkert en orsak 

till att jag inte sitter och tänker: ’vad vill jag i framtiden, vad vill jag ha för yrke, vad vill jag ha för 

liv?’” ”Vad den orsaken är det vet jag inte och det är nog något som jag kanske väljer att inte tänka på 

aktivt heller.” 

Alla fyra undviker att tänka på framtiden och vad de vill för att det är för ångestladdat eller för 

läskigt. Intervjufrågorna gör att de blir medvetna om att de till stor del undviker att tänka på 

framtiden. Flera av dem skjuter upp tankarna på framtiden genom att tänka ”det löser sig”. 
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Relation till vuxna – reglering tillsammans med vuxna. 

2. Hur använder informanten föräldrarna för att hantera existentiella frågor som rör deras liv, 

framtid och livsval? 

3. Hur använder informanten andra vuxna för att hantera existentiella frågor som rör deras liv, 

framtid och livsval? 

4. Hur formulerar informanten sitt behov av samtal? 

• Önskan om att någon vuxen hade varit ihärdig med att hjälpa en att förstå livet i ett större 

sammanhang, att det man gör i tonåren får konsekvenser för ens liv i framtiden. 
Citat: ”Jag hade behövt prata med någon om livet, alltså lite större frågor, jag fattade inte riktigt då, och 

jag levde så mycket i nuet under de åren, så att jag tänkte inte framåt alls.” ”Som det här med skolan, 

jag fattade inte hur viktig skolan var. Ibland känner jag varför sa ingen till mig, visst, folk alltså pappa 

och så sa det är viktigt med skolan, men det tog man mer bara som något som föräldrar säger. Jag 

fattade inte sådana grejer och tror att det hade varit viktigt för mig att ha någon att prata med bara om 

mig själv och hur jag kände det och lite mer på djupet och lite så där i bilder, ja, själva alltet inte bara 

just nu vad som händer, tänk på att det du gör har sina konsekvenser senare och sådana grejer hade 

nog varit bra för mig att höra då.” 

Det är framför allt en av informanterna som framför denna önskan. Hon skolkade och var med 

kompisar och festade istället för att satsa på skolan under tonåren. 

 

• Ingen vuxen att prata med om mer personliga känslor och tankar under uppväxten. 
Citat: ”Jag tror att jag har haft behov att prata med någon fast jag har stängt inne det och inte gjort det.” 

”Kommer ihåg att jag var väldigt ledsen i skolan [efter skilsmässan] ibland, men jag tror inte det var 

någon som försökte fråga vad det var.” 

Tre av informanterna upplever att de hade behövt någon vuxen att prata med under uppväxten, men 

de vuxna frågade inte hur de mådde och de kunde inte uttrycka sina behov av att prata med någon. 

Det är framför allt på senare tid som de har börjat inse att de behövde och behöver prata med någon. 

Ibland är det vänner eller pojkvänner som stöttat dem att söka hjälp för att de har sett hur de plågats 

av ångest och självdestruktiva beteenden.  

 

• Stora svårigheter att sätta ord på det man känner och tänker. 
Citat: ”Jag har svårt förklara känslor på något sätt, jag känner grejer inom mig och det är därför jag så 

gärna vill prata med någon för jag vill att någon ska förklara för mig, någon ska förklara känslan för 

mig, på något sätt.” 

”Det är bara så kaos i mig på något sätt, det är väl att jag har börjat släppa fram känslor.” ”Det är ju lite så 

Pandoras ask liksom, ju mer jag börjar, desto mer bara kommer…, det är ju inte att jag kan välja, att 

jag kan sitta typ på eftermiddagen och vara lite ledsen för att det var lite jobbigt då och då i 

barndomen, utan det bara väller ju fram.” 



  

31(46) 

”Jag är nog väldigt avtrubbad, känslomässigt.” ”Jag tror inte att jag känner något särskilt kring det, 

förutom att jag har en tanke om att det där borde jag göra något åt.” ”Av det jag kan minnas så har jag 

aldrig varit genuint glad och rörd eller på riktigt ledsen och mått dåligt.” ”Alltså, om alla andra är på 

det sättet, hur bra jag än mår så är det ju jag som är annorlunda.” ”Att folk verkligen kan känna sorg 

och glädje och jag inte kan det mer än att ’ja, men nu är det den där fasaden som är jätteglad, men 

egentligen skiter jag fullständigt i vad du gör och hur du känner’.” 

För mycket känslor på en gång eller inga känslor alls. Tre av dem plågas av för mycket känslor som 

de inte kan hantera och uttrycka och en av dem upplever att hon behöver lära sig att känna och visa 

känslor. Svårigheter i relation till känslor är den mest framträdande och av alla informanterna 

uttalade anledningen till att de söker psykoterapi. 

 

• Känner ofta att ingen förstår. 
Citat: ”Som med den psykolog som jag gick hos… det känns som att båda ting är svåra att formulera och 

att förklara och sen som att jag aldrig blir förstådd.” 

”Det är ju det, att känna att någon förstår en, att man säger att jag förstår dig.” ”Jag vill ju att någon ska 

bara känna att jag förstår, jag har också känt så eller jag förstår din känsla, jag förstår dig helt enkelt.” 

”Jag hoppas att jag kommer att komma dit [psykoterapimottagningen] och träffa en person som kan se 

antydan.” ”Jag behöver verkligen någon som kan haja till och, ’men okej, hon sa inte att det var jättebra, 

hon sa att det var okej’ och börja gå in på det för annars kommer jag att sitta där och bara leverera.” 

Alla fyra längtar efter att känna sig förstådda, att ha en vuxen att prata med som förstår och är 

intresserad av det man känner och tänker, en vuxen som kan se bakom det de visar på ytan, men 

denna längtan visas eller uttrycks oftast inte. 

 

• Använder i liten grad föräldrarna för reglering av känslor eller utforskande av vad de vill i 

livet.  
Citat: ”Jag hade ett självmordsförsök.” ”Det var ganska jobbigt för att jag hade druckit, jag var väldig full 

och jag hade precis berättat för en kompis hur det var hemma och jag hade ju aldrig prata om det 

tidigare och just att jag hade två världar, den här perfekta världen utåt och det här kaoset inåt och det 

var väl som att det bara föll då.”  

De har övergripande få vuxna att prata med och de pratar i liten grad med föräldrarna om vad de 

egentligen känner och tänker. Trots stark ångest och stora svårigheter upprätthåller de ofta en bild 

gentemot föräldrarna av att allt är okej. En av dem har, efter det att pojkvännen ringde till pappan 

och bad om hjälp, nyligen berättat för pappan om sina ångestattacker och självskadebeteende. En 

annan av informanterna har sedan en tid slutat träffa föräldrarna för att hon inte längre orkar hålla 

uppe den ”perfekta världen utåt” samtidigt som hon känner att det är kaos inom henne. 

 

• Erfarenheter av att professionella samtalspartners inte har tid. 
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Citat: ”Jag försökte, gud, jag vet inte, det var svårt…” ”Det förstörde mer för mig än det var bra, för det 

känns som hon [kuratorn] fick mig att trycka in mina känslor ännu mer för att hon inte kunde hjälpa 

mig.” ”Det tog väldigt lång tid för mig att våga ta steget och be om hjälp igen för det fick mig på 

något sätt att fortsätta att tro att det var mig det var fel på.”  

När de fått hjälp har de oftast bara fått komma på några samtal. En informant upplevde det som om 

kuratorn hon fått tid hos bara ville hitta problemet och lösa det så fort som möjligt, samtidigt som 

hon kände sig tvingad att samla ihop sig och stoppa undan alla sina känslor. Det fick informanten 

att må sämre och igen tro att det var henne och hennes känslor det var fel på. Det tog lång tid innan 

hon vågade sig på att söka samtalshjälp igen. 

 

• Goda erfarenheter av professionella samtalspartners. 
Citat: ”De [samtal på en ungdomsmottagning] kretsade också ganska mycket kring framtiden och så där 

och lite ångest för det och då pratade vi om det och jag började lite fundera över vad jag ville och 

försöka besluta vad jag skulle göra och så där.” ”Det kändes jättebra, det gjorde det. För det första så 

kände jag mig alltid mer hoppfull på något sätt efteråt, efter varje samtal, det kändes alltid lite lättare, 

även om jag satt där uppe och grät och var helt förstörd så kändes det alltid bättre, och så kändes det 

som om jag faktiskt lyckades komma fram till lite saker och fatta beslut, sa upp mig från mitt jobb 

som jag verkligen inte trivdes med och började plugga.” 

Informanterna som upplever att de har starka känslor som är svåra att hantera har alla erfarenheter 

av att det lättar och ger hopp att få prata och ge utlopp för sina känslor. En av dem gick en längre tid 

på en ungdomsmottagning och i de samtalen var det även fokus på framtiden och livsval. Att släppa 

fram känslor som varit instängda länge kan ibland leda till starka kroppsliga efterreaktioner ”jag låg 

som och yrade och kallsvettades typ två dygn [efter första samtalet med en psykolog], fast 

termometern visade ingenting”. 

 

• Önskar mer positiv feedback från vuxna på hur man är och vad man är bra på. 

Citat: ”Jag tycker det kan kännas svårt att själv avgöra det [hur$man$är$och$vad$man$är$bra$på] och få 

distans till det.” ”Jag tycker inte att jag har så mycket kontakt med vuxna om det.” ”Ja, jag kanske 

hoppades lite på det också när jag gick på den här folkhögskolan, det var så väldigt fritt och ganska 

slappt och så, jag tyckte inte alls att jag fick så mycket respons från lärarna.” 

En av informanterna uttrycker tydligt att hon vill och behöver mer feedback och spegling från 

vuxna för att få en tydligare bild av vem hon är och vad hon är bra på, men även de andra uttrycker 

på olika sätt att de önskar mer gensvar och engagemang från vuxna, som en av de andra 

informanterna säger ”jag känner mig själv väldigt dåligt”. 

 

Relation till sig själv – självreglering. 

5. Hur använder sig informanten av ”samtalspartners” i sitt inre samtal? 
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• Liten användning av inre representationer. 
Citat: ” ”Jo, henne [mamman] har jag ändå pratat med [i vuxen ålder], när jag mått dåligt och det har 

hjälpt mig mycket vad hon har sagt.” ”Hon har själv gått i terapi, eller KBT och så, olika saker som 

hon liksom tagit med sig därifrån som hon försökte trösta mig med, som jag brukar tänka på ibland.”  

”Jag tror nog väldigt starkt på… en högre makt, kärlek, att det liksom är någonting som allting vilar i på 

något sätt och man kan inte styra över det.” ”Det har nog hjälpt mig väldigt mycket. Det ger mig en 

trygghet, faktiskt.” ”Med tanke på att jag insett att hela min uppväxt har varit helt trasig och 

dysfunktionell skulle jag ha behövt det under hela min uppväxt.” 

”Alltså när jag tänker och resonerar så är det bara utifrån mig själv och mitt tänkesätt och sen kan folk 

säga hur vettiga saker som helst, men det är inte något jag tar till mig. Utan jag är nog väldigt inne i 

mitt eget huvud.” ”Och det är ganska tråkigt, när man tänker på det.”  

Två av informanterna har i någon mån föräldrarepresentationer som de kan använda i den 

intrapsykiska självregleringen och i sitt inre samtal. En av dessa informanter och en av de andra har 

en relation till gud/högre makt, som de känner lugnar när det känns svårt. En av dessa har varit 

troende sen barndomen, hon delar tron med mamman, men inte med pappan, och en har nyligen 

blivit troende efter ett tolvstegsprogram. Den informant som tycker att hon behöver lära sig känna 

känslor upplever aldrig att hon har andra med i sitt inte samtal, hon kan möjligen tänka på vad 

mamman har sagt om hur informanten är som person. En informant säger ”det kändes bra faktiskt 

[att tänka att man kan prata med människor i sitt inre], det kändes lite som du är inte ensam hela 

tiden och sen att det faktiskt kan hjälpa och komma ihåg vissa saker de sagt”. De två som är troende 

upptäcker under intervjun att de skulle behöva prata mer om sin tro, men skulle inte självmant ta 

upp det i terapin om inte terapeuten först förde det på tal. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt presenteras först slutresultatet i förhållande till huvudforskningsfrågan, därefter görs 

kritiska reflektioner kring metod, resultat och validitet och några av de frågor som aktualiserades i 

avsnittet Kulturell kontext. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

 

Slutresultat, huvudforskningsfrågan besvaras 

För att besvara huvudforskningsfrågan förde jag samman kärnkategorierna med väsentliga delar av 

de två teoretiska perspektiven. Dessa tolkningar ska ses som möjliga, men inte som de enda eller 

allenarådande. 

 

Utifrån grundläggande principer inom relationell teori, hur använder sig unga kvinnor som söker 

psykoterapi av vuxna för att hantera existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval? 
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Dessa fyra unga kvinnor använder föräldrar och andra vuxna i ytterst liten grad för att hantera 

existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval. Generellt utgör föräldrar och andra vuxna 

inte en trygg hamn som de återvänder till för affektreglering och de använder i ringa grad inre 

representationer av föräldrarna för självreglering eller självreflektion. De delar i liten om någon 

utsträckning känslor och tankar i ett intersubjektivt samspel med vuxna och de samskapar inte i 

någon betydande grad berättelser om livet och framtiden med föräldrar och andra vuxna. De 

använder inte heller föräldrar och andra vuxna för utforskande av och reflekterande kring mer 

personliga känslor och tankar eller frågor och drömmar som rör livet och framtiden. De känner sig 

ofta inte förstådda och de har få erfarenheter av att vuxna kan vara till hjälp när det gäller att 

hantera livsfrågor såväl som livets svårigheter. Ögonkontakt med föräldrarna används inte i ett 

intersubjektivt fält för att dela upplevelser och få bekräftelse. Flera faktorer pekar på att de har ett 

otryggt, undvikande anknytningsmönster, där de i enlighet med detta anknytningsmönster försöker 

förneka egna känslor och behov och inför föräldrarna verkar klara sig bra på egen hand. De 

utforskar dessutom både yttre möjligheter såväl som sig själva och sitt inre i liten grad, i varje fall i 

relation till existentiella frågor som rör deras liv, framtid och livsval. De mångfasetterade 

relationella bristerna samvariera i denna studie med uttalade problem med affektreglering, 

självreflektion och svårigheter att hantera livsval och frågor som rör framtiden. Tentativt kan detta 

även tyda på att prefrontal cortex inte används fullt ut eller inte är fullt utvecklad och att den 

existentiella dimensionen som ett område för fri reflektion kring livet, framtiden och vad man vill 

inte används eller utvecklas i den grad som är möjligt eller önskvärt. Detta skulle i sin tur innebära 

att grundläggande livsfrågor inte blir aktualiserade och reflekterade kring i den utsträckning som 

skulle behövas i vuxenblivandet. Hur deras relation till gud/högre makt ska tolkas i denna studie är 

svårt att säga i relation till teorierna om den sociala hjärnan (se vidare Granqvist, 2010), men kan 

kanske förstås inom ramen för DeMarinis biopsykosocioexistentiella modell som ett uttryck för en 

aktivitet i den existentiella dimensionen. 

Sammantaget antyder detta att vuxna inte i tillräckligt hög grad har varit nyfikna på och intresserade 

av informanternas inre tankar, fantasier och drömmar. Att de har haft för få återkommande 

upplevelser av att få hjälp av en vuxen att föras från ett dysreglerat till ett reglerat känslotillstånd. 

Att deras känslor inte har blivit affektintonade och markerade i tillräcklig omfattning. Att de inte 

har fått utforska sig själva och livet tillsammans med vuxna i ett över tid pågående och gemensamt 

samskapat berättande. Svårigheterna att veta vad man är bra på och vad man vill visar också på 

brister i identitets- och självupplevelsen, vilket även det tyder på otrygga mönster för anknytning 

och tidiga brister hos vårdnadshavarna vad gäller intersubjektivitet, affektintoning och samskapande 

av berättelser. De vuxna har alltså inte i tillräckligt hög grad delat uppmärksamhet eller känslor och 

berättande med de unga. Jag undersökte inte detta specifikt, men man kan också undra hur mycket 
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de unga fått dela föräldrarnas inre tankar, fantasier, drömmar, intressen, känslor och existentiella 

frågor som rör föräldrarnas liv, framtid och livsval. Man kan också fundera kring hur dessa 

relationella brister påverkar informanternas biografiska själv, deras upplevelse av ett medvetet själv, 

ett jag som kan dela tankar, känslor och upplevelser med andra och deras förmåga att tänka om sitt 

eget tänkande och kännande och pröva andras och egna uppfattningar om saker och ting. Förmågor 

som är relaterade till prefrontal cortex och som är av betydelse för hanteringen av de existentiella 

frågor som aktiveras i vuxenblivandet.  

 

Kritiska reflektioner kring metod, teori och resultat 

Jag intervjuade fyra unga kvinnor som stod i kö för psykoterapi vid intervjutillfället. Ett 

tillgänglighetsurval som hade kunnat falla ut på vilket sätt som helst. Min förförståelse visar att jag 

trodde att informanterna skulle ha otillräckliga relationer med vuxna för att hantera livsval på ett 

ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och detta visade sig stämma i dessa fyra fall. Alla fyra 

hade bristfälliga relationer med sina föräldrar och de hade inga andra trygga, varaktiga relationer 

med vuxna utanför familjen. Var detta då en slump att just dessa fyra uppvisade sådana markanta 

relationella brister eller är det så att många eller kanske flertalet, i varje fall av de unga kvinnor som 

söker psykoterapi, har relationella brister i denna omfattning? Relationella brister som gör att de 

även blir ensamma med att ta ställning till en rad viktiga frågor på väg in i vuxenlivet. Man kan 

också fråga sig om dessa fyra i Jørgensens mening inte är ”tillräckligt ’förberedda’ på livet i den 

senmoderna verkligheten” och därför är i behov av psykoterapeutisk hjälp. Två av informanterna 

har etniska och kulturella inslag från andra länder än Sverige, men det är svårt att säga om detta i 

sig har påverkat resultatet. För att undersöka generaliserbarheten i denna studies resultat skulle en 

kvantitativ studie behöva göras, där vissa frågor utifrån resultaten i denna studie fokuserades. Hade 

dessutom intervjuer med föräldrarna gjorts inom samma domäner hade kanske bilden förändrats. 

Så till teorin. Under processens gång har jag arbetat om det teoretiska ramverket åtskilliga gånger, 

för att anpassa det till resultatet och det skulle förmodligen kunna arbetas om mer. Men att i dess 

nuvarande utformning och omfattning tänka kring kärnkategorierna i besvarandet av 

huvudforskningsfrågan var både stimulerande och fruktbart ur ett psykoterapeutiskt perspektiv. 

Dvs. hur jag som psykoterapeut kan tänka kring existentiell och relationell problematik hos unga 

vuxna klienter. Vad behöver de, hur ska vi arbeta tillsammans och vad ska vi fokusera? 

 

Validitet 

Nedan presenteras de validitetskriterier som övergripande är giltiga för denna studie, där jag utgår 

från empirisk förankring och tillförlitlighet respektive meningsfullhet och användbarhet (Langemar, 
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2008). I anslutning till detta görs även reflektioner kring de validitetskriterier som inte är giltiga för 

denna studie. 

Empirisk förankring och tillförlitlighet. Utifrån de gjorda beskrivningarna är det möjligt att följa 

hela arbetsprocessen från insamlingsförfarandet, analysen av materialet till slutdiskussionen, där det 

klart framgår vilka utgångspunkter, metoder, teoretiska ramar, och operationaliseringar av dessa, 

som ligger till grund för de olika stegen i processen. Det går klart och tydligt att följa processen från 

rådata (transkriberade intervjuer) till det slutgiltiga resultatet, även om de två första stegen i den 

tematiska analysen inte presenteras i denna uppsats. Det finns stora överensstämmelser mellan 

informanterna avseende studiens fokusområden som visar att min förförståelse stämmer i dessa fall, 

men på grund av få informanter är generaliserbarheten låg. Det är dock svårt att veta hur jag ska 

tänka kring att jag med min förförståelse hade en bias att se att de hade lite samtal med föräldrar 

och andra vuxna, när informanternas beskrivningar av hur lite de pratade med vuxna även 

förvånade mig och gjorde att jag var tvungen att modifiera hur jag ställde följdfrågor i 

intervjuguiden och justera syftet med studien. Hur detta än ska tolkas är det viktigt att ta med det i 

helhetsbilden av studien. För att säkerställa överensstämmelsen i transkriberingen och kodningen av 

intervjuerna har dessa delar kontrollerats och verifierats av en annan person. Däremot har jag inte 

stämt av mina beskrivningar och fynd med informanterna.  

Meningsfullhet och användbarhet. Studiens resultat överensstämde med min förförståelse, vilket 

tyder på att detta är ett forskningsområde som det är ytterst meningsfullt och angeläget att studera. 

Det är också min förhoppning att det teoretiska ramverket såväl som resultaten ska inspirera till 

ökad reflektion kring unga vuxna psykoterapisökande kvinnors behov av samtal kring existentiella 

frågor som rör deras liv, framtid och livsval. 

 

Återkoppling till den kulturella kontexten 

Speciellt vill jag stanna något vid följande tre frågor som aktualiserades under rubriken Kulturell 

kontext: 1) Behöver psykoterapi med unga vuxna idag mer uttalat inrikta sig på frågor som rör 

livsval och framtiden? 2) Vem i samhället har ansvar för människors existentiella hälsa? 3) Hur ska 

vi tillgodose ungas behov av existentiella samtal med vuxna, såväl i som utanför psykoterapirummet? 

1) Behöver psykoterapi med unga vuxna idag mer uttalat inrikta sig på frågor som rör livsval 

och framtiden? Utifrån resultatet av denna studie anser jag att det behövs ett uttalat fokus på dessa 

områden även om dessa inte omtalas vid den terapisökandes problemformulering. Det blev påtagligt 

vid intervjuerna att informanterna i flera fall inte tidigare hade tänkt på de frågor som jag ställde, 

men tyckte att det var bra att de fick göra det. Som en informant sa: ”Jag har aldrig tänkt på att jag 

undviker att göra livsval, så mycket som att jag bara inte bryr mig om att göra dem.” Vilket är en 

kommentar som man kan tänka gäller för många andra unga människor som inte heller har haft 
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tillräckligt med vuxenkontakt under uppväxten. Där önskan om att någon vuxen hade stått på sig 

tills man kunde samtala om angelägna livsfrågor pekar på att det till stor del är upp till oss vuxna att 

hitta sätt att nå fram när de unga ännu inte själva har utvecklat ett språk och en självreflekterande 

förmåga att tänka i fler och större perspektiv på sitt liv och sin framtid. I informanternas berättelser 

saknar jag också mer övergripande det Cozolino (2006) framhåller som viktigt för neuronal 

plasticitet, att vi är nyfikna på vilka barnen, de unga, är, att vi leker med dem och uppmuntrar deras 

fantasi och i en stämning av trygghet, upprymdhet, öppenhet och utforskande stimulerar till att de 

upptäcker sina inre världar och, skulle jag vilja tillägga, sina förmågor och personlighetsdrag och 

vad man vill i livet. Att i en trygg, stabil och lekfull relation få upptäcka sig själv och världen och 

sig själv i relation till världen, är något jag, utifrån resultaten i denna studie, önskar ska finnas med i 

alla terapier med unga människor 

2) Vem i samhället har ansvar för människors existentiella hälsa? Denna fråga går att tänka på i 

många olika dimensioner, från filosofiska till samhällspolitiska. Den sätter även fokus på den 

existentiella dimensionen som, enligt DeMarinis (2003), är avgörande för hur folk- och individhälsa 

bedöms, beskrivs och hanteras på såväl samhälls- som individnivå. Att definiera och reflektera 

kring vad som menas med existentiell hälsa finns inte utrymme för här. Däremot vill jag ta fasta på 

att de korta behandlingar som idag oftast erbjuds inom psykiatri och öppenvård förmodligen inte 

kan tillgodose de existentiella behoven av ett mer fritt utforskande av sig själv och världen och sig 

själv i relation till världen som det är troligt att många unga har behov av utöver de uttalade 

problem som de söker psykoterapi för. Utifrån denna studie har jag inget svar på denna fråga, men 

jag anser att det behöver väckas mer debatt kring hur vi på ett mänskligt, intersubjektivt, 

ickeprestationsinriktat, lekfullt utforskande sätt ska kunna bidra till att unga och vuxna mer 

självklart samtalar om frågor som rör livet, framtiden och vad de vill. Alla fyra informanterna 

uppvisar tecken på att deras inre och yttre på avgörande sätt inte stämmer överens med varandra 

och att deras inre på olika sätt är oklara för dem, detta är något som jag också tror behöver 

uppmärksammas i betydligt högre grad inom psykiatrin. Som en av informanterna uttryckte det: 

”Jag hoppas att jag kommer att komma dit [psykoterapimottagningen] och träffa en person som kan 

se antydan.” ”Jag behöver verkligen någon som kan haja till och, ’men okej, hon sa inte att det var 

jättebra, hon sa att det var okej’ och börja gå in på det för annars kommer jag att sitta där och bara 

leverera.” Om psykoterapeuten eller behandlaren har ont om tid är det troligt att det är mycket som 

passerar som hade behövt uppmärksammas, det grundläggande problemet kvarstår och den unga 

fortsätter förhoppningsvis sitt sökande efter en vuxen att få till stånd ett samtal med som berör och 

går på djupet. 

3) Hur ska vi tillgodose ungas behov av existentiella samtal med vuxna, såväl i som utanför 

psykoterapirummet? Vad gäller psykoterapier med unga tror jag vi behöver se till att det finns mer 
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tid och utrymme för denna typ av ett mer fritt, lekfullt utforskande, det kostar mer för stunden, men 

utifrån Cozolinos neuropsykologiska beskrivningar påstår jag att en människa som inte har fått sina 

grundläggande mänskliga behov tillgodosedda av goda relationella erfarenheter och goda 

existentiella samtal fortsätter att ha problem på det ena eller andra sättet, och det är förmodligen 

både mer mänskligt och samhällsekonomiskt lönsamt att hitta sätt att tillgodose dem så snart som 

möjligt. När det gäller existentiella samtal utanför psykoterapirummet är det svårare, ett religiöst 

sammanhang kanske kan tillhandahålla tillräckligt levande och engagerande existentiella samtal för 

vissa, men långt ifrån för alla. Ser vi till beskrivningar och resultat från denna studie är det viktigt 

att dessa samtal, för att de ska få verklig bärkraft i det inre, sker i en trygg, återkommande relation 

med en självreglerande vuxen som tillräckligt kan förstå och hjälpa den unga att reglera affekter och 

samskapa en berättelse om det egna självet, livet och framtiden. Om en sådan relation inte funnits 

under uppväxten och inte kan tillhandahållas av psykiatrin eller ett religiöst sammanhang så är det 

nog för den unga svårt att hitta en sådan, och det är väl just det som är problemet i vår samtid och 

västerländska kultur. En lärare eller en idrottstränare kanske kan fylla vissa funktioner, men 

förmodligen långt ifrån alla eller för alla. 

 

Vidare forskning 

Utifrån Adamsons (1999) fynd att självbilden verkar korrelera med synen på framtiden och vuxnas 

intresse för de ungas existentiella frågor och fynden i denna studie skulle jag vilja gå vidare med en 

studie där man tittar på förhållandet mellan självbild – syn på livet/framtiden – världsbild. Denna 

triangel skulle kunna relateras till McCulloughs affektfokuserade modell (McCullough et al., 2003). 

Ett annat område är unga människors berättande och betydelsen av sammanhängande, samskapade 

berättelser. Ännu ett närliggande område är människans inre samtal och olika ’virtuella’ (Bråten, 

2009) samtalspartners. I förhållande till detta skulle det även vara relevant att undersöka hur unga 

delar föräldrarnas och andra vuxnas inre tankar, fantasier, drömmar, intressen och känslor. I denna 

studie fokuserades individens upplevelser och handlingar i relation till föräldrar och andra vuxna, 

men det skulle i en större studie vara relevant att även titta på hur kultur och andra livsstilsaspekter 

påverkar ungas sätt att samtala med vuxna. I en sådan studie skulle det också vara intressant att 

undersöka hur den individuella nivån i DeMarinis modell relaterar till den existentiella dimensionen 

på kulturell och samhällelig nivå. Föreliggande studies resultat pekar på att mer forskning kring 

dessa områden behöver göras för att öka vår förståelse för hur vi bättre ska kunna nå fram till våra 

unga vuxna som söker en vuxen att prata med, men som inte alltid kan uttrycka detta på sätt så att 

vuxenvärlden förstår. Hur ska jag kunna dela min inre värld med andra om jag själv inte förstår 

mina känslor och inte har ord för det jag känner? 
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