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Abstract

Fransson, Per (1998). Defense Mechanism Test och Ungdomar. Doctoral dissertation 
from the Department of Applied Psychology, Umeå University, S-901 87 UMEÅ, 
Sweden: ISBN 91-7191-476-5.

The main purpose o f the first two studies was to investigate the value o f the Defense 
Mechanism Test (DMT) as a tool in the assessment o f adolescents in child and adolescent 
psychiatry. Two different classification systems were used: Kemberg's theory o f 
personality organization (PO) and DSM-IV. In the first paper adolescents with psychotic, 
borderline or neurotic POs were compared. The second paper also included three 
diagnostic groups, psychotic (DSM-IV Axis I), borderline personality disorder (DSM-IV 
Axis 2) and a non-patient group. The diagnoses in the second study were chosen to 
correspond with the diagnoses in the first study as much as possible. Thus a second aim 
was to compare corresponding diagnostic groups from these two studies. A third aim was 
to compare the findings o f these two studies with previous empirical results obtained with 
adult psychiatric patients. The data were analyzed by means o f the multivariate statistical 
method, Partial Least Squares (PLS) discriminant analysis. The overall results showed that 
it was possible to separate the three diagnostic groups in the two studies. However, 
considerable overlap between the patients with borderline personality organization and 
psychotic personality organization was found. Adolescents belonging to the 
corresponding groups according to PO and DSM-IV respectively, showed agreement in 
their DMT patterns. The psychotic groups were characterized by high threshold values for 
perception and introjection responses. The borderline groups were characterized by 
introaggression, disappearance and reduction responses. The neurotic group and the non
patient comparison group were characterized by low threshold values for perception, 
reaction formation and an absence o f severe distortions in their perception o f the stimulus- 
picture. Finally, comparisons between adolescents and adults in corresponding diagnostic 
groups also showed similarities according to the DMT. These results did not support the 
assumption o f normative turmoil during adolescence. It was concluded that the DMT is a 
promising instrument in the assessment o f adolescents in psychiatric care. The aim o f the 
third paper was to study gender differences among the same adolescent subjects as in 
paper two. Significant gender differences were found, as well as an interaction between 
diagnoses and gender. In the fourth paper gender differences among non-patient 
adolescents and adults were studied. In both the adult and the adolescent group significant 
gender differences were found. Identification with the opposite sex seemed to be a typical 
feature for both girls and adult females compared to their male counterparts. Finally all the 
four groups (girls, boys, adult females, adult males) were analyzed simultaneously, 
showing that all the groups were significantly separated from each other. Adult males and 
females were separated by the same dimension, while separate dimensions were needed to 
separate both the boys and the girls. In addition, interaction effects between gender and 
age were found in some o f the DMT variables. It was concluded that both gender and age 
must be considered when the DMT is used.

Key words: Adolescence, Defense Mechanism Test, Projective methods, Multivariate 
analysis, Defenses, Gender Differences.
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The main purpose of the first two studies was to investigate the value of the 
Defense Mechanism Test (DMT) as a tool in the assessment of adolescents in 
child and adolescent psychiatry. Two different classification systems were 
used: Kemberg's theory of personality organization (PO) and DSM-IV. In the 
first paper adolescents with psychotic, borderline or neurotic POs were 
compared. The second paper also included three diagnostic groups, psychotic 
(DSM-IV Axis 1), borderline personality disorder (DSM-IV Axis 2) and a 
non-patient group. The diagnoses in the second study were chosen to 
correspond with the diagnoses in the first study as much as possible. Thus a 
second aim was to compare corresponding diagnostic groups from these two 
studies. A third aim was to compare the findings of these two studies with 
previous empirical results obtained with adult psychiatric patients. The data 
were analyzed by means of the multivariate statistical method, Partial Least 
Squares (PLS) discriminant analysis. The overall results showed that it was 
possible to separate the three diagnostic groups in the two studies. However, 
considerable overlap between the patients with borderline personality 
organization and psychotic personality organization was found. Adolescents 
belonging to the corresponding groups according to PO and DSM-IV 
respectively, showed agreement in their DMT patterns. The psychotic groups 
were characterized by high threshold values for perception and introjection 
responses. The borderline groups were characterized by introaggression, 
disappearance and reduction responses. The neurotic group and the non
patient comparison group were characterized by low threshold values for 
perception, reaction formation and an absence of severe distortions in their 
perception of the stimulus-picture. Finally, comparisons between adolescents 
and adults in corresponding diagnostic groups also showed similarities 
according to the DMT. These results did not support the assumption of 
normative turmoil during adolescence. It was concluded that the DMT is a 
promising instrument in the assessment of adolescents in psychiatric care. The 
aim of the third paper was to study gender differences among the same 
adolescent subjects as in paper two. Significant gender differences were 
found, as well as an interaction between diagnoses and gender. In the fourth 
paper gender differences among non-patient adolescents and adults were



studied. In both the adult and the adolescent group significant gender 
differences were found. Identification with the opposite sex seemed to be a 
typical feature for both girls and adult females compared to their male 
counterparts. Finally all the four groups (girls, boys, adult females, adult 
males) were analyzed simultaneously, showing that all the groups were 
significantly separated from each other. Adult males and females were 
separated by the same dimension, while separate dimensions were needed to 
separate both the boys and the girls. In addition, interaction effects between 
gender and age were found in some of the DMT variables. It was concluded 
that both gender and age must be considered when the DMT is used.

Key words: Adolescence, Defense Mechanism Test, Projective methods, 
Multivariate analysis, Defenses, Gender Differences.
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INTRODUKTION

Begreppet ungdom är inte fullt så entydigt som det kanske kan förefalla 
vid den första anblicken. Under de senaste decennierna har ungdomen 
blivit en mer distinkt social kategori än tidigare. Samtidigt har de riter 
som tidigare markerade ungdomstidens början och slut paradoxalt nog 
inte längre samma betydelse i det industrialiserade samhället 
(Bjurström, 1980). En vanlig definition av ungdomsbegreppet är att 
innefatta alla tonåringar (13-19 år). Nackdelen med denna definition är 
att man sammanför unga som befinner sig på mycket olika 
utvecklingsnivåer. Den kronologiska indelningen har också nackdelen 
att den inte beaktar individuella variationer i mognadsutvecklingen. Ett 
exempel på detta är att pubertetsdebuten för flickor infaller c:a 2 år 
tidigare än för pojkar (Yates, 1991). Ett annat fenomen som försvårar 
definitionen av ungdomstiden är att den tycks förlängas allt mer, dels 
genom att pubertetsdebuten sker tidigare, dels genom att ungdomar ofta 
bor kvar i föräldrahemmet längre (Offer & Boxer, 1991).

Ungdomstiden uppfattades förr mer som en övergångsfas mellan 
barndom och vuxenhet. Kanske är detta förklaringen till att den 
forskning som fokuserar på denna period i livet är ganska sparsam 
(Petersen, 1988). Detta uppmärksammades även av Freud (1958), som 
beskrev ungdomstiden som ”utvecklingspsykologins styvbarn”. 
Numera har man böljat uppfatta ungdomen som en viktig livsfas i sig 
som förtjänar uppmärksamhet och studier på sina egna villkor. Det är få 
faser i livet som innebär lika många utmaningar i form av kroppsliga-, 
psykologiska-, sociala- och existentiella förändringar. I ökande 
utsträckning har man därför börjat se på ungdomstiden som en 
genomgripande övergångsprocess, som leder från barndom till 
vuxenhet. (Petersen, 1988; Coleman & Hendry, 1990). Det har också i 
ökande utsträckning börjat beaktas, att denna övergångsprocess 
genomgås med stora individuella variationer. Det har diskuterats 
huruvida denna övergång är kontinuerlig eller diskontinuerlig, Petersen 
(1988) anger dock att både övergången från barndom till ungdom och 
från ungdom till vuxenhet domineras av diskontinuitet snarare än 
kontinuitet. Det har emellanåt också hävdats att tonårsfenomenet är
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kopplat till det industrialiserade västerlandet. Denna uppfattning 
motsägs dock av översatta skrifter från det antika Grekland (t.ex. 
Platon, 1953), där en stereotyp uppfattning av ungdomar som mycket 
liknar vår egen tids framskymtar.

Normal tonårsutveckling

Det föreligger skilda uppfattningar om ungdomars normalutveckling 
och två av dessa kommer att skisseras i avsiktligt renodlad form. Den 
ena uppfattningen som förekommer både hos professionella och 
allmänhet är att ungdomars utveckling är problematisk på en mängd 
olika sätt. Detta illustrerades i en studie av Offer, Ostrov och Howard 
(1981), där kliniker fick fylla i ett frågeformulär om självbild som de 
antog att en normal tonåring skulle svara. Resultaten visade att 
klinikerna uppfattade ungdomarna som signifikant mer störda än vad 
ungdomarnas egen bild av sig själva visade. I början av detta sekel 
presenterade Hall (1904) teorier som beskrev att den fysiologiska, men 
även psykologiska utvecklingen hos ungdomar skedde språngvis och 
präglades av starka inre spänningar. Flera inflytelserika psykoanaly
tiska författare bl.a. Bios (1967) har också betonat ”ungdomsårens 
kaos” (adolescent turmoil) som ett naturligt och nära nog önskvärt led i 
utvecklingen till en mogen vuxen identitet. Han ser som tonåringens 
huvuduppgift att genomgå en andra individuationsprocess, liknande den 
separations- och individuationsprocess som Mahler, Pine och Bergman 
(1984) beskrivit för yngre bam. I den första individuationen vinner 
barnet en viss fysisk autonomi genom att intemalisera föräldrafigu- 
rema. I den andra individuationen, under tonårstiden, antas denna 
process fortsätta genom en frigörelse även från de inre föräldrafigu- 
rema. En annan betydelsefull psykoanalytisk teoriskapare är Eriksson 
(1968) som beskrivit åtta olika, på varandra följande utvecklingsfaser i 
människans utveckling. Ungdomstidens uppgift är att lösa det 
psykosociala dilemmat mellan en sammanhängande identitet och 
identitetsförvirring, där ett tydligt inslag av identitetskris antas föregå 
utvecklandet av en mogen identitet. Gemensamt för både Bios och 
Erikson är att de i ungdomsutvecklingen betonat vikten av revision (av 
tidigare utvecklingsfaser) och i samband därmed också regression. 
Trots flera ansatser att pröva huruvida identitetskris i tonåren är ett led i 
normalutvecklingen, har denna hypotes inte fatt empiriskt stöd. De
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psykoanalytiska teorierna om ungdomsårens kaos har därför kritiserats 
för att vara en myt, som utifrån ett begränsat antal kliniska fall gjort 
generaliseringar till även den normala tonårsutvecklingen (Coleman & 
Hendry, 1990). Erikson's antagande om en normativ kris i ungdoms
åren stöds dock av flera decenniers forskning och teoriutveckling, som 
genomförts av Marcia (1994a; 1994b). Hans bidrag centreras kring fyra 
olika typer av identitetsstatus som formeras kring på vilket sätt den 
enskilde ungdomen löst sin identitetskris. Med begreppet identitet avser 
Marcia det sätt på vilket den växande individen skapar sig en plats i 
världen. Detta sker med hjälp av två verktyg nämligen utforskande 
(exploration) och engagemang (commitment), där engagemanget kan 
ses som en slutprodukt av utforskandet. I den mån individen använt sig 
av ovanstående verktyg konstrueras fyra olika identitetsstatus: ”identity 
achivement” (etablerad identitet), ”moratorium” (sökande efter identi
tet), ”foreclosure” (prematur identitet) och ”identity diffusion” (av
stannad identitetsutveckling). I första hand motsvaras en normativ 
(adaptiv) identitetskris av ”moratoriet” som kännetecknas av ett aktivt 
men ännu oavslutat utforskande av en fungerande vuxen identitet. Det 
har visat sig möjligt att använda dessa begrepp på ett meningsfullt sätt i 
såväl forskning som klinisk verksamhet, till exempel har man funnit 
samband mellan identitetsstatus och psykisk hälsa (Marcia, 1994a; 
1994b, för översikt).

En andra, kanske mindre vanlig uppfattning, som hämtat stöd i en 
växande mängd empiriska studier av utvecklingen hos normala 
ungdomar, pekar mot ett betydligt lugnare utvecklingsförlopp (Rutter & 
Rutter, 1993). Till exempel Offer & Boxer (1991) redovisade att 
majoriteten av ungdomar (c:a 80%) inte upplever ”kaos” eller andra 
psykiska obehag i någon större utsträckning. De hävdade också att 
ungdomar i allmänhet fungerar väl, har goda relationer med sina 
familjer och vänner samt accepterar samhällets värderingar. Offer och 
Offer (1975) fann när de studerade utvecklingen hos tonårspojkar att 
23% karakteriserades av kontinuerlig utveckling, 35% av pendlingar i 
utvecklingen och 21% av kaotisk utveckling. Således var det bara en 
liten del av pojkarna som visade den typ av utveckling som antagits 
karakterisera hela gruppen. Dessa resultat har mött en del invändningar, 
såsom att kaotisk utveckling i ungdomsåren i första hand inträffar i den 
tidiga adolescensen i samband med pubertetsdebuten. Inte heller denna
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invändning har bekräftats av empiriska studier. Till exempel fann 
Petersen och Ebata (1987) att andelen yngre ungdomar med allvarliga, 
kroniska svårigheter var lägre än för äldre pojkar och att majoriteten av 
dessa yngre ungdomar följde ett väsentligen positivt och friskt 
utvecklingsförlopp. Andra exempel är longitudinella studier som 
rapporterat en ökning av självkänslan hos ungdomar i utvecklingen från 
tidig till sen adolescens (t.ex. O'Malley & Bachman, 1983). Ett jämnare 
normalt utvecklingsförlopp stöds också av studier som visat att de 
ungdomar som faktiskt uppvisar symtom och svårigheter också tenderar 
att föra dessa med sig upp i vuxen ålder (Feehan, McGee & Williams, 
1993; Rutter, Graham, Chadwick & Yule, 1976). I antropologiska 
studier på Samoa noterade Mead (1950), ett betydligt lugnare 
utvecklingsförlopp hos ungdomar än vad som är den traditionella 
uppfattningen i vår kultur. En annan uppfattning som finns kopplad till 
kaosteorin är existensen av en ”generationsklyfta”, innefattande 
stormiga relationer mellan föräldrar och ungdomar. Inte heller detta 
antagande har fått empiriskt stöd (Montemayor, 1983). Det har 
dessutom visat sig att även föräldrafaktorer kan leda till spända 
relationer mellan föräldrar och ungdomar (t.ex. Hill, 1980). 
Uppfattningen om de stormiga ungdomsåren har fått stort utrymme i 
massmedia. Förutom att dessa negativa bilder kommuniceras till 
tonåringar, skapar de också förväntningar bland forskare över vilka 
resultat man kan förvänta sig att finna (Petersen, 1988).

De två skilda uppfattningar som skisserats ger olika bilder av hur 
utvecklingen i ungdomsåren kan te sig. Finns det trots detta möjligheter 
att på ett konstruktivt sätt förena dessa perspektiv? Mycket talar för att 
dessa två perspektiv på ungdomars utveckling inte nödvändigtvis 
utesluter, utan snarare kompletterar varandra (Offer, 1991; Wrangsjö, 
1993). En möjlig tolkning av olikheterna erbjöds av Petersen (1988), 
som anser att dessa motstridigheter kan bero på skillnader i urval. Trots 
att man kunnat visa att problem hos en del unga ökar med stigande 
ålder, har man ej kunnat finna indikationer för svårigheter hos 
majoriteten av ungdomar. Indikationerna pekar istället mot en ökande 
skillnad mellan de ungdomar som kan hantera utmaningarna i 
adolescensövergången och de som inte kan det (Petersen & Ebata, 
1987). Det är således möjligt att normativa och kliniska studier 
beskriver två olika grupper av ungdomar. För att belysa skillnaderna
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mellan de analytiska och empiriska uppfattningarna i en mycket 
tidigare utvecklingsålder har Stem (1991) myntat begreppen ”det 
kliniska spädbarnet” och ”det observerade spädbarnet”. På ett motsva
rande sätt kan man kanske i detta sammanhang tala om ”den kliniske 
tonåringen” respektive ”den observerade tonåringen”. En annan tänkbar 
tolkning av diskrepansen i de två skilda synsätten kan vara att skilja på 
vad som kan tänkas ske inuti respektive utanpå tonåringen (Wrangsjö, 
1995). Detta är också kopplat till vilken typ av metod som används för 
att studera tonårsutvecklingen. Det är troligt att självskattningsformulär 
ger en annan bild än den man kan få vid mer kliniskt upplagda 
djupintervjuer. I intervjuerna är det mer troligt att tonåringens inre värld 
av omvälvande förändringar lättare låter sig fångas, trots att dessa 
kanske inte lämnar så tydliga spår på utsidan.

Skildringen av de två skilda uppfattningarna om den normala 
tonårsutvecklingen har pendlat mellan två tänkta ytterligheter. 
Verkligheten är naturligt nog mer komplex, vilket kan åskådliggöras 
med fem olika utvecklingslinjer i passagen genom adolescensen som 
identifierats och fatt empiriskt stöd från flera håll (Compas, Hinden & 
Gerhardt, 1995, för översikt): För det första, en utvecklingslinje som 
karakteriseras av stabilt adaptivt fungerande, vilket motsvaras av att 
utvecklingen hos majoriteten av ungdomar kännetecknas av frånvaro av 
asocialitet och allvarliga emotionella problem. För det andra, stabilt 
maladaptivt fungerande. Detta kan exemplifieras av att unga som redan 
i barndomen visat aggressivt/asocialt beteende, tenderar att fortsätta 
med detta adolescensen igenom. För det tredje, en linje som innebär 
återhämtning från tidigare svårigheter. Exempel på detta är avgörande 
livshändelser som ger möjligheter till positiv utveckling, miltärtjänstgö- 
ring kan i gynnsamma fall erbjuda sådana möjligheter för en del pojkar. 
För det fjärde, en linje som karakteriseras av stadigvarande 
tillbakagång. Detta mönster kan exemplifieras av dramatiska föränd
ringar i livsmiljön som inträffar under adolescensen. För en del 
ungdomar kan skilsmässa eller andra förändringar i familjestrukturen 
bidra till en negativ utveckling. För det femte, tillfälliga avvikelser och 
svårigheter, exempelvis experimentellt risktagande (lindrig kriminali
tet) under ungdomsåren som inte föregås eller efterföljs av liknande 
svårigheter. Det är således bara den sista av ovan skisserade 
utvecklingslinjer som överensstämmer med bilden av ungdomsåren
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som en tid av tillfälligt men övergående kaos. De utvecklingslinjer som 
ändrar riktning under ungdomsåren tycks vara relativt ovanliga, men de 
har å andra sidan mer informationsvärde om faktorer av betydelse för 
ungdomars utveckling.

Avvikande tonårsutveckling

I utvecklingen från barn till vuxna har ungdomar tre viktiga uppgifter 
att lösa (Offer & Boxer, 1991). För det första, skall de under tidig 
adolescens (12-14 år) acceptera snabba kroppsliga förändringar. För det 
andra, skall de under medeladolescensen (14-16 år) frigöra sig från sina 
intemaliserade föräldrafigurer och sitt täta familj esammanhang. För det 
tredje, innebär senadolescensen (16-19 år) en begynnande strukturering 
av en vuxen köns- och yrkesidentitet. Det är när dessa utvecklingsbe- 
tingade uppgifter inte kan lösas på ett adaptivt sätt som risk för 
avvikande psykologisk utveckling föreligger.

Det är vanskligt att ange någon tydlig gräns mellan normal och 
patologisk utveckling i ungdomsåren. Framförallt beror detta på att 
psykiatriska störningar i ungdomsåren är bristfälligt empiriskt under
sökta (Steinberg, 1985). Vilka är då orsakerna till denna brist? För det 
första, har adolescensen ofta uppfattats enbart som en övergångsfas 
mellan barndom och vuxenhet, snarare än en viktig period i livet värd 
att studera på sina egna villkor (Kazdin, 1993). En konsekvens av detta 
är att ungdomar har studerats antingen som unga vuxna eller gamla 
barn där det varit svårt att urskilja vad som är ungdomsspecifikt. För 
det andra, har denna syn på ungdomstiden lett till att problem i denna 
ålder bagatelliserats som åldersadekvata och övergående. Denna 
uppfattning tycks dessvärre vila på en bräcklig empirisk grund, vilket 
kan exemplifieras med en studie av Feehan et al. (1993). De undersökte 
varaktigheten av psykiska problem från ungdomsåren fram till tidig 
vuxenålder genom att göra noggranna diagnostiska bedömningar på en 
grupp 15-åringar (n = 943). Tre år senare, när ungdomarna var 18 år ge
nomfördes dessa bedömningar på nytt. I resultaten framkom att 2/3 av 
de som hade en psykiatrisk diagnos när de var 15 år, fortfarande hade 
detta när de var 18 år. Någon nämnvärd självläkning tycktes alltså inte 
ha ägt rum för dessa ungdomar. För det tredje, innebär studiet av 
adolescensen metodologiska och teoretiska utmaningar som orsakas av
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markanta biologiska förändringar (t.ex. längdtillväxt och utvecklandet 
av sekundära könskarakteristika), mognande psykologiska processer 
(t.ex. laddningar i nya relationer och kognitiv utveckling), nya källor 
till påverkan och nya möjligheter (t.ex. vänner, resor, parrelationer).

Trots att det föreligger brister i kunskaper om ungdomars psykiska 
hälsa, har t.ex. Rutter & Rutter (1993) redovisat att endast en viss 
ökning av psykiatriska störningar under adolescensen kan skönjas. 
Offord och Fleming (1991) redovisade dock signifikanta skillnader i 
prevalens av psykiatriska störningar både avseende ålder och kön. I 
gruppen 4-11 år var prevalensen av psykiatriska störningar högre för 
pojkar (19.5%) än för flickor (13.5%), men i gruppen 12-16 år var 
förhållandet det motsatta (18.8% för pojkar respektive 21.8% för 
flickor). Det är också känt att det sker en förändring i panoramat av 
olika störningar. Till exempel minskar sängvätning och fobier, medan 
missbruk och anorexi ökar (Rutter & Rutter, 1993). Några andra 
exempel på detta gav Petersen och Hamburg (1986) som fann att 
förekomsten av suicid, drogmissbruk och andra psykologiska störningar 
ökade under adolescensen. I longitudinella studier har man funnit att 
depressiv sinnesstämning såväl som depressiv störning, särskilt för 
flickor, ökar under adolescensen (Compas et al., 1995). Helhetsbilden 
av psykiatriska störningar i ungdomsåren kompliceras dessutom av 
några nya studier som visat på en generell tillbakagång i ungdomars 
psykiska hälsa (Compas et al., 1995). Dessa iakttagelser styrks av 
Achenbach och Howell (1993) som fann en viss generell ökning av 
emotionella- och beteendeproblem hos amerikanska barn (7-16 år). Det 
är dock värt att notera att man ej fann några åldersskillnader, vilket 
innebär att försämringen inte berörde ungdomar specifikt.

En ytterligare faktor som försvårat kunskapstillväxten inom området 
ungdomars psykiska hälsa/ohälsa är några specifika differentialdiagnos
tiska svårigheter. Till exempel så har Sanchez (1986) preciserat 
följande svårigheter: För det första, att ungdomars utvecklingsbetingade 
sköra självkänsla kan leda till att de av rädsla för att bli kritiserade 
undviker att lämna relevant information. Detta kan leda till att det 
diagnostiska underlaget blir otillräckligt eller vagt. För det andra, att en 
åldersadekvat självupptagenhet kan förväxlas med narcissistiska 
störningar. För det tredje, att naturliga självständighetssträvanden kan
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ta sig uttryck i beteenden som kan förväxlas med allvarligare 
psykopatologi. För det fjärde att valören i särskilt depressiva affekter 
kan vara svåra att bedöma. På grund av ovanstående svårigheter är det 
nödvändigt att delvis använda en något annorlunda diagnostisk metodik 
än vad som är fallet för vuxna. Framförallt är det helt avgörande att en 
god relation i undersökningssituationen kan etableras. Detta kan 
försvåras av att information ofta måste inhämtas från föräldrar och 
skola, vilket i sämsta fall kan leda till att ungdomarna känner sin 
integritet hotad.

Sammanfattningsvis möter man i förståelsen av ungdomars psykolo
giska utveckling tämligen motstridiga uppfattningar. Det är i detta 
sammanhang som projektiva metoder förekommer i kliniska 
sammanhang. En vanlig uppgift för psykologen inom barn- och 
ungdomspsykiatrin är att försöka utröna det unika och latenta innehållet 
bakom den manifesta symtombilden.

Klassifikation

Klassifikation innebär att information systematiseras, att olika fenomen 
grupperas och att man tillhandahåller ett språk som underlättar 
kommunikation mellan människor. Därigenom är klassifikation inte 
bara grunden för all vetenskaplig verksamhet, utan återspeglar också 
den generella mänskliga tendensen att använda differentierande 
begrepp för att världen skall bli begriplig. Med andra ord är 
användningen av klassifikatoriska termer ett oundvikligt mänskligt drag 
och grundläggande i all kommunikation (Cantwell & Rutter, 1994).

Ovanstående utgör en bakgrund till den speciella form av klassifikation 
som diagnostik inom barn- och ungdomspsykiatrin utgör. Den avgö
rande frågan blir då inte om man skall diagnosticera utan snarare hur 
och vilka praktiska konsekvenser som olika klassifikationssystem för 
med sig. Detta påstående kan kanske uppfattas som en truism, men det 
finns i den kliniska barn- och ungdomspsykiatriska kulturen invänd
ningar mot att använda diagnoser. Denna uppfattning har styrkts med 
rätt starka argument, nämligen att diagnostisering kan leda till 
stigmatisering, att ”etiketteringen” leder till att man förbiser det unika 
hos det enskilda barnet och att unga människors svårigheter förknippas
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med sjukdom. Det är dock tveksamt om det är möjligt att minska dessa 
risker genom att inte diagnosticera. En sannolik följd är att andra 
beskrivande termer som också är diagnostiska till sin natur kommer att 
brukas. Sådana spontant och lokalt utformade klassifikationssystem kan 
ha stora brister i precision, begreppslig stringens och framförallt i 
kommunicerbarhet. Det skall dock poängteras att diagnostiska 
bedömningar av barn och ungdomar inte på något sätt är en enkel och 
sällan helt objektiv procedur. Detta kan illustreras med en mycket brett 
upplagd studie av Achenbach, McConaughy och Howell (1987). 
Studiens syfte var att undersöka överensstämmelsen mellan olika 
informanters (föräldrar, lärare, kliniker och de unga själva) bedöm
ningar av beteendeproblem och emotionella problem hos barn och 
ungdomar. Huvudresultaten visade på signifikanta men på det hela 
taget låga samband mellan olika informanters bedömningar av de ungas 
problem och en av slutsatserna var att dessa olikheter måste beaktas 
som ett viktigt led i en mångfacetterad diagnostisk helhetsbild.

I denna avhandling kommer ett projekti vt test att relateras till två olika 
klassifikationssystem, Kemberg's strukturella teori om personlighetsor- 
ganisation och DSM-IV (APA, 1994). Kemberg's strukturella teori är 
ett klassifikationssystem som är starkt kopplat till psykoanalytisk teori. 
DSM-IV är ett empiriskt förankrat klassifikationssystem som vänder 
sig till olika användare, oavsett deras teoretiska hemvist. Spänningar 
mellan dessa två infallsvinklar har yttrat sig i kritik från ömse håll. 
Kritik har riktats mot att de teoretiskt förankrade klassifikationssyste- 
men saknat empiriskt berättigande och därigenom skapat kaos 
(Cantwell & Rutter, 1994) och att de baseras på antaganden som inte 
delas av alla (Volkmar, 1991). Andra har ifrågasatt validiteten, 
meningsfullheten av de empiriskt förankrade begreppen just därför att 
de saknar teoretisk förankring. Till exempel har Kemberg (1992) 
kritiserat att DSM-III ser personlighetsstörningar som isolerade, trots 
att de i själva verket hänger samman i spektra. Metaforiskt uttryckt 
beskriver de empiriskt förankrade begreppen enskilda berg, medan de 
teoretiskt förankrade begreppen syftar till att beskriva en hel 
bergskedja, innefattande också delama som befinner sig under jord. En 
medelväg företräds av Gabbard (1994), som hävdade att psykodyna- 
misk diagnostik utgör ett betydelsefullt komplement till den deskriptiva 
psykiatriska diagnosen i det enskilda fallet. Framförallt att en dynamisk
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förståelse av patientens problematik kan vara vägledande i valet av 
behandling.

Kernberg's teori om personlighetsorganisation relaterat till 
ungdomar

Kemberg (1980) har formulerat en teori som differentierar mellan tre 
olika former av personlighetsorganisation (PO): psykotisk personlig
hetsorganisation (PPO), borderline personlighetsorganisation (BPO) 
och neurotisk personlighetsorganisation (NPO). För att avgöra typ av 
PO har diagnostikem att ta ställning till tre strukturella kriterier; graden 
av identitetsintegration-identitetsdiffussion, försvarsnivå och realitets- 
testning. Kemberg (1981) har utformat en strukturell intervju avsedd att 
undersöka dessa kriterier som underlag till PO diagnos. NPO är den 
mest utvecklade formen av PO och karakteriseras av en integrerad 
identitet, mogna försvar och fungerande realitetstestning. Både BPO 
och PPO har brister i försvars- och identitetsfunktionema men för BPO 
är realitetstestningen inte lika bristfällig som för PPO. Den strukturella 
diagnosen söker efter individens dominerande intrapsykiska organisa
tion som har stabilitet, kontinuitet och likhet över tid. Reich och 
Frances (1984) har dock kritiserat PO begreppet för bristande validitet 
och för att det återspeglar grad av psykopatologi snarare än 
personlighetsstruktur, vilket i så fall skulle kunna mätas på ett enklare 
och mera reliabelt sätt med till exempel globala skattningsskalor av 
psykisk hälsa. Även reliabiliteten i PO bedömningar baserade på den 
strukturella intervjun har ifrågasatts. I en studie av Armelius, Sundbom, 
Fransson och Kullgren (1990) erhölls dock en tillfredsställande 
reliabilitet mellan oberoende bedömare. En annan studie av Kemberg, 
Goldstein, Arthur, Carr, Hunt, Bauer och Blumenthal (1981) under
sökte PO begreppets validitet genom att jämföra differentialdiagnos
tiska bedömningar baserade på strukturell intervju med diagnoser som 
byggde på andra empiriska underlag. Dessa underlag var Gundersons 
diagnostiska intervju för borderline (Gunderson, Kolb & Austin, 1981), 
psykologiska test och klinisk bedömning baserad på sjukdomsbild och 
sjukdomshistoria. Resultaten visade en avsevärd överensstämmelse 
mellan de olika diagnostiska metoderna, vilket tolkades som ett stöd för 
den strukturella intervjuns användbarhet. Ett delresultat var att den 
strukturella intervjun var den diagnostiska metod som resulterade i
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högst antal borderlinediagnoser. Kemberg's teori om personlighetsor- 
ganisation har varit kliniskt fruktbar, men har trots detta resulterat i fa 
empiriska studier (Sandell, 1994). En möjlig anledning till detta är att 
den strukturella intervjun ställer höga krav på dem som utför den. 
Sandell (1994) har därför utvecklat skalor, avsedda att bedöma PO hos 
missbrukare, som har visat sig ha tillfredsställande reliabilitet och hög 
begreppsvaliditet i relation till Kemberg's teori. I denna studie ingick 
även ungdomar i den undersökta gruppen av missbrukare.

En fråga man kan ställa är huruvida strukturbegreppet är möjligt att 
applicera på ungdomar vars personlighetsstruktur ännu är under 
utveckling? Kemberg (1978) rekommenderade i stort sett samma 
strategi för diagnostik och behandling av både vuxna och ungdomar 
med BPO. Han pekade dock på att differentialdiagnostiken kompliceras 
av den hos ungdomar pågående omdaningsprocessen, t.ex. att det kan 
vara svårt att skilja asociala drag som har att göra med en neurotisk 
anpassning till asociala gruppnormer från svårare karaktärspatologi. 
Även P. Kemberg (1979) hävdade att ungdomar med BPO, inte 
väsentligen skiljer sig från vuxna med BPO på annat sätt än genom 
sekundära följder av ändrade levnadsförhållanden (äktenskap, arbete). I 
en studie av Kemberg et al. (1981) som undersökte den strukturella 
intervjun i relation till andra diagnostiska metoder, ingick ungdomar 
från 16 år i en grupp psykiatriska patienter. Inga explicita kommentarer 
rörande dessa ungdomars diagnostisering nämns i denna studie. Kritik 
har dock framförts av Sugarman, Bloom-Feshbach och Bloom- 
Feshbach (1980) som använt Rorschach för att skilja på utvecklingsbe- 
tingad jagsvaghet och jagsvaghet som är uttryck för djupgående 
regressiva processer. De ifrågasatte om begreppet personlighetsorga- 
nisation är tillämpbart under adolescensen. De ansåg att en tydlig 
personlighetsstruktur eller karaktärsstil kan uppstå först efter 
genomgången adolescensutveckling som de uppfattar som en distinkt 
utvecklingsfas. Istället uppfattar de borderlinestöming i ungdomsåren 
som uttryck för psykopatologi som är så allvarlig att den inte rimligen 
kan ses som neurotisk, men samtidigt inte så allvarlig att den kan ses 
som psykotisk. En mer säker uppfattning om PO begreppets validitet 
för ungdomar kräver en longitudinell design som fokuserar på 
persistensen i ungdomars personlighetsstruktur. En sådan longitudinell 
studie genomfördes av Golombek och Marton (1989) som noggrant
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följde 59 ungdomars personlighetsutveckling från tidig till sen 
adolescens. Det visade sig att 60 procent under dessa år visade en stabil 
personlighetsstruktur, antingen den var normal eller patologisk. Å andra 
sidan visade 40% ett fluktuerande mönster avseende personlighetsstruk
tur. Dessa resultat antyder att begreppet personlighetsorganisation äger 
validitet för majoriteten av ungdomar, medan validiteten är tveksam för 
en stor minoritet. Det bör dock tilläggas att denna studie inte 
uttryckligen använde sig av Kemberg's PO begrepp. Huvudintrycket är 
att det råder stor brist på empiriska undersökningar av PO begreppets 
relation till ungdomspopulationer. Det skall avslutningsvis betonas att 
bedömning av personlighetsorganisation riktar sig mot inre psykiska 
strukturer, om vilka slutsatser dras utifrån teoristyrda tolkningar av det 
yttre beteendets innebörder.

DSM-IV relaterat till ungdomar med psykoser och borderline 
personlighetsstörning

Inom det barn- och ungdomspsykiatriska forskningsfältet har enligt 
Cantwell och Rutter (1994) de ateoretiska klassifikationssystem som 
baseras på beteendekonstellationer vunnit framsteg i takt med att mer 
teoretiskt förankrade klassifikationssystem sjunkit i bakgrunden. Ett 
exempel på ett sådant empiriskt förankrat klassifikationssystem är den 
amerikanska diagnosmanualen DSM-IV. Diagnostiska bedömningar 
med DSM-IV utförs genom att kliniska iakttagelser av beteende skattas 
mot ett antal kriterier som finns explicit formulerade i en manual.

Enligt DSM-IV manualen består borderline personlighetsstörning 
(BPD) av ett genomgripande mönster av instabila interpersonell 
relationer, självbild, affekter, och impulskontroll som debuterar i tidig 
vuxen ålder. Denna diagnos kan användas när åtminstone fem av nio 
explicita kriterier anses uppfyllda. Personlighetsstörningar refererar till 
varaktiga och genomgripande dysfunktionella mönster i upplevande, 
relaterande och coping. Det har därför ifrågasatts huruvida diagnosen 
BPD är ändamålsenlig för barn och ungdomar som fortfarande befinner 
sig i utveckling (Bleiberg, 1994). Trots detta hävdade Kemberg (1990) 
att eftersom även unga uppenbarligen har personlighetsdrag som skiljer 
dem från varandra över tid, kan de också ha personlighetsstörningar. 
Det är när dessa karakteristiska personlighetsdrag blir kroniska, orsakar
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funktionsnedsättningar och lidande som de kan definieras som 
personlighetsstörningar. Prospektiva studier har dessutom gett stöd åt 
förekomsten av persistenta störningar i relationer, coping och 
upplevande långt före vuxen ålder (t.ex. Block & Block, 1980). Hill och 
Rutter (1994) ansåg att kriterierna för BPD kan övervägas, åtminstone 
för äldre tonåringar. Empiriska studier som belyser förekomsten av och 
prognos vid borderlinestöming i ungdomsåren saknas i stor utsträck
ning (Hellgren, 1994). Bakom denna brist ligger sannolikt att det 
historiskt sett funnits svårigheter att formulera specifika kriterier för 
borderlinediagnos hos unga (Robson, 1991). Dessa magra resultat står i 
skarp kontrast mot rapporter om höga frekvenser av borderlinediagnos i 
kliniska sammanhang (t.ex. Aarkrog, 1977; Pine, 1983). Trots att det 
föreligger brister i den forskning som berör etiologin till BPD, har man 
på senare tid i flera studier funnit att många ungdomar med BPD blivit 
utsatta för fysiska och speciellt sexuella övergrepp (Bleiberg, 1994; 
Westen, Ludolph, Misle, Ruffins & Block, 1990, för översikt). Sådana 
resultat har lett till att man frågat sig om BPD är en svår och kronisk 
form av PTSD (”posttraumatic stress disorder”). Det ”tomma hus” som 
borderlinepersonligheten ibland har liknats vid kanske snarare är ett 
”hemsökt hus” där spöken efter vårdgivares brutalitet och gränsöver- 
skridanden huserar.

Det har ibland hävdats att ungdomar är borderline men också det 
motsatta nämligen att vuxna med borderlinestömingar är personer som 
fixerats i sin adolescenskris (Block, Westen, Ludolph, Wixom & 
Jackson, 1991). Bakgrunden till detta är att många av de fenomen som 
förknippas med adolescensen också har beskrivits som karakteristiska 
särdrag för borderlinestömingar. Exempel på sådana drag är affektlabi- 
litet, impulsivitet, intensiva och instabila interpersonella relationer, 
suicidala gester, identitetsstöming samt känslor av tomhet eller 
glädjelöshet. Denna hypotes är sannolikt en yttring av den tidigare 
beskrivna kaosteorin. I en studie av Block et al. (1991) undersökte man 
med en halvstrukturerad intervju tre grupper av tonårsflickor; BPD, 
andra svåra störningar och en normal jämförelsegrupp. Kortfattat fann 
man avgörande kvalitativa skillnader mellan BPD gruppen och de två 
andra grupperna. De utmärkande dragen för BPD gruppen låg i linje 
med vad man skulle kunna förvänta sig av denna grupp, t. ex. mer 
självdestruktivitet och interpersonella svårigheter. En differentiering
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mellan ovanstående grupper skulle knappast varit möjlig om antagandet 
att alla ungdomar definitionsmässigt är borderline varit giltigt.

Psykotiska störningar i ungdomsåren är förhållandevis (jämfört med 
barn och vuxna) sparsamt empiriskt undersökta (Hellgren, 1994; 
Pelling, 1990). Frekvensen av tonårspsykoser (= debut i tonåren) har 
dock angivits till 0.5-1% av alla 20-åringar (Gillberg, 1990). I en studie 
av Gillberg, Wahlström, Forsman, Hellgren och Gillberg (1986) 
uppmärksammades svårigheter att diagnosticera ungdomar med 
psykotiska symtom enligt DSM-III kriterierna för vuxna. Därför 
utvecklade man ett antal kriterier för diagnostisering av tonårspsykos: 
(a) ”hallucinations”; (b) ”formal thought disorder of the schizophrenic 
type” (DSM-III); (c) ”delusions”; (d) ”confusion with loss of sense of 
time, room or person”; (e) ”mania” (DSM-III); and (f) ”major 
depression with mood-congruent psychotic features” (DSM-III). För 
diagnosen tonårspsykos krävdes att ett eller flera av dessa kriterier 
skulle vara uppfyllda. Gillberg, Hellgren och Gillberg (1993) följde en 
grupp barn- och ungdomspsykiatriska patienter (13-19 år) som 
diagnosticerats som psykotiska. Ett huvudresultat var att de vid fyllda 
30 år generellt visade bristande psykosocial anpassning, t.ex. hade mer 
än hälften heltidspension. Ett annat resultat var att typ av 
psykosdiagnos hade betydelse för prognosen. Samma forskargrupp har 
också visat att förekomsten av DAMP (dysfunktion i avledbarhet, 
motorik och perception) i barndomen är en riskfaktor för utvecklandet 
av tonårspsykos (Hellgren, 1994). Det har visat sig att majoriteten av 
schizofrena insjuknar före 20 års ålder (Pelling, 1990) och det är därför 
angeläget att så tidigt som möjligt komma fram till korrekt diagnos, så 
att adekvat långtidsbehandling kan påböijas. I en norsk studie av Fyhn, 
Hartvigsen, Skarbo och Holte (1996) framkom dock att unga med 
psykotiska störningar ofta blev underdiagnostiserade. Trots att 
tonårspsykoser tycks vara ovanliga i en normalpopulation, motsvarar de 
c:a 10% av akutpatientema och behöver mer vårdinsatser än andra 
patientgrupper (Bodén, Brunnander, Cederblad, Höök, Jaensen & von 
Knorring, 1988).
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Försvarsmekanismer

Försvarsmekanismer är allmänt vedertagna begrepp och företeelser som 
få ifrågasätter värdet av. Trots detta uppstår ofta frågor och till och med 
skepticism när dessa begrepp skall användas i det vardagliga kliniska 
arbetet (Kemberg, 1994). Vad är egentligen försvarsmekanismer? Hur 
många finns det? Hur känner man igen dem? Vaillant (1994) har 
beskrivit några viktiga och typiska egenskaper hos försvarsmekanismer.
1. Försvar utgör betydelsefulla verktyg för att hantera konflikter och 
affekter. 2. De är relativt omedvetna till sin natur. 3. Olika försvar är 
klart urskiljbara från varandra. 4. Trots att försvar ofta kännetecknar 
kända psykiatriska syndrom så är de reversibla. 5. Försvar är både 
patologiska och adaptiva. Försvarsmekanismer kan definieras 
operationellt som ”innate involuntary regulatory processes that allow 
individuals to reduce cognitive dissonance and to minimize sudden 
changes in internal and external environments by altering how these 
events are perceived. Defense mechanisms can alter our perception of 
any or all of the following: subject (self), object (other), idea or feeling” 
(Vaillant, 1994, sid. 44).

Försvarsmekanismer är centrala i och ofta oskiljaktigt förenade med 
olika psykoanalytiska teoribildningar. Under senaste decennierna har 
flera analytiska teoribildningar vuxit fram med sinsemellan olikartade 
uppfattningar om försvarsmekanismer. Bristen på överensstämmelse i 
nomenklatur och otydligt operationaliserade begrepp har för den 
enskilde klinikem eller forskaren skapat en begreppslig karta som inte 
varit helt lätt att orientera sig efter. Av denna anledning kommer några 
grupper av teorier och deras koppling till försvarsmekanismer att 
kortfattat beskrivas. Den tidiga driftsinriktade psykoanalysen som 
representeras av Freud, ansåg att försvarsmekanismernas uppgift var att 
skydda jaget från omedvetna instinkter. Även om Freud beskrev flera 
olika försvarsmekanismer, ägnade han mest uppmärksamhet åt 
försvaret repression (Gabbard, 1994). I den analytiska jagpsykologin 
har Anna Freud (1980) vidareutvecklat många av dessa försvar som än 
idag utgör en vedertagen terminologi. Hon beskrev följande 10 försvar: 
bortträngning (repression), regression, reaktionsbildning, isolering, 
annullering, projektion, introjektion, vändning mot den egna personen, 
vändning till motsatsen samt sublimering. Förutom ovanstående
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försvarsmekanismer beskrev hon ytterligare två, nämligen 
identifikation med angriparen och altruism. Det kan tilläggas att Anna 
Freud i sitt arbete om försvarsmekanismerna avsåg att belysa försvar 
som var typiska för puberteten (Kemberg, 1994). Beskrivningen av 
dessa försvar har under flera decennier haft stor betydelse inom den 
psykoanalytiska teorin och har också influerat utformningen av de 
perceptuella försvaren i DMT manualen. I psykoanalytisk försvarsteori 
finns också antagandet om en försvarshierarki d.v.s. att olika typer av 
försvarsmekanismer kan vara mer eller mindre patologiska. Antagandet 
om en försvarshierarki styrks av ett ”consensus” bland forskare som 
studerat försvarsmekanismer och har även fått empiriskt stöd bestående 
av tydliga samband mellan försvarsnivå och grad av psykisk hälsa 
(Perry, 1993; Vaillant, 1994). Trots detta föreligger knappast någon 
definitiv lista på en empiriskt väl förankrad och allmänt omfattad 
försvarshierarki, vare sig när det gäller psykoanalytiska försvarsmeka
nismer eller perceptuella försvar. Kopplat till försvarshierarkin finns 
också antagandet att försvarsmekanismerna under uppväxten utvecklas 
i en viss ordning från primitiva till mer utvecklade försvar. Bland annat 
har detta tagit sig uttryck i flera varianter av psykodynamiskt orienterad 
deskriptiv utvecklingsdiagnostik (t.ex. Blanck & Blanck, 1976). Anna 
Freud (1980) var själv pessimistisk till möjligheterna att utveckla en 
sådan kronologisk ordning av försvarsmekanismer. Detta antagande har 
emellertid senare fått empiriskt stöd från flera håll genom att skillnader 
i karakteristiska försvarsmekanismer hos unga i olika åldrar har visat 
sig föreligga (Cramer, 1987; Smith & Danielsson, 1982). Man kan 
därför fråga sig om försvarshierarkier för ungdomar respektive vuxna, 
skiljer sig åt. Även objektrelationsteorin har intresserat sig för och 
utvecklat tänkandet kring försvarsmekanismer. Objektrelationsteori har 
huvudsakligen fokuserat på tidiga utvecklingsprocesser och på patienter 
med mer djupgående problematik som präglas av brist snarare än 
konflikt (Gabbard, 1994). Analogt med detta har intresset huvudsak
ligen fokuserats på mer primitiva försvar som är karakteristiska för 
personlighetsstörningar och psykoser. Exempel på sådana försvar är 
splitting, projektiv identifikation, introjektion och förnekande. Splitting 
har av Kemberg (1983) beskrivits som central i förståelsen av 
borderlinetillstånd. Självpsykologin har fokuserat på behandling av 
narcissistiska störningar och i samband med detta beskrivit försvarsme
kanismer som vanligen förknippas med denna typ av psykopatologi
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(Perry, 1993). Exempel på sådana försvar är idealisering, nedvärdering 
och omnipotens.

Även utanför den psykoanalytiska kulturen finns ett stort intresse för 
försvarsmekanismer. Detta har bl.a. yttrat sig i att DSM-IV innehåller 
en preliminär försvarsaxel. Även här återfinns grundtanken om en 
försvarshierarki som återspeglar ett kontinuum mellan adaptiva och 
patologiska försvar. En skillnad jämfört med psykoanalytiska 
teoretikers sätt att beskriva försvarsmekanismer är frånvaron av uttalad 
teorikoppling, även om flera av de försvar som beskrivits ovan finns 
representerade. En annan skillnad är betoningen på att försvaren också 
har en copingfunktion på mer medveten nivå och att de inte bara är 
försvar mot inre utan även yttre stressorer. Den begreppsliga oklarhet 
beträffande försvarsmekanismer som beskrivits tidigare har påverkats 
av den relativa bristen på empiriska studier inom området. Till exempel 
hävdade Vaillant (1994) att empiriska studier, i den mån de 
förekommit, inskränkt sig till kliniska vinjetter. Några tänkbara faktorer 
som bidragit till den relativa bristen på empiriska studier inom området 
är enligt Guldberg, Höglend och Perry (1993) följande: (1) Det finns 
ännu ingen allmänt accepterad uppsättning av försvarsmekanismer. 
Istället har olika författare med skilda teoretiska perspektiv valt ut och 
definierat försvar på olika sätt. (2) De flesta definitioner av 
försvarsmekanismer är inte operationellt definierade, vilket leder till 
svårigheter att uppnå tillfredsställande reliabilitet i bedömningarna. (3) 
Det råder oenighet om vilken typ av metod som skall användas för att 
mäta försvar. Olika metoder som klinisk intervju, frågeformulär eller 
projektiva test har också implikationer för hur resultaten skall tolkas. 
Förhoppningsvis kan införlivandet av en försvarsaxel i DSM-IV bidra 
till en ökning av empiriska studier inom området.

Ett stöd för att försvarsmekanismer har relevans även för det aktuella 
området, ungdomar inom psykiatrin, kan illustreras med en studie av 
Jacobson, Beardslee, Hauser, Noam, Powers, Houlihan och Rider 
(1986). De jämförde med hjälp av djupintervjuer försvarsmekanismer 
hos tre grupper av ungdomar: diabetespatienter, psykiatriska patienter 
och en normalgrupp. Det framkom att förnekande som vanligtvis ses 
som ett patologiskt försvar, förekom i hög grad i alla tre grupperna. För 
övrigt framkom dock distinkta skillnader mellan den psykiatriska
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gruppen och de två andra grupperna. Ett oberoende mått på 
jagutveckling visade höga positiva korrelationer med försvar som 
altruism, intellektualisering och ”suppression”. Negativa korrelationer 
med bristande jagutveckling visade försvaren ”acting out”, undvikande, 
förnekande, förskjutning, projektion och repression. Ett annat exempel 
är en studie av Noam och Recklitis (1990) som med ”Defense 
Mechanism Inventory” (Ihilewich & Glaser, 1986) undersökte försvars
mekanismernas validitet för en grupp ungdomar inom psykiatrisk 
slutenvård. Sammanfattningsvis fann man ett samband mellan 
extemaliserande symtom och försvarsmekanismer som förläde konflik
terna utanför själ vet och mellan intemaliserande symtom och försvar 
som förläde konflikter inom självet. Ytterligare ett exempel är en studie 
av Erickson, Feldman och Steiner (1996) som studerade relationen 
mellan ungdomars försvarsmönster mätt med DSQ (Defense Style 
Questionnaire) och olika grader av psykisk hälsa. Sammanfattningsvis 
fann man samband mellan omogna försvarsmönster och bristfällig 
anpassning samt mellan mognare förvarsmönster och högre funktions
nivå mätt med GAF (Global Assessment of Functioning Scale). 
Resultaten tolkades som ett stöd för att det i kliniska bedömningar av 
ungdomar kan vara av värde att också bedöma deras försvarsmönster.

Sammanfattningsvis utgör försvarsmekanismer centrala begrepp och 
företeelser i den psykoanalytiska teorin och även i andra former av 
personlighetspsykologi (Sjöbäck, 1984). Ovanstående historiska till
bakablick visar också att det är ett område under utveckling/förändring. 
De försvar som ingår i DMT manualen bygger i hög utsträckning på 
Anna Freud's uppdelning av olika försvarsmekanismer och på Fenichel 
(1945). Andra grenar inom den psykoanalytiska teorin som 
objektrelationsteori och självteori har inte påverkat DMT försvaren i 
samma utsträckning. Det finns dock ett antal med DMT besläktade 
metoder (PORT, DMTm och DFT), där man försökt integrera även 
annan psykoanalytisk teoribildning. Det pågår fortfarande en diskussion 
om hur många och vilka försvarsmekanismer som finns och hur de skall 
definieras. Kanske är det därför som Kragh (1991) angav att man hypo
tetiskt lika gärna skulle kunna benämna de olika försvarsmekanismerna 
med siffror. Â andra sidan tycks han mana till en sund konservativ 
hållning, när han påpekar att utan den psykoanalytiska teori på vilken 
DMT bygger, skulle inte DMT existera.
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Könsskillnader

Inom det barn- och ungdomspsykiatriska arbetsfältet har könsskillnader 
i vissa fall avsevärd betydelse. Detta kan illustreras med att 
förekomsten av beteendestörning är c:a tre gånger vanligare hos pojkar 
(Offord; Boyle & Racine, 1991) och anorexia nervosa c:a 10 gånger 
vanligare bland kvinnor (Steinhausen, 1994). Ett annat exempel är en 
studie av Weisz, Weiss, Han, Granger och Morton (1995) som med 
meta-analys undersökte terapiutfall från sammanlagt 150 behandlings
studier. Det visade sig att tonårsflickor hade ett bättre behandlingsutfall 
än övriga barn- och ungdomspsykiatriska patienter. För att resultat från 
olika studier skall kunna generaliseras till befolkningen i stort, är det 
inom beteendevetenskapema väsentligt att såväl skillnader som likheter 
mellan könen beaktas. Detta har långtifrån alltid varit fallet, även om 
det skett en förbättring i detta avseende under de senaste decennierna 
(Matsumoto, 1996). Begreppet identitet avser ett centralt psykologiskt 
fenomen, framförallt i förståelsen av ungdomars utveckling och 
utvecklingshinder. Det finns skäl att anta att flickors och pojkars 
identitetsutveckling kan ha olikartade förlopp. Till exempel har det 
enligt Erikson's psykosociala stadier visat sig att identitetsutvecklingen 
tycks vara mer framträdande hos pojkar, medan intimitetsutvecklingen 
tycks vara mer markerad hos flickor (Paul & White, 1990, för översikt). 
Dessutom har man för pojkar respektive flickor funnit olikartade 
samband mellan de fyra formerna av identitetsstatus enligt Marcia 
(”identity achivement”, ”moratorium”, ”foreclosure” och ”identity 
diffusion”) och psykisk hälsa. Empiriska studier har visat att ”identity 
achivement” tycks vara gynnsamt för båda könen. Däremot tycks 
”moratorium” vara mer gynnsamt för män, och ”foreclosure” för 
kvinnor (Josselson, 1994, för översikt).

Indelningen av mänskligheten i kvinnor och män är kanske den mest 
fundamentala av alla sociala kategorier (Siann, 1994). Detta kan 
illustreras med att nyblivna föräldrar ofta först får frågor om vilket kön 
deras nyfödda barn har. Att det föreligger tydliga biologiska skillnader 
mellan könen är uppenbart, framförallt är skillnader i kroppsvikt, längd 
och övrig anatomi lätta att konstatera. Även andra biologiskt betingade 
skillnader som t.ex. att flickor puberterar ett par år tidigare än pojkar 
föreligger (Yates, 1991). Finns det då lika tydliga skillnader mellan
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könen i den psykologiska utrustningen? Denna fråga är svårare att 
besvara och är dessutom mer kontroversiell. När det gäller kognitiva 
förmågor är huvudintrycket att mönstret av likheter är större än 
mönstret av skillnader (Unger & Crawford, 1992). Det finns också 
resultat som visar på konsistenta könsskillnader över tid. Till exempel 
har det visat sig att män tycks prestera bättre på vissa matematiska och 
spatiala uppgifter, medan kvinnor presterar bättre på vissa verbala 
områden samt har bättre kommunikativ förmåga. Huvudintrycket är 
dock att dessa skillnader på det hela taget i genomsnitt är ganska små 
och att de tenderar att minska över tid (Lefrancois, 1993, för översikt). 
Ett exempel på tydliga könsskillnader redovisas i en stor tvärkulturell 
studie av ungdomars självbild (Offer & Boxer, 1991), där det visade sig 
att flickorna var mer bekymrade än pojkarna avseende den pubertala 
kroppsförändringen. Dessutom har man funnit könsskillnader inom 
områden som aggression (Hyde, 1984), coping (Dyregrov, 
Kristoffersen, Matthiesen & Mitchell, 1994), personlighet (Feingold, 
1994) och jagpsykologiska försvar (Levit, 1991).

I diskussionen om bakgrunden till skillnader i den psykologiska 
utrustningen hos män och kvinnor, kan två huvudlinjer urskiljas (nature 
or nurture). Den ena linjen betonar att olikheter mellan könen är givna 
av naturen, antingen från början eller mycket tidigt. Den andra, mera 
nutida huvudlinjen hävdar att både kvinnor och män formas av sin 
kulturella miljö i en genomgripande och föränderlig socialiserings- 
process (Siann, 1994). Denna uppfattning stöds av tvärkulturella 
studier, som visat att fastän könsskillnader i beteende finns i alla 
kulturer, är dessa skillnader inte likadana eller lika stora i alla jordens 
höm (Segali, Dasen, Berry & Poortinga, 1990). Å andra sidan har det 
också framkommit att vissa könsskillnader tycks vara mer tvärkulturellt 
lika. Till exempel så fann Williams och Best (1982) i en studie som 
omfattade 25 länder att vissa gemensamma drag karakteriserade 
respektive kön. I alla kulturer var t.ex. hjälpsamhet och hänsynsfullhet 
typiska kvinnliga drag, medan manliga drag var exempelvis dominans 
och autonomi. Ett liknande mönster av tvärkulturella könsskillnader har 
redovisats av Intons-Peterson (1988). Hon jämförde amerikanska och 
svenska ungdomars (11-18 år) reaktioner på frågan hur det skulle vara 
för dem att över en natt finna att de tillhörde det andra könet. 
Resultaten visade att pojkarna i båda länderna tog mycket kraftigare
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avstånd från detta och att flickorna kunde se mera fördelar med att 
tillhöra det andra könet. Alltså tycktes det manliga könet vara det som 
värderades högst av båda könen. Även om liknande resultat framkom 
bland ungdomarna i båda länderna, var skillnaderna mest markerade 
hos de amerikanska ungdomarna. Även andra studier har visat att 
personlighetsdrag som traditionellt associeras med män i flera kulturer 
tycks vara högre värderade bland både kvinnor och män (Matsumoto, 
1996, för översikt).

Det är angeläget att försöka förstå hur den manliga respektive kvinnliga 
socialiseringsprocessen egentligen går till. Sådan kunskap ger ökade 
möjligheter till att förklara hur skillnader och likheter mellan könen 
uppstår och vad de innebär. Det har i detta område under de senaste 
decennierna funnits ett antal olika grupper som ägnat sig åt sådana 
studier (Pervin, 1978, för översikt).

1. Psykoanalys (olika inriktningar).
2. Social inlämingsteori (t.ex. Bandura).
3. Kognitiv utvecklingspsykologi (t.ex. Piaget, Kohlberg).
4. Feminism (olika inriktningar).

Mellan och inom dessa grupper har ibland starka spänningar uppstått, 
kanske är den mellan ortodox psykoanalys och feminism den mest 
framträdande. Tyngdpunkten i denna avhandling ligger på det 
psykoanalytiska perspektivet, beroende på att DMT har sina rötter i 
denna teori. Avslutningsvis ett 20 år gammalt, men ännu aktuellt, citat 
från en forskare som ägnat sig åt forskning i psykologiska 
könsskillnader: ”To survey, evaluate, and distill the empirical evidence 
regarding psychological sex differences at a time of intense polarized 
debate on the issues of equality of the sexes and changing sex roles is 
an awesome responsibility” (Block, 1976, sid. 283).

Som tidigare nämnts är försvarsmekanismer betydelsefulla begrepp och 
fenomen som bidrar till förståelsen av psykisk hälsa och ohälsa. På 
senare tid har forskare börjat att bli alltmer observanta på att även andra 
variabler än grad och typ av psykopatologi påverkar konstellationen av 
försvarsmekanismer hos den enskilde individen (Brems, 1990). Ett 
exempel på en sådan variabel är kön, vilket talar för att även denna
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aspekt bör beaktas i studiet av relationen mellan försvarsmekanismer 
och psykisk hälsa. Det finns förhållandevis litet publicerat om könets 
betydelse i relation till projektiva test. Några studier har dock redovisat 
tydliga könsskillnader (Cramer, 1987; Hatsuzuka & Ogushi, 1990; 
Poliak & Gilligan, 1982; Tuulio-Henriksson, Poikolainen, Aalto-Setälä 
& Lönnqvist, 1997; Waehler & Zaback, 1991). Även inom området 
perceptuella försvar har könsskillnader redovisats (Bäckström, 1994; 
Carlsson & Smith, 1987; Westerlundh, 1991). Den sista delen av denna 
avhandling syftar till att undersöka hur eventuella könsskillnader ”slår” 
i området DMT-ungdomar.

Skillnader i försvarsmekanismer kopplade till olika könsroller har 
också undersökts. Med könsroll avses i detta sammanhang blandningen 
av kvinnliga och manliga aspekter hos individer, oavsett deras 
biologiska kön. Till exempel fann Levit (1991) att olikheter i könsroller 
modererade effekten av könsskillnader i försvarsstrukturen hos en 
grupp ungdomar. Även Brems (1990) farm att könsroller influerade på 
mönstret av försvarsmekanismer mätt med DMI (Defense Mechanism 
Inventory). I en longitudinell studie av Feldman, Fisher, Ransom och 
Dimiceli (1995) undersöktes betydelsen av ungdomars copingstil för 
deras anpassning i tidig vuxenålder. Det visade sig att flickor som 
användande copingstilar förknippade med traditionell kvinnlig könsroll 
(att ty sig till religion eller vänner) hade god adaption i tidig 
vuxenålder. Däremot predicerade samma copingstilar hos unga pojkar 
bristfällig anpassning i vuxen ålder. Det förefaller rimligt att uppfatta 
ovan beskrivna könsskillnader som ett resultat av ett komplext men 
okänt samspel mellan psykologiska, biologiska och kulturella faktorer 
(inklusive en ständigt föränderlig tidsanda).

Åldersskillnader

Åldersspridningen för barn- och ungdomspsykiatrins patienter är stor 
(0-18 år), Dessutom blir ofta även föräldrarna föremål för olika behand
lingsinsatser och bedömningar. Dessa stora åldersskillnader, som 
spänner över hela livscykeln, medför att patienterna befinner sig på 
mycket olika utvecklingsnivåer. Inom psykologin finns väldokumente
rad kunskap om betydelsen av mognadsrelaterade utvecklingsstadier, 
till exempel kunskaper om barnets kognitiva utveckling som har
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studerats av bland annat Piaget. Detta återspeglas också i utformningen 
av kognitiva och projektiva testmetoder. Till exempel används WPPSI 
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) för bam i 
åldrama 3-7 år, WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) för 
bam i åldrama 6-16 år och WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) 
för vuxna 16-74 år. Ericametoden (Danielson, 1986) är ett ofta använt 
projekti vt test som passar för yngre barn, medan tonåringar kan reagera 
negativt på att bygga ”världar” med olika leksaker och föremål. En av 
anledningarna till att DMT använts i denna studie är en upplevd (av 
författaren) brist på projektiva metoder som passar till tonåringar inom 
psykiatrin. Rorschach och TAT (Thematic Apperception Test) är 
onekligen väletablerade projektiva test, men används av olika skäl 
relativt sällan i den svenska barn- och ungdomspsykiatrin. En klinisk 
erfarenhet är också att TAT kan vara svår att genomföra på ungdomar 
med svårare psykiatriska störningar, då de kan uppfatta uppgiften att 
hitta på en historia som alltför krävande. I longitudinella studier har 
man kunnat jämföra på vilket sätt ungdomar och vuxna visar skillnader 
i försvarsnivå mätt med Defense Style Questionnaire (DSQ). Det 
framkom att ungdomarnas försvarsstil visade mer omogna och farre 
mogna drag jämfört med deras försvarsstil som vuxna (Nasserbakht, 
Araujo & Steiner, 1996; Tuulio-Henriksson et al., 1997). Det har också 
visat sig att det finns åldersskillnader i nyttjandet av perceptuella 
försvarsmekanismer, mätt med MCT (Meta Contrast Technique). I en 
studie av Smith och Danielsson (1982) visade sig åldersrelaterade 
skillnader i försvarsstrategier hos barn i åldrar varierande från förskola 
till adolescens. Systematiska jämförande studier av åldersrelaterade 
skillnader i DMT saknas i stor utsträckning. I DMT manualen (Kragh, 
1985) anges dock att DMT kan användas för vuxna och ungdomar. Det 
är inte känt hur yngre barn reagerar på DMT, anekdotiska kliniska 
erfarenheter tyder dock på att yngre barn har klart annorlunda 
testresponser jämfört med vuxna. Det är avslutningsvis en av 
grundtankarna i psykoanalytisk utvecklingspsykologi att det 
psykologiska mognandet också medför att primitiva försvar ersätts av 
mer utvecklade.

I sitt arbete om livscykeln har Erikson (1968; 1995) beskrivit åtta på 
varandra följande psykosociala stadier i individens utveckling genom 
livet. Han tänker sig att vart och ett av dessa stadier ställer individen
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inför en grundläggande konflikt eller utvecklingskris som är nödvändig 
att lösa för att nå en god anpassning till omgivningen. Den 
grundläggande konflikten i ungdomsåren är den mellan identitet och 
identitetsförvirring, i tidig vuxenhet mellan intimitet och isolering och i 
de därpå följande vuxenåren mellan generativitet och stagnation. 
Avhandlingens fyra studier omfattar personer som befinner sig i någon 
av dessa utvecklingsfaser och kan därför tjäna som en förståelsemodell 
av erhållna resultat. Det förefaller troligt att sådana genomgripande 
processer kan yttra sig i olikheter i självbild, ångest och försvarsmeka
nismer, som i sin tur kan avtäckas exempelvis med projektiva test. Den 
sekventiella ordningen mellan ovanstående utvecklingsfaser har 
emellertid ifrågasatts, nämligen att utvecklandet av en identitet under 
senadolescensen löper parallellt och i samspel med utvecklandet av 
intimitet. Dessutom finns en del intressanta forskningsresultat som 
tyder på att det finns en interaktion mellan kön och ålder i den 
psykosociala utvecklingen. Flera studier har nämligen visat på 
könsskillnader som pekar mot att mognadsprocessen för unga kvinnor 
är mer framträdande inom områden som rör intimitetsutvecklingen, 
medan identitesutvecklingen är mer uttalad för de unga männen (Paul 
& White, 1990, för översikt).

Projektiva test och ungdomar

Diagnostik av ungdomar innebär ofta en myriad av komplikationer 
såsom att utvecklingsmässiga och kontextuella faktorer kan ha ett starkt 
inflytande på hur psykiatriska störningar kan ta sig uttryck (Volkmar, 
1991). Projektiva test har i detta sammanhang uppfattats som möjliga 
metoder att hantera en del av dessa differentialdiagnostiska svårigheter 
(Racusin & Moss, 1991). En uppenbar fördel med projektiva test när 
det gäller unga människor är att de på grund av sin ofullbordade 
kognitiva utveckling kan ha svårt att besvara frågor om sig själva eller 
sina problem. Det är också vanligt att ungdomar kan ha diffusa känslor 
av skam/skuld vis à vis sina problem och därför undviker att prata om 
eller på annat sätt lämna uppgifter om sådana områden. Det skall dock 
betonas att termen projektion i detta sammanhang används i en 
betydligt vidare mening än vad som är fallet för begreppet projektion 
betraktat som försvarsmekanism (Rapaport, 1952). I fallet projektiva 
test är syftet att med ett mångtydigt material försöka fånga individens
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privata värld såsom den formas av dennes speciella personlighets- 
mässiga särdrag. Den projekti va hypotesen utgår ifrån att den yttre 
världen uppfattas som en skärm på vilken människans psykiska särdrag 
projiceras (Anastasi, 1988). I sina psykodynamiska former antar den 
projekti va hypotesen att det är individens omedvetna konflikter och 
motiv som återspeglas. De projektiva teknikerna bygger således på att 
man närmar sig personlighetens styrkor och svagheter på ett indirekt 
sätt. Det brukar i det här sammanhanget talas om att projektiva test är 
maskerade d.v.s. att testets egentliga syfte inte framgår. Detta kan vara 
en fordel i sammanhang då det är risk att unga ger socialt förväntade 
svar som till exempel kan vara fallet i samband med vårdnadsutred- 
ningar.

I den kliniska barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten (i Sverige) 
har projektiva test i allmänhet en självklar position. De används i första 
hand när differentialdiagnostiken i enskilda fall av olika skäl är 
komplicerad eller svårtolkad. I kontrast till detta förefaller den bam- 
och ungdomspsykiatriska forskningen ha en mer ointresserad och 
skeptisk inställning. Denna uppfattning styrks av att två standardverk 
inom området, ”Child and adolescent psychiatry. Modem approaches- 
3rd ed” (Rutter, Taylor & Hersov, 1994) och ”Child and adolescent 
psychiatry. A comprehensive textbook” (Lewis, 1991), ger mycket 
kortfattade belysningar av de projektiva metoderna. Kritik riktas mot 
otillräcklig empiri, validitetsproblem och den alltför starka teoristyr
ningen. Framförallt hävdar Berger (1994) att ”användningen av 
projektiva test blir tvivelaktiga när de ses som slutpunkten i en 
bedömning, en slags slutgiltig sanning som inte kräver något ytterligare 
stöd” (sid. 106). Även i en modem svensk lärobok, ”Barn- och 
ungdomspsykiatri” (Gillberg & Hellgren, 1990), är projektiva test 
kortfattat beskrivna. Däremot anges att vetenskapligt intressanta 
projektiva metoder är under utveckling, samtidigt som behovet av 
forskning inom området betonas. Ovanstående typ av kritik erkänns i 
viss mån av Masling (1997) som är en auktoritet inom området 
projektiva test. ”Looking back at that period, it is easy to see now why 
my generation of clinical psychologists had so much faith in these 
projective tests. We were called on to make important 
recommendations about other human beings with only scant 
information about them. Further, we assumed that there were experts
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someplace who could use projective data artfully and creatively 
although I never met such a person during the entire course of my 
graduate training” (sid. 259). Masling skisserar att denna tidiga epok i 
de projekti va testens historia karakteriserades av blind tro, snarare än 
sund skeptiscism beledsagad av adekvata studier med fokus på frågor 
om reliabilitet och validitet. Han hävdar dock att detta tillhör just 
historien, eftersom det skett en dramatisk tillväxt av empiriska studier 
för vissa test, t.ex. Rorschach, TAT och MMPI, vilket ännu inte i 
tillräcklig utsträckning har beaktats av det vetenskapliga samfundet. 
Vid en genomgång av såväl projekti va som andra metoder för att mäta 
personlighet eller aspekter av personlighet, redovisar Meyer (1996) att 
det generellt föreligger låg grad av överensstämmelse mellan olika 
metoder. Hans slutsats är dock inte att vissa metoder är överlägsna eller 
mer valida än andra, snarare att de belyser olika aspekter eller nivåer av 
de psykologiska fenomen som samlas under begreppet personlighet. 
Sålunda har varje metod ett visst verkningsområde, som innebär 
fördelar men också begränsningar. Ett exempel är olika varianter av 
självskattningar, som ibland har ställts mot projekti va metoder som 
betydligt enklare och mer valida bedömningsinstrument. Dessutom kan 
dessa metoder skräddarsys för en viss frågeställning, är lätta att koda 
och passar bra för databearbetning. Även om sådana metoder är 
adekvata i många sammanhang, har de också en del naturliga 
begränsningar. De fångar egentligen bara det som försökspersonen själv 
är medveten om och dessutom är beredd att dela med sig av. Ytterligare 
ett problem med dessa metoder är att det är betydligt lättare för 
försökspersonen att fingera ”önskade” resultat. Det finns egentligen 
ingen anledning att polarisera nyttan av dessa olika metoder, istället 
borde en strävan vara att använda dem komplementärt. En 
utgångspunkt skulle då kunna vara att använda projekti va metoder när 
man är intresserad av långtidseffekter och frågeformulär när fokus 
ligger på korttidseffekter. Det har nämligen visat sig att projekti va test 
möjliggör bättre prediktioner över lång tid och att självskattningar ger 
bättre korttidsprediktioner (Maisling, 1997). Ett exempel på att 
projektiva test kan bidra till förbättrad diagnostik ges av Appelbaum 
(1977), som visade att sådana metoder kunde predicera behandlings- 
utfall för psykiatriska patienter på ett bättre sätt än kliniskt-psykiatriska 
bedömningar. Vidare har TAT visat sig vara användbart för att 
predicera kompetens i ledarskap (McClelland & Boyatzis, 1982).
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Ytterligare ett exempel på värdet av projektiva test presenterades av 
Hughes, Deville, Chalhoub och Romboletti (1992) som i en studie 
använde Rorschach för att predicera sexuella- och våldsbrott bland en 
grupp unga lagöverträdare. Resultaten visade att det var möjligt att 
predicera vilka ungdomar som var i riskzonen för att begå sexuella- 
och/eller våldsbrott. I forensisk psykologi har man tidigare visat att 
intellektuell nivå och boendeförhållanden (stad/landsbygd) är relaterade 
till sexuella- och våldsbrott, men i denna studie hade dessa variabler 
lägre prediktiv förmåga än det projektiva testet. Rorschachtestet har 
också med viss framgång använts för att bedöma impulsivitet hos 
ungdomar (Pantle, Ebner & Hynan, 1994) och för att undersöka 
behandlingsutfallet för svårbehandlade ungdomar i samband med 
institutionsvård (Abraham, Lepisto, Lewis, Schultz & Finkelberg, 
1994). Det har funnits förhoppningar om att projektiva test skulle 
kunna bidra till säkrare bedömningar av suicidrisk. Eyman och Eyman 
(1991) fann dock i en genomgång av detta område tveksamma 
empiriska resultat. Däremot hävdade de att ett batteri av projektiva test 
ändå kan bidra med värdefull information i suicidbedömningar, genom 
att belysa vilken typ av omständigheter som skulle kunna utlösa 
självmordsförsök. Projektiva test kan dessutom tillföra relevant 
information, särskilt för patienter som är garderade eller lakoniska i 
intervjusituationen (Gabbard, 1994).

Defense Mechanism Test

DMT har utvecklats i första hand av Kragh (1955) och vilar på tre 
fundament: perceptgenetisk teori, psykoanalytisk försvarsteori och 
allmänna principer för projektiva tekniker. Testet är kanske mest känt 
som urvalsinstrument till yrken med hög stressbelastning (t.ex. Kragh, 
1960; Neuman; 1978; Svensson & Trygg, 1994). På senare tid har testet 
också visat sig vara en användbar metod i diagnostiken av vuxna 
psykiatriska patienter såväl avseende bedömning av personlighetsorga- 
nisation som flera olika psykiatriska diagnoser (Sundbom, 1992; 
Sundbom, Bodlund & Höjerback, 1995; Sundbom & Kullgren, 1992). I 
manualen anges att DMT kodning och redovisad empiri är tillämpbart 
på vuxna och ungdomar, emellertid saknas i stor utsträckning empiriska 
studier på ungdomar inom psykiatrin. Med detta följer osäkerhet om 
vilka differentialdiagnostiska slutsatser som egentligen kan dras.
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Stimulusbilden består av tre delar: en neutral yngre person (Hero) som 
testpersonen kan identifiera sig med (Murray, 1971), en äldre aggressiv 
person (biperson) och ett föremål (Instrument). Hero och biperson (Bp) 
kan ses som uttryck för själv- respektive objektrepresentationer och 
Instrumentet antas representera kroppsbilden. Män och kvinnor 
exponeras för olika stimulusbilder, där Hero och Bp har samma kön 
som testpersonen. Instrumentet har olika utformning i den kvinnliga 
respektive manliga bilden. Bilden exponeras i ett takistoskåp maximalt 
22 gånger eller tills bilden har uppfattats korrekt tre gånger i följd. 
Exponeringstidema ökar i en geometrisk serie från 5 msek till 2 
sekunder. För vaije exponering är testpersonens uppgift att verbalt 
beskriva och göra en enkel teckning av det varseblivna. De korta 
exponeringstidema i kombination med att stimulusbilden är ångest- 
provocerande leder till subjektiva, personligt färgade tolkningar. Dessa 
subjektiva tolkningar kan vara förvrängningar, utelämnanden eller 
tillägg som inte är stimulusadekvata. De antas aw äija hotet i 
stimulusbilden och ses därför som uttryck för perceptuella försvar och 
många av dessa förvrängningar finns operationaliserade i DMT 
manualen (Kragh, 1985). I avhandlingens två studier har enbart den 
första av två DMT bilder använts, eftersom två bilder medför att 
testpersonen skall rita c:a 40 teckningar, vilket för vissa ungdomar kan 
innebära överkrav. Dessutom har studier på vuxna patienter inom 
psykiatrin visat att en DMT bild tycks ge tillräckligt underlag för att 
särskilja olika diagnostiska grupper (Sundbom, 1992).

Ett grundläggande antagande i perceptgenetisk teori är att perception är 
en komplex, i tiden utsträckt, process som når medvetandet först som 
en slutprodukt. Denna slutprodukt är en länk till den skenbart 
momentana perceptuella process som föregår och successivt anpassar 
sig till den yttre verkligheten. Dessa förstadier är i regel omedvetna i 
normal perception, men genom korta exponeringar av stimulus i ett 
takistoskåp, kan denna process som leder till medveten varseblivning 
förlängas och studeras i detalj. Man kan likna denna teknik vid en 
videofilmning av en stavhoppare, där filmen visad i ultrarapid avslöjar 
hela den följd av rörelser som leder fram till det fullbordade hoppet. 
När denna process, kallad perceptgenes, studeras i detalj framkommer 
interindividuella skillnader i form av förvrängningar av stimulusbilden. 
Dessa perceptuella förvrängningar har i flera studier kunnat kopplas till
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grundläggande defensiva särdrag hos testpersonen. Kline (1987) har 
kritiskt granskat DMT testets vetenskapliga status och hävdade i detta 
sammanhang att subliminal presentation av stimulus ger tillgång till 
intressant information som skulle vara svår att erhålla på något annat 
sätt.

DMT-försvarsmekanismer. Några exemplifieringar.

1. Repression, bortträngning (Repression).
Hero och/eller Bp har en kvalitet av rigiditet, livlöshet, är 
maskerade eller är djur.

2. Isolering (Isolation).
Hero och Bp avskiljs från varandra. Hero och/eller Bp vitläggs 
eller försvinner.

3. F ömekande (Denial).
Hotets existens förnekas eller bagatelliseras.

4. Reaktionsbildning (Reaction formation).
Hotet vänds till sin motsats. Hero och Bp har en positiv relation.

5. Identifikation med angriparen (Identification with the aggressor).
Hero är den som är hotfull.

6. Introaggression, vändning mot det egna jaget (Turning against the 
self).
Hero är skadad, negativ eller svärtad.

7. Introjektion: identifikation med det motsatta könet (Introjection). 
Hero och/eller Bp har fel kön.

8. Introjektion av något annat objekt (Introjection).
Hero eller Bp dubbleras eller ändrar kön ofita. Hero eller Bp 
uppfattas ha fel ålder.
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9. Projektion (Projection).
Omfattande förändringar av Hero innan Bp uppfattats som
hotfull.

10. Regression (Regression).
Tidigare uppfattad Stimulusstruktur bryter samman.

Det finns ett antal centrala mer eller mindre uttalade antaganden i 
DMT. För det första, att hot/fara genererar signalångest som i sin tur 
aktiverar försvar. Detta är i enlighet med Freud's klassiska schema, 
som i DMT motsvaras av subliminalt hot som väcker manifest eller 
submanifest ångest som engagerar perceptuella försvar. För det andra, 
antas de perceptuella försvaren vara kopplade till psykoanalytiska 
försvarsmekanismer. Detta styrks av att det i flera fall föreligger en 
påfallande strukturlikhet mellan de perceptuella försvaren och analoga 
psykoanalytiska försvarsmekanismer. Ett tredje antagande rör före
komsten av en försvarshierarki d.v.s. att försvarsmekanismer är 
patologiska eller adaptiva i varierande grad. I manualen (Rragh, 1985) 
är de enskilda försvaren presenterade i en sådan ordning att intrycket av 
en föreliggande hierarki ges. Exempel på detta är att repression och 
isolering som vanligtvis förknippas med neurotiska störningar placeras 
först och att projektion och regression som vanligtvis förknippas med 
svårare psykopatologi nämns sist. Uppfattningen om en föreliggande 
hierarki av perceptuella försvar tycks vara populär bland många DMT 
användare, trots att DMT manualen inte ger några sådana explicita 
anvisningar.

I avhandlingens fyra studier kodades vaije protokoll enligt en lista 
bestående av 124 DMT variabler (Sundbom, 1992). Variabellistan 
består av de perceptuella försvaren som presenteras i DMT manualen 
(Kragh, 1985) men också av andra kliniskt relevanta responser. Till 
exempel kodas i variabellistan när i perceptgenesen Hero, Bp, 
Instrument och hot uppfattas första gången (= tröskelvärde). Ett 
ytterligare exempel är reduktion som kodas när struktur nästan men inte 
helt bortfaller. Dessutom kodas var i perceptgenesen (tidigt, mellan 
eller sent) som försvaren gör sig gällande. Anledningen till detta är att 
det finns både teoretiskt och empiriskt stöd för att perceptuella försvar

30



har olika betydelse beroende på var i perceptgenesen de förekommer 
(Neuman, 1978).

Tabell 1. Lista med 130 DMT variabler.

1 Kön (testpersonens)
2 Ålder (testpersonens)
3 Ångest (t.ex. svärtning)
4-17 Tröskelvärden
18-28 Bortfall och reduktion
29-31 Byte av kön
32-39, 68,130 Emotionella uttryck
40-47 Repression
48-63 Isolering
64-67 Förnekande
69-76 Reaktionsbildning
77-83 Identifikation med angriparen
84-94 Introaggression, (vändning mot egna jaget)
95-102 Introjektion: identifikation med det motsatta könet
103-114 Introjektion
115-116 Projektion
117-122 Projicerad introaggression
123 Regression
124 Helgestaltsvar
125 Sexualisering
126-129 Observerat testbeteende

Reliabilitet och validitet

DMT har i flera undersökningar visat hög interbedömarreliabilitet 
avseende kodning av perceptuella försvar (Kragh, 1985; Olff, Godaert, 
Brosschot, Weiss & Ursin, 1991; Ozolins, 1989; Zuber & Ekehammar, 
1997). Överensstämmelsen i bedömningar av de 124 DMT variablerna 
har också prövats. Tre väl samtränade bedömare kodade nio DMT 
protokoll oberoende av varandra. Resultaten visade att den del av 
variansen som kunde hänföras till bedömareffekter, beräknat med ETA,
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i genomsnitt var 2.07% (Henningsson, Fransson & Sundbom, 1998). 
Den höga överensstämmelsen mellan oberoende bedömare påverkas 
dels av att det finns en objektiv stimulusbild att jämföra de perceptuella 
förvrängningarna med, dels av att de perceptuella försvaren är tydligt 
operationaliserade i manualen. Reliabiliteten i administrationen av 
testet är antagligen hög jämfört med många andra projekti va test, 
förutsatt att manualens standardiserade anvisningar efterföljs noggrant. 
Detta har dock inte alltid varit fallet, eftersom olika stimulusbilder, 
instruktioner, distraktorer och takistoskåp varit i bruk (Meier-Civelli & 
Stoll, 1988). Även reliabiliteten avseende tolkning-sammanvägning av 
DMT data har visat sig vara hög avseende studier som berör 
personurval (Kragh, 1985). Däremot saknas i manualen närmare 
anvisningar för hur kliniska testresultat skall analyseras och tolkas. 
Riktlinjer för sådana analyser består av kortfattade beskrivningar av 
empiriska studier, huvudsakligen kopplade till enskilda perceptuella 
försvar. Sammanvägningen av testdata försvåras också av en brist på 
normdata i DMT, mot vilka enskilda testprotokoll kan värderas (Meier- 
Civelli & Stoll, 1988). Flera olika sätt att bearbeta och integrera DMT 
data har dock utvecklats (Olff, Godaert & Ursin, 1991, för översikt).

Testets prognostiska validitet i urvalet av lämpliga kandidater till 
stressrelaterade yrken är väl dokumenterad (Kragh, 1960; Kragh, 1985; 
Neuman, 1978; Svensson & Trygg, 1994; Toijussen & Vaemes, 1991). 
Den teoretiska tankegången bakom detta är att volymen av 
försvarsmekanismer antas påverka tillgången till psykisk energi som 
kan användas i stressituationer. Därutöver tillkommer en specifik effekt 
som orsakas av att patologiska förvrängningar av verkligheten 
förhindrar adekvata reaktioner på en given farosituation. (Kragh, 1985). 
Även vid bedömningar av prognosen för transsexuella som bytt kön har 
DMT retrospektivt visat sig ha god prediktiv förmåga (Sundbom & 
Bodlund, 1998).

DMT testets begreppsvaliditet, d.v.s. huruvida de perceptuella försva
ren verkligen mäter psykoanalytiska försvarsmekanismer har under
sökts i flera olika studier. En indikation på att de perceptuella 
förvrängningarna fyller en försvarsfunktion stöds av att en leende eller 
neutral Bp utlöste farre försvar än när en aggressiv Bp visades (Cooper 
& Kline, 1986; Westerlundh & Sjöbäck, 1986). Ett stöd för den
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begreppsliga validiteten är också den påtagliga likhet som i vissa fall 
föreligger mellan perceptuella förvrängningar och psykoanalytiska 
försvar (”face validity”). Det har också visats på samband mellan vissa 
kliniska syndrom och enligt psykoanalytisk teori förväntad förekomst 
av specifika försvar. Till exempel karakteriserades en grupp 
tvångsneurotiska patienter av en högre frekvens isolering i DMT 
jämfört med en kontrollgrupp (Kragh, 1955). Vidare har man kunnat 
dokumentera samband mellan olika karaktärsdrag och förväntade 
försvarsmekanismer enligt psykoanalytisk teori, t.ex. mellan 
tvångsmässighet och isolering (Von der Lippe & Torgersen, 1984). 
Andra studier har visat samstämmighet mellan perceptuella försvar och 
försvarsmekanismer skattade av psykoterapeuter (Sharma, 1977). 
Testets samtidiga validitet har undersökts genom att de perceptuella 
försvaren relaterats till andra metoder som antas mäta försvarsmekanis
mer, t.ex. jämförde Cooper och Kline (1986) DMT med ”16- 
Personality Factor inventory” och fann därvid vissa samband. Ett annat 
exempel är Sundbom (1992) som fann en god överensstämmelse mellan 
försvar skattade med DMT respektive strukturell intervju enligt 
Kemberg (1981). Flera studier har också visat goda överensstämmelser 
mellan olika psykiatriska tillstånd (t.ex. schizofreni och borderline 
personlighetsstörning) och olika nivåer av perceptuella försvar enligt 
DMT (Rubino, Verucci, Savino, Hadjichristos, Saraceni & 
Hadjichristos, 1996; Sundbom, Bodlund & Höjerback, 1995; Sundbom 
& Kullgren, 1992). Westerlundh (1991) har granskat begreppsvalidi- 
teten hos DMT och hävdat att det föreligger en god matchning mellan 
den psykoanalytiska teorin om konflikt och försvar och det mönster av 
empiriska resultat som emanerar från skilda forskningsinsatser. 
Samtidigt betonade han vikten av ytterligare forskning inom de 
utvecklingsmässiga och kliniska tillämpningsområdena.

Kritik har från flera håll framförts mot DMT testets validitet, bland 
annat framhävde Kline (1988; 1993) att testets prognostiska validitet 
inte kan garantera begreppsvaliditeten. De goda resultaten kan lika 
gärna återspegla att testet mäter grad av i allmän mening störd visuell 
perception. Den prognostiska validiteten avseende piloturval har 
dessutom ifrågasatts av Meier-Civelli och Stoll (1988) och Kline 
(1993) beroende på svårigheter att replikera resultaten. Den ”face 
validity” som föreligger för vissa av de perceptuella försvaren kan inte
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heller, ur psykometrisk synpunkt, garantera att de perceptuella 
förvrängningarna är uttryck för psykoanalytiska försvar (Cooper, 1991). 
Utifrån en översiktlig genomgång av olika studier har även Guldberg et 
al. (1993) ifrågasatt DMT testets begreppsliga validitet och samtidiga 
validitet vid jämförelser med andra metoder att mäta försvar. För att 
säkerställa testets begreppsvaliditet krävs jämförelser med oberoende 
kriterier som uttryck för psykoanalytiska försvar. Det råder emellertid 
enligt Cooper (1988) en brist på sådana studier. Dessutom fann Olff et 
al. (1991) bristande överensstämmelse mellan försvar i DMT jämfört 
med flera frågeformulär avsedda att mäta försvarsmekanismer (t.ex. 
Defence Mechanism Inventory). Ett annat område där begreppsvalidite- 
ten ifrågasatts berör hierarkiantagandet i DMT, nämligen att 
huvudkategorierna av perceptuella försvar i vissa fall är sammansatta 
av heterogena undergrupper. Till exempel fann Sundbom (1992) att 
olika varianter av isolering i DMT förknippades med flera diagnostiska 
grupper, representerande olika grader av psykopatologi. Dessutom har 
begreppsvaliditeten för repression i DMT ifrågasatts från flera håll 
(Kline, 1987; Sundbom, 1992). Cooper (1991) pekade också på att 
DMT mäter ett begränsat urval av försvarsmekanismer, bland annat 
kodas inte några vanliga försvarsmekanismer som intellektualisering, 
upphävande och förskjutning. Skall detta förstås som att DMT inte 
mäter dessa försvarsmekanismer? Vidden av detta problem kan 
åskådliggöras med ett ”consensus” (Perry, 1993) där forskare inom 
området försvarsmekanismer enades om en lista med 42 individuella 
försvarsmekanismer. I mer generell mening är det ur validitetssynpunkt 
viktigt att skilja på försvarsmekanismer som abstrakta teoretiska 
begrepp och försvarsmekanismer i aktion reflekterat via beteenden. 
Denna distinktion har framförts av Wallerstein (1976) som hävdade att 
försvarsmekanismer aldrig går att se och att slutsatser om deras existens 
därför måste härledas via observation av beteende. Kanske är denna 
subtila men viktiga distinktion särskilt svårbestämbar i samband med 
DMT, beroende på att försvarsmekanismerna i perceptgenesen tycks 
framträda rent visuellt. Även Perry (1993) ansåg att fler studier behövs 
för att stärka DMT testets begreppsliga validitet. Begreppsvaliditeten 
påverkas också av kopplingen till psykoanalytisk teori som är ett 
kunskapsområde under kontinuerlig förändring, vilket ibland resulterar 
i begreppsliga oklarheter. Bland andra Lemer och Lemer (1982) har 
pekat på att psykoanalytisk försvarsteori inte utvecklats i takt med det
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övriga psykoanalytiska kunskapsfältet. Detta är kanske en bakgrund till 
att Kemberg (1994) har utarbetat ett förslag på en speciell profil, utmed 
vilken enskilda försvarsmekanismer kan granskas. Denna profil 
innehåller följande skalor: ”cognitive, affect, relation-to-self, object- 
representation, observing-ego and empathy” (sid. 63). Sammanfatt
ningsvis stöder många empiriska resultat DMT testets validitet, men 
huvudintrycket är att detta är ett svårforskat område där frågetecken 
ännu kvarstår. Att sista ordet ännu inte är sagt i denna fråga kan 
illustreras med en pågående diskussion mellan Zuber och Ekehammar 
(1997) och Kragh (in press), angående DMT testets validitet. 
Majoriteten av empiriska studier baseras på vuxna, men i DMT 
manualen anges att kodning och empiriska resultat är tillämpbart på 
vuxna och ungdomar. Det är därför angeläget att genomföra studier 
som baseras på enbart ungdomar.

Om gruppjämforelser

Avhandlingens fyra studier syftar till att differentiera mellan olika 
grupper (diagnoser, kön, ålder) med avseende på olikheter i DMT 
mönster. Denna design är inte fri från invändningar, bland annat 
Killingmo (1980) har karakteriserat sådana studier som en akademisk 
lek med starkt begränsat kliniskt värde. Hans argument är i första hand 
att överlappningen mellan grupper leder till att resultaten har föga 
intresse i det individuella fallet. Istället hävdar han att meningsfull 
klinisk diagnostik bör fokusera på förståelse av individuella särdrag 
snarare än tillhörighet till olika klasser. En annorlunda uppfattning 
företräds av Maisling (1997) som hävdar att uppstriktade statistiska 
studier av projekti va test är nödvändiga byggstenar för kunskapsutveck
lingen inom området. Utan feed-back från resultat som bygger på denna 
typ av kunskap är risken stor för stagnation till rigida och personbundna 
trosuppfattningar. Han hävdar dock att detta inte på något sätt står i 
motsättning till att genomföra systematiska fallstudier. Enbart sådana 
fallstudier är dock en otillräcklig strategi och de förekommer dessutom 
sparsamt i internationellt publicerade rapporter. Syftet med avhand
lingens studier har därför varit att utveckla diagnostiken av grupper av 
ungdomar med DMT testet och att detta förhoppningsvis kommer att 
visar sig fruktbart även i det individuella fallet. För att utveckla denna 
tankegång kommer några idéer hämtade från Pervin (1980) att
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presenteras. I vetenskapliga studier av personlighet kan man urskilja tre 
olika nivåer, där utgångspunkten är att vaije person i vissa avseenden 
liknar.....

- alla andra personer
- vissa andra personer
- inga andra personer

GruppjämfÖrelsema i denna avhandling kan hänföras till den andra 
nivån, medan Killingmo's synsätt är kopplat till den tredje nivån. 
Vilken nivå som är mest relevant beror i hög utsträckning på vilken 
frågeställning som föreligger. Om frågeställningen är differentialdiag- 
nostisk är kunskap ackumulerad på den andra nivån relevant. Det är 
självfallet också viktigt att i detta sammanhang ha kunskap om i vad 
mån en viss person liknar alla andra människor. I annat fall riskeras att 
tolkningarna ligger på ”horoskopnivå”, trots att sådana universella 
likheter vid gruppdifferentiering är att betrakta som ”brus”. Om 
frågeställningen istället rör behandlingsuppläggningen i ett enskilt fall, 
är den tredje nivån mer relevant. Det kan dock hävdas att kunskaper 
som rör de två första nivåerna, även ökar möjligheterna att undersöka 
vad som är unikt och individuellt hos den enskilde personen. 
Kännedom om och förståelse av det unika förutsätter åtminstone 
implicita kunskaper om vad som är generellt för alla och för vissa. 
Kunskapsutvecklingen inom ett område som personlighetspsykologi 
gynnas med största säkerhet om en given frågeställning kan belysas 
från alla tre ovanstående nivåer. Detta kommer också att beröras i den 
kommande texten under rubriken ”soft och hard”.

Kliniska bedömningar med projektiva test

Hur skall då avhandlingens resultat på ett konstruktivt sätt kunna 
användas i det kliniska arbetet? Det har, som tidigare nämnts, riktats 
stark kritik mot projektiva test för i första hand bristande validitet. 
Bland andra Sjöberg (1990) har ifrågasatt att kliniska psykologer kan 
göra valida personlighetsbedömningar på basis av projektiva testdata. 
Sammanvägningen av testdata försvåras av att stora informationsmäng
der måste hanteras, vilket kan leda till selektivitet, d.v.s. att man ser det 
man vill se. Det har i flera studier visat sig att statistisk sammanvägning
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av kliniska bedömningar är kvalitativt bättre än klinisk-intuitiv 
sammanvägning, genomförd på samma underlag (Sjöberg, 1990, för 
översikt). Ett annat konkret kliniskt problem är att psykologen inte 
sällan ställs inför motstridig information. Till exempel kan psykologen 
ha till uppgift att bedöma personlighetsorganisation hos en enskild 
ungdom. Säg att DMT protokollet visar tecken som tyder på såväl 
neurotisk-, borderline- som psykotisk personlighetsorganisation. I 
praktiken tvingas psykologen i sådana lägen att bortse från delar av sitt 
beslutsunderlag för att kunna fullgöra sin diagnostiska uppgift, vilket i 
så fall innebär reduktion av data. Svårigheten ligger då i att välja vilken 
del av informationen som skall bedömas som relevant och vilken del 
som går att bortse från. I detta läge är risken stor att den kliniska 
sammanvägningen av data blir alltför subjektiv och kanske därigenom 
felaktig. I slutet av avhandlingen kommer en praktiskt användbar 
statistisk modell som minskar ovanstående problem att redovisas. 
Denna modell underlättar också transformationen av gruppdata till 
individdata.

Soft och hard

Forskarens val av analysmetoder påverkas i hög grad av hur data är 
beskaffade samt hur långt kunskapsutvecklingen inom det aktuella 
området har nått. Detta gäller även för vetenskapliga studier av 
projektiva test. Det är därför av betydelse vilket projekti vt test som 
används. Antag att man använder ett helt nytt test där kunskaper om 
vad detta test mäter i stort sett saknas. Ett rimligt första steg kan då bli 
att induktivt samla kunskap om hur testet ”slår” på ett antal kliniskt 
intressanta grupper. Vilka olika typer av analysmetoder finns då att 
tillgå? Ett sätt att beskriva två ytterligheter av modeller är att 
introducera begreppen ”soft” respektive ”hard” (Wold, Dunn & 
Hellberg, 1985). En ”hard” modell bygger på deduktiva antaganden 
från den generella kunskap som finns inom det område man studerar, 
t.ex. relationer mellan vissa försvarsstrategier och psykopatologi hos 
ungdomar. Därför har denna strategi en mer deduktiv karaktär, genom 
att man från en teori (t.ex. Kemberg's teori om personlighetsorganisa
tion) härleder vissa samband som sedan utsätts för empirisk prövning. 
En ”soft” modell arbetar utifrån så få antaganden som möjligt och är 
därför mer induktiv och förutsättningslös. De två skilda tillvägagångs
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sätten är alltså fruktbara i varierande grad beroende på hur långt 
framskriden kunskapsutvecklingen är inom ett givet område. Generellt 
kan man tänka sig att en ”soft” modell är mer relevant inom områden 
där kunskapen är relativt begränsad. Detta är fallet inom det för 
avhandlingen aktuella området, DMT kopplat till ungdomar inom 
psykiatrin. De ”softa” modellerna har associerats med en vetenskapssyn 
kallad ”teoretisk empirism”. Kännetecknande för denna syn är att man 
inte enbart abstraherar kunskap utifrån objektiva observationer, men 
inte heller enbart utifrån på förhand bestämda kognitiva konstruktioner. 
Istället betonas att den vetenskapliga kunskapsprocessen gynnas av en 
dialektisk process mellan induktion och deduktion, mellan observerade 
data och teoretiska föreställningar (Pulos & Rogness, 1995). Senare i 
texten kommer de multi variata projektionsmetodema principalkompo- 
nentsanalys (PCA) och Partial Least Squares (PLS) in latent structures 
att beskrivas utförligt. De är i detta sammanhang möjliga att använda 
som ”sofìa” metoder, eftersom de kan kompensera för brister i väl 
underbyggda antaganden genom att använda stora och komplicerade 
datamängder.

Syfte och frågeställningar

Avhandlingens huvudsyfte var att empiriskt undersöka om DMT är ett 
användbart differentialdiagnostiskt test för ungdomar inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Ett delsyfte i detta sammanhang var att pröva två 
olika klassifikationssystem, nämligen Kemberg's strukturella teori om 
personlighetsorganisation och DSM-IV. Ytterligare ett delsyfte var att 
jämföra ungdomar och vuxna inom psykiatrin med motsvarande 
diagnoser. Dessutom syftade avhandlingen till att undersöka könsskill
nader i DMT bland ungdomar hörande till olika diagnostiska grupper. 
Till sist undersöktes könsskillnader och åldersskillnader i normal
grupper av ungdomar och vuxna.
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Studie 1 har följande frågeställningar:

- Är det med en mönsteranalys av 130 DMT variabler och PLS 
diskriminantanalys möjligt att differentiera mellan grupper av 
ungdomar med olika former av personlighetsorganisation enligt 
Kemberg's strukturella teori?

- Vilka är likheterna och skillnaderna, i DMT konstellationer, mellan 
ungdomar och vuxna med samma personlighetsorganisation?

Studie 2 har följande frågeställningar:

- Är det med en mönsteranalys av 130 DMT variabler och PLS 
diskriminantanalys möjligt att differentiera mellan grupper som 
består av ungdomar med psykosdiagnos (DSM-IV axel 1), 
borderlinediagnos (DSM-IV axel 2) och en referensgrupp bestående 
av icke-patienter?

- Hur är överensstämmelsen avseende specifika DMT konstellationer 
för dessa grupper relaterade till motsvarande grupper diagnosti
cerade enligt Kemberg's teori om personlighetsorganisation?

- Hur är överensstämmelsen i DMT konstellationer för dessa grupper 
relaterade till vuxna med liknande diagnoser?

Studie 3 har följande frågeställningar:

- Föreligger det könsskillnader i DMT mönster i en heterogen grupp 
av ungdomar med diagnoserna psykos, borderline personlighets
störning samt icke-patienter?

- Föreligger det könsskillnader även i ovanstående undergrupper 
(psykos, borderline och icke-patienter)?

- Hur stark är den diskriminerande förmågan av kön respektive 
diagnostisk grupptillhörighet, när både dessa deskriptorer tillämpas 
samtidigt?
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Studie 4 har följande frågeställningar:

- Finns det systematiska skillnader i DMT mönster mellan vuxna
kvinnor och män? Vilka är i så fall skillnaderna och likheterna i 
könsskillnader jämfört med en grupp ungdomar?

- Finns det systematiska skillnader i DMT mönster mellan vuxna
män och kvinnor, pojkar och flickor när dessa fyra grupper
analyseras i samma modell?

- Finns det några interaktionseffekter mellan kön och ålder i
ovanstående fyra grupper?

METODER OCH MATERIAL

F örsökspersoner

I den första studien bestod försökspersonerna av ungdomar från en 
barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (n = 75, 38 flickor och 37 pojkar, 
medelålder =16, åldersspridning 13-19). Inklusionskriterier var genom
gången DMT testning och att de i det kliniska arbetet diagnosticerats 
som PPO (n = 10), BPO (n = 38) eller NPO (n = 27) enligt Kemberg's 
teori. Den andra och tredje studien inkluderade delar av denna grupp 
(n = 60): ungdomar med psykosdiagnos (n = 15, medelålder = 16, 8 
flickor och 7 pojkar) eller borderlinediagnos (n = 12, medelålder =17,  
7 flickor och 5 pojkar) enligt DSM-IV. Dessutom ingick, en grupp 
gymnasielever (n = 33, medelålder = 17, 18 flickor och 15 pojkar) utan 
kända psykiatriska problem. De kliniska grupperna formerades på 
grundval av oberoende bedömningar genomförda av en psykiatriker, 
specialist i barn- och ungdomspsykiatri. I den fiärde studien ingick 
totalt 100 försökspersoner, dels de ungdomar som tillhörde icke-patient 
gruppen i studie två och tre och dessutom 67 vuxna, huvudsakligen 
bestående av medicinsk personal och universitetsstuderanden (medelål
der = 32; 33 kvinnor och 34 män).
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Multivariata statistiska metoder

Univariata statistiska metoder är väl anpassade till att hantera data som 
innehåller många objekt (människor) samt fa och oberoende variabler. I 
klinisk psykologi är förhållandet inte sällan det motsatta, nämligen att 
varje objekt beskrivs med ett flertal variabler som inte är oberoende av 
varandra. Huvuddraget i univariata metoder är att en variabel i taget 
analyseras, vilket innebär att den information som inryms i relationen 
mellan variabler inte inkluderas i sådana analyser. Ett sätt att även 
inberäkna den information som finns i interaktionen mellan variablerna, 
är att behandla alla variabler samtidigt. Dessa statistiska metoder, 
vanligen kallade multivariata, har visat sig vara mycket användbara 
inom området kemometri (Wold, 1996). Dessa metoder kan också vara 
användbara inom forskningsområdena klinisk psykologi och personlig- 
hetsbedömning. Inom parentes kan också nämnas att det i psykologin 
finns en mycket gammal tradition inom området psykometri att 
använda sig av multivariata metoder. När ett dataset innehåller fler 
variabler än objekt eller när variablerna inte är oberoende av varandra, 
är det nödvändigt att använda analysmetoder som kan reducera 
datamängden, vilket leder till att information går förlorad. Därför 
behövs metoder som kan hantera datamatriser innehållande fler 
variabler än objekt utan att typ I fel (falska positiva) uppstår. För att 
undvika typ II fel (falska negativa) måste dessutom dessa metoder 
kunna utvinna tillräcklig information ur datamatrisema. De multivariata 
metoderna medför också en förändring i det sätt på vilket forskaren 
formulerar statistiska frågor (Ståhle & Wold, 1988). Frågorna fokuserar 
på om det föreligger systematiska skillnader i variabelmönster mellan 
grupper, istället för på enskilda variablers bidrag till eventuella 
gruppskillnader. En viktig konsekvens av detta är att vaije enskild 
variabel samvarierar med alla andra variabler, vilket innebär att 
regelrätta tolkningar av enskilda variabler är logiskt felaktiga. Vilka 
tolkningar är då möjliga att göra inom ramen för de multivariata 
projektionsmetodema? En förutsättning för att svara på denna fråga 
kräver en utveckling av begreppen ”modell” och ”modellering” som är 
centrala för de multivariata projektionsmetodema. Med modellering 
avses utvecklandet av goda matematiska approximationer av delar av 
verkligheten, trots att vi inte känner till alla detaljer i de system som 
modelleras (Wold, 1996). En bra modell hjälper oss att göra bättre
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prediktioner, än vad som vore möjligt utan denna modell. Poängen med 
sådana modeller ligger inte i detaljerad kunskap om enskilda 
kunskapsfragment, utan snarare att vi far en karta över hur systemet 
som helhet fungerar (Pulos & Rogness, 1995). Ett viktigt hjälpmedel 
för att göra tolkningar av sådana relationer inom systemet är grafisk 
representation, vilket underlättar identifieringen av viktiga grupperingar 
och mönster.

Principal Component Analysis (PCA) och Partial Least Squares 
(PLS) in latent structures

De multivariata projektionsmetodema PCA och PLS erbjuder en 
lösning på de problem som kan uppstå när data innehåller få objekt med 
många och samvarierande variabler (Henningsson, Sundbom, Armelius 
& Erdberg, 1997). Även Bäckström (1994) som undersökt flera olika 
statistiska metoders användbarhet vid bearbetning av DMT data fann att 
PLS kan vara en lösning på en del av de problem som mött DMT 
forskare. I PCA projiceras alla objekt och variabler på ett minimum av 
signifikanta informationsbärande dimensioner. Syftet är att organisera 
och reducera en multidimensionell rymd till ett fåtal gripbara 
ortogonala dimensioner, d.v.s. att sortera relevant information från brus. 
Denna procedur kan också beskrivas metaforiskt och förhoppningsvis 
på ett mer pedagogiskt sätt enligt följande: Först markeras alla värden 
för ett enskilt objekt (testperson) som en punkt i en 124 dimensioneil 
rymd, d.v.s. en rymd med en koordinataxel för varje DMT variabel. 
Därefter kommer varje objekt i en given datatabell att på motsvarande 
sätt representeras i samma flerdimensionella rymd som en punkt. Dessa 
punkter bildar tillsammans en svärm och det är formen och läget på 
denna svärm som representerar huvuddelen av den information som 
finns i datatabellen. Ett praktiskt problem är dock att vi inte kan se in i 
och göra observationer i denna flerdimensionella rymd. Ett hjälpmedel 
därvidlag är att öppna väl konstruerade ”fönster” med vilkas hjälp vi 
kan se in i rymden (Wold, 1996). Detta kan åstadkommas genom att 
välja ut ett lämpligt tvådimensionellt plan i den flerdimensionella 
rymden, på vilket alla punkter i svärmen kan projiceras ned. Detta plan 
kan därefter lyftas ur modellen som ett tvådimensionellt ”fönster” med 
vars hjälp vi kan en uppfattning om hur det ser ut inne i den 
flerdimensionella modellen. Det finns stora likheter mellan detta
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förfarande och det sätt på vilket vi betraktar ett mångfacetterat landskap 
genom ett vanligt fönster. De två dimensionerna i ett sådant fönster 
representerar de latenta dimensioner eller principalkomponenter som de 
multivariata projektionsmetodema använder för att sammanfatta den 
viktigaste informationen som finns inrymd i en given datamängd. I 
PCA bearbetas följaktligen alla variabler samtidigt så att betydligt farre 
latenta variabler än antalet objekt, extraheras. Istället för manifesta 
variabler, används få och validerade latenta variabler (ofta endast två 
eller tre). Därigenom är risken för typ I fel under statistisk kontroll. 
Genom att plotta värdet för vaije objekt mot varandra, kan en 
tvådimensionell objektrelaterad projektion konstrueras. På samma sätt 
kan motsvarande variabelladdningar projiceras vilket ger information 
om de olika variablernas relativa betydelse för de aktuella 
dimensionerna. Denna metod gör det möjligt att urskilja systematiska 
skillnader och likheter i och mellan grupper, på basis av komplexa 
mönster som skulle vara svåra att upptäcka utan avancerad 
datorteknologi. Denna grafiska presentation av data ger överskådlig och 
användbar information om avstånd/närhet mellan objekt och möjliggör 
att viktiga särdrag i data kan avtäckas. PLS är en annan multivariat 
projektionsbaserad metod som kan ses som en utvidgning av 
principalkomponentanalys, eftersom PLS dessutom maximerar 
korrelationen mellan X och Y (Wold, Albano, Dunn, Esbenssen, 
Hellberg, Johansson & Sjöström, 1983). I denna avhandling användes 
PLS bland annat för att finna samband mellan de olika diagnoserna (Y) 
och DMT karakteristika (X). Objektplotten är en optimal projektion 
som visar relationen mellan olika objekt. Objekt som ligger nära 
varandra i objektplotten har således likartade karakteristika i sina 
respektive DMT variabler. Den motsvarande variabelplotten visar hur 
de olika variablerna är relaterade till varandra och till objekten. För att 
undvika överanpassning (”trimning”) av de statistiska modellerna, 
bestäms den statistiska signifikansen med hjälp av korsvalideringskri- 
terier (Wold & Sjöström, 1987). Detta tillvägagångssätt har visat sig 
mer effektivt för undvikande av slumpkorrelationer än vad som är fallet 
för t.ex. t-test som förutsätter att variablerna är normalfördelade 
(Cramer, Bunce, Patterson & Frank, 1988).
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RESULTAT

Studie 1. Defense Mechanism Test (DMT) and Kernberg's theory 
of personality organization related to adolescents in psychiatric 
care

Syftet med denna studie var att med hjälp av PLS diskriminantanalys 
försöka differentiera grupper av ungdomar diagnosticerade som PPO, 
BPO respektive NPO och beskriva karakteristiska DMT mönster för 
dessa grupper.

Första steget i databearbetningen var en principalkomponentanalys med 
syfte att göra en kvalitetskontroll av data och att fa en överblick. Två 
principalkomponentanalyser genomfördes och en s.k. ”outlier” (ett 
testprotokoll) kunde identifieras. En kontroll av rådata visade att denna 
outlier's extremvärden var faktiska och inte orsakade av felinmatning. 
För att inte störa och komprimera informationsvärdet i det övriga 
datasetet, uteslöts denna från den följande dataanalysen.

Nästa steg var att genomföra en PLS diskriminantanalys med syfte att 
korrelera den systematiska variationen i DMT data med de tre 
diagnostiska grupperna (PPO, BPO respektive NPO). Detta resulterade 
i en PLS modell med två signifikanta komponenter som tillsammans 
förklarade 50% av variansen i diagnostisk grupptillhörighet med hjälp 
av 6% av variansen i DMT variabler. Den första dimensionen 
separerade BPO från NPO och den andra dimensionen separerade PPO 
från NPO.

PLS modellen möjliggör en analys av de variabler som starkast bidragit 
till det erhållna gruppmönstret. De olika formerna av PO känneteck
nades av följande variabelmönster: PPO gruppen karakteriserades av ett 
flertal varianter introjektionssvar och av höga tröskelvärden för att 
uppfatta det hotfulla innehållet i stimulusbilden; BPO gruppen 
kännetecknades framförallt av flera varianter av introaggression, 
isolering främst i form av bortfall av biperson och senhet i uppfattandet 
av Instrumentet; NPO gruppen karakteriserades av reaktionsbildning, 
låga tröskelvärden främst i ett tidigt uppfattande av hotet och
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repression. I denna studie förekom överlappning framför allt mellan 
BPO och PPO, vilket innebär att de BPO som låg närmast PPO gruppen 
var mer påverkade av variabler typiska för denna grupp. Dessa resultat 
tyder på att det är möjligt att separera grupper av ungdomar med olika 
PO diagnos med hjälp av en mönsteranalys av DMT variabler.

Studie 2. A comparative study of adolescents in psychiatric care 
assessed using the Defense Mechanism Test (DMT) and the DSM- 
IV classification system

Den andra studien hade liknande design och syfte som den första, men 
med skillnaden att de olika diagnostiska grupperna formerades utifrån 
ett annat klassifikationssystem, nämligen DSM-IV. Den första gruppen 
definierades av psykosdiagnos enligt DSM-IV axel 1 (PSY) samt ett 
antal kriterier för ungdomspsykos enligt Gillberg et al. (1986). Den 
andra gruppen bestod av ungdomar med borderline personlighetsstör
ning enligt DSM-IV axel 2 (BPD) och den tredje gruppen bestod av 
gymnasieungdomar (STU) utan kända psykiatriska problem/kontakter.

Bearbetningen av data inleddes med en principalkomponentanalys, där 
inga outliers kunde identifieras. Därefter genomfördes en PLS 
diskriminantanalys, som resulterade i två signifikanta dimensioner som 
tillsammans förklarade 57% av variansen i grupptillhörighet med 12% 
av variansen i DMT variabler. Den första dimensionen separerade PSY 
gruppen från STU gruppen och den andra dimensionen separerade BPD 
gruppen från de två övriga grupperna.

Resultaten visade att det var möjligt att differentiera de tre grupper av 
ungdomar som ingick i studien på basis av en mönsteranalys av DMT 
variabler. I analysen av variabelmönstren för de diagnostiska grupperna 
framkom att PSY gruppen karakteriserades av höga tröskelvärden för 
att uppfatta bildens olika delar inklusive hotet, bortfall av Hero 
och/eller Bp, introjektion, regression och ångest. BPD gruppen 
karakteriserades i första hand av introaggression, reduktion, repression 
och förnekande. STU gruppen karakteriserades av låga tröskelvärden, 
emotionella responser inkluderande reaktionsbildning och frånvaro av 
omfattande förvrängningar av stimulusbilden.

45



Studie 3. Gender differences and the Defense Mechanism Test: a 
comparative study of adolescents in psychiatric care and healthy 
controls

Syftet var att undersöka om det förelåg könsskillnader i DMT mönster i 
samma grupp av ungdomar som deltog i studie två. Frågeställningen 
gällde dels könsskillnader i gruppen som helhet, samt inom varje 
undergrupp (PSY, BPD och STU). Gruppen som helhet och under
grupperna delades upp på flickor respektive pojkar. I alla grupper 
ingick ungefär lika många flickor som pojkar.

Data bearbetades med PLS diskriminantanalys, som resulterade i en 
signifikant principalkomponent förklarande 66% av variansen i 
könsgruppstillhörighet med 7% av variansen i DMT variabler. Även i 
undergrupperna framkom signifikanta könsskillnader genom att en 
dimension förklarade 81% av variansen i PSY gruppen, 93% i BPD 
gruppen respektive 75% i STU gruppen.

Resultaten visade att det utifrån en mönsteranalys av DMT variabler 
var möjligt att differentiera mellan könen, såväl i gruppen som helhet 
som i alla tre undergrupper. Analysen av de variabler som starkast 
bidrog till separationen mellan könen visade att i flickornas DMT 
mönster ingick identifikation med det motsatta könet (uppfattar fel kön 
på Hero eller Bp), senhet i att uppfatta instrumentet och korrekt bild. I 
pojkarnas variabelmönster ingick instrumentbortfall, reaktionsbildning 
och introjektion. På grund av det knappa antalet försökspersoner i 
patientgrupperna bedömdes en noggrann innehållsanalys av detta som 
mindre meningsfull. Emellertid återfanns ett liknande mönster även i 
dessa undergrupper med identifikation med det motsatta könet för 
flickorna, samt i någon mån instrumentbortfall för pojkarna.

Studie 4. Influence of gender and age in the Defense Mechanism 
Test (DMT) among adolescents and adults

I den fjärde studien undersöktes och jämfördes könsskillnader både 
bland vuxna och ungdomar. Dessutom syftade studien till att göra en 
förutsättningslös undersökning av skillnader och likheter mellan de fyra
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grupperna (kvinnor, män, flickor, pojkar) när de studerades samtidigt. 
Till sist undersöktes också interaktionseffekten mellan kön och ålder.

Separata PLS analyser visade på signifikanta könsskillnader både bland 
vuxna och ungdomar. I båda grupperna framkom en signifikant 
dimension som for vuxna förklarade 61% av variansen i könsgruppstill- 
hörighet med 7% av variansen i DMT variabler och motsvarande siffror 
för ungdomarna var 75% respektive 10%. När PLS analysen 
genomfördes på alla fyra grupperna samtidigt framkom tre signifikanta 
dimensioner som tillsammans separerade alla fyra grupperna ifrån 
varandra. För att studera interaktionen mellan kön och ålder 
genomfördes en två-vägs ANOVA som visade signifikanta (p < 0.01) 
interaktionseffekter för vissa av DMT variablerna.

Huvudresultatet visade att det förelåg signifikanta könsskilllnader både 
bland vuxna och unga. Jämförelser av könsskillnaderna i respektive 
grupp visade på både likheter och olikheter. Några likheter var 
påtagliga könsskillnader i båda grupperna och att identifikation med det 
motsatta könet karakteriserade de kvinnliga försökspersonerna såväl i 
gruppen vuxna som ungdomar. En olikhet var att instrumentbortfall 
karakteriserade pojkar i relation till flickor och kvinnor i relation till 
män. Det sistnämnda resultatet indikerar att det finns en interaktion 
mellan ålder och kön avseende DMT. I en gemensam analys med alla 
fyra grupperna (kvinnor, män, flickor och pojkar), framkom att alla 
grupperna kunde separeras från varandra med hjälp av tre signifikanta 
dimensioner. Denna analys visade också att de vuxna männen och 
kvinnorna separerades av samma dimension, där de representerade 
motsatta poler med diametrala värden på signifikanta variabler. 
Däremot separerades både pojkarna och flickorna från de övriga 
grupperna med en dimension vardera. För att studera unika olikheter 
mellan de fyra grupperna genomfördes en VIP analys (se studie fyra). 
Det visade sig att i nämnd ordning kvinnor, män, flickor och pojkar 
hade flest unika drag som de inte delade med någon av de övriga 
grupperna. I analysen av interaktion mellan kön och ålder framkom åtta 
signifikanta variabler. Två typer av variabler visade sig vara viktiga, 
nämligen identifikation med det motsatta könet och instrumentbortfall.
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DISKUSSION

Ett av huvudresultaten var att det var möjligt att urskilja specifika DMT 
mönster karakteristiska för olika kliniska grupper av ungdomar. Detta 
gällde såväl diagnoser baserade på Kemberg's strukturella teori som 
diagnoser baserade på DSM-IV. Jämförelser mellan motsvarande 
diagnostiska grupper i de två studierna visade flera överensstämmande 
drag i karakteristiska DMT mönster. Dessutom framkom överens
stämmelser när ungdomar och vuxna i korresponderande diagnostiska 
grupper jämfördes. I en heterogen grupp av ungdomar med olika 
diagnoser framkom signifikanta könsskillnader, vilket visade sig även i 
de diagnostiska undergrupperna. I den sista studien framkom 
könsskillnader både hos vuxna icke-patienter och ungdomar. 
Innehållsligt fanns både likheter och skillnader i dessa uppkomna 
könsskillnader. När alla fyra grupperna (kvinnor, män, flickor och 
pojkar) analyserades samtidigt framkom att det gick att signifikant 
separera alla enskilda grupper från de övriga. Resultaten tolkades som 
att det bland dessa grupper icke-patienter förelåg systematiska köns- 
och åldersskillnader i DMT responser.

De jämförelser som nu kommer att göras mellan de perceptuella 
försvaren i denna studie och försvarsmekanismer och andra personlig
hetsdrag som redovisas i andra studier bör hanteras med stor 
försiktighet. För det första, beror detta på att begreppsvaliditeten hos 
försvarsmekanismer är långt ifrån entydiga (Guldberg et al., 1993). Till 
exempel fann Olff et al. (1991) bristande överensstämmelse mellan 
försvar i DMT och andra metoder att bedöma försvarsmekanismer (t.ex. 
Defense Mechanism Inventory). Följaktligen kan man inte säkert veta 
att exempelvis isolering i DMT motsvarar samma psykologiska 
fenomen som isolering mätt med andra metoder. För det andra, har 
Meyer (1996) hävdat det rimliga i att olika metoder att mäta 
personlighet ofta kommer till olika resultat. Studier av ett så 
innehållsrikt och komplext fenomen som personlighet yttrar sig på 
olika sätt beroende på från vilken vinkel och på vilken nivå det 
studeras. För det tredje, att regelrätta jämförelser mellan resultat som 
erhållits med traditionella statistiska metoder och multivariata 
projektionsmetoder är tveksamma. För det fjärde har det mera specifikt
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visat sig att valet av metod kan påverka storleken av uppmätta 
könsskillnader (Bomstein, Manning, Krukonis, Rossner & 
Mastrosimone, 1993; Hyde, 1984).

DMT relaterat till PO

I studie 1 framkom två dimensioner som separerade de tre PO 
grupperna. Dessa dimensioner kan sekundärt ges en tolkning genom att 
den gemensamma nämnaren för de DMT variabler som mest bidragit 
till separationen ges en tolkning. Den första dimensionen som 
separerade BPO från NPO kan ges en tentativ tolkning att den 
återspeglar grad av självdestruktivitet (introaggression respektive 
reaktionsbildning) och grad av störning avseende objektrepresenta
tioner (bortfall av Bp respektive många Bp). Den andra dimensionen 
separerade PPO från NPO och tycktes fånga graden av realitetstestning 
(upptäckt av hot) och identitetsintegration (introjektionsresponser). 
Mellan BPO och PPO framkom en viss överlappning vilket innebär att 
dessa två diagnostiska grupper var svårast att separera. En möjlig 
förklaring till detta är att BPO som diagnostiskt begrepp är för 
inklusivt, vilket har hävdats av Gunderson (1987). Även Kemberg et al. 
(1981) fann att BPO begreppet resulterade i fler borderlinediagnoser än 
vad som var fallet för några andra diagnostiska metoder. En annan 
infallsvinkel representeras av Sugarman et al. (1980) som med 
Rorschach identifierade två olika undergrupper av ungdomar med 
borderlineproblematik. Den ena gruppen uppvisade psykotiska drag och 
i den andra gruppen dominerades den kliniska bilden av 
beteendestörningar. Ett intressant fynd var att den statistiska modell 
som separerade de olika formerna av PO bestod av två dimensioner och 
inte en. I Kemberg's strukturella teori anses BPO vara en stabil form av 
psykopatologi placerad mellan PPO och NPO, vilket rimligtvis borde 
resultera i en en-dimensionell modell. Detta innebär att PPO och NPO 
uppvisade vissa likheter med avseende på den första dimensionen, 
främst genom att introaggression inte ingick i DMT mönstret för någon 
av dessa grupper. Liknande något paradoxala fynd har rapporterats av 
Öhman och Armelius (1990). De fann med hjälp av SASB (Structural 
Analysis of Social Behavior) att både schizofrena och normala 
karakteriserades av sj älv-kärlek, medan borderlinestömingar känneteck
nades av sj älv-hat. Sammanfattningsvis gav resultaten stöd åt
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Kemberg's (1978) uppfattning att PO begreppet, trots vissa 
komplikationer, är tillämpligt även för ungdomar.

Utmärkande drag för PPO gruppen och de närbelägna BPO patienterna 
var flera former av introjektionsresponser innefattande svårigheter att 
uppfatta generationsskillnaden mellan Hero och Bp. I Kemberg's 
terminologi kan detta tolkas som svårigheter med identitetsintegratio- 
nen uttryckt som en osäkerhet i gränser mellan själv- och 
objektrepresentationer. Denna grupp hade också svårt att uppfatta hotet, 
vilket tyder på nedsatt realitetstestning som är Kemberg's 
huvudkriterium för att särskilja PPO från BPO. Typiskt för PPO 
gruppen var också den frånvaro av emotionella responser (arg, ledsen, 
glad) som fanns representerad i de två andra PO grupperna. Denna brist 
på laddning var också märkbar vid en mer kvalitativ analys av enskilda 
testprotokoll, eftersom dessa ungdomar tycktes ha svårt att identifiera 
sig med och ge mening till sin upplevelse av bilden. Dessa svårigheter 
kan ses som uttryck för en generell svårighet i att ladda omvärlden och 
göra den meningsfull. BPO gruppen präglades framförallt av 
introaggression (Hero är utsatt) som har en tydlig referens till försvaret 
nedvärdering som enligt Kemberg kännetecknar borderlinepersonlig- 
heten. Liknande resultat har presenterats av Lemer och Lemer (1982) 
som med Rorschachteknik fann att nedvärdering var karakteristiskt för 
en grupp borderlinepatienter jämfört med en schizofreni- och en 
neurosgrupp. Gruppen karakteriserades också av instabilitet som visade 
sig i att Bp försvinner efter att först ha uppfattats. Ovanstående 
defensiva drag kan jämföras med den ”övergivenhetsdepression” som 
beskrivits av Masterson (1972). Med detta avser han depressiva 
stämningar och vrede riktat mot en tillbakadragande modersfigur och 
som anses utgöra kärnan i borderlinesyndromet. Däremot hade inte 
BPO gruppen svårigheter med att uppfatta hotet, vilket tyder på att 
realitetstestningen inte är drabbad. Detta svarar väl mot ett av de 
huvudkriterier som Kemberg anser skiljer BPO från PPO. Ungdomarna 
i NPO gruppen visade stabilitet i själv- och objektrepresentationer som 
yttrade sig i frånvaro av grövre förvrängningar. De tycktes också 
hantera hotet med mogna försvar (t.ex. reaktionsbildning) som 
Kemberg anger som typiskt för NPO. De hade också kapacitet att 
upptäcka hotet som tyder på intakt realitetstestning, vilket är det tredje 
av Kemberg's strukturella kriterier. Sammanfattningsvis visade DMT
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mönstren i de tre PO grupperna en relativt god samstämmighet med de 
diagnostiska kriterier som är kärnan i Kemberg's strukturella teori. 
Detta gav stöd för att DMT kan bidra med värdefull information vid 
bedömning av ungdomars strukturella personlighetsorganisation.

DMT relaterat till DSM-IV

Även i studie 2 separerades de tre undergrupperna av två signifikanta 
dimensioner. Den första dimensionen separerade PSY gruppen från 
STU gruppen och kan tolkas som grad av realitetstestning främst i form 
av höga respektive låga tröskelvärden. Den andra dimensionen, 
urskiljande BPD gruppen från de övriga grupperna, var svårare att 
bestämma men dominerades av introaggression och reduktion, som 
kanske också kan ses som en självdestruktiv strategi. En tentativ 
tolkning av denna andra dimension är att den uttrycker uppgivenhet och 
självdestruktivitet PSY gruppen karakteriserades framförallt av höga 
tröskelvärden, omfattande bortfall av tidigare varsebliven struktur och 
introjektion, vilket kan tolkas som en nedsättning i förmågan att 
uppfatta stimulusbilden på ett realitetsnära sätt. Detta kan jämföras 
med, ”confusion with loss of sense of time, room or person”, som är ett 
av de diagnostiska kriterier för ungdomspsykos som utarbetats av 
Gillberg et al. (1986). En alternativ tolkning av de höga tröskelvärdena 
är att de indicerar perceptuell dysfunktion i generell mening. För detta 
antagande talar funna associationer mellan DAMP (dysfunktion i 
avledbarhet, motorik och perception) och tonårspsykos (Hellgren, 
1994). Denna tolkning får visst stöd av Kline (1987; 1988) som 
debatterat om DMT möjligen mäter andra visuella störningar än 
perceptuella försvar. I en DMT studie av Rubino et al. (1996) fann man 
bland en grupp kroniska schizofrena, jämfört med en grupp icke
schizofrena psykiatriska patienter, signifikanta skillnader. Bland annat 
karakteriserades den schizofrena gruppen av bortfall av Bp, regression 
och fel kön på Hero. De två förstnämnda perceptuella försvaren fanns 
representerade även i det DMT mönster som karakteriserade PSY 
gruppen i denna studie. BPD gruppen tycktes vara upptagen av bildens 
hotfulla innebörd och hanterade detta, i första hand genom 
introaggression, d.v.s. att Hero uppfattades vara i någon form av 
underläge. Det finns en likhet mellan detta perceptuella försvar och 
BPD kriterium 4 och 5 (självdestruktiva) i DSM-IV manualen. Det
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finns även hypoteser om att BPD är en slags komplex form av PTSD 
(posttraumatic stress disorder), vilket har fatt stöd av den höga 
förekomsten av fysiska och sexuella övergrepp hos ungdomar med 
borderlinestöming (Bleiberg, 1994). I en population av tonårsflickor 
med borderlinediagnos hade mer än hälften blivit utsatta för sexuella 
övergrepp (Westen et al. 1990). Terr (1991) har därtill hävdat att unga 
som drabbats av övergrepp kan utveckla defensiva strategier som leder 
till personlighetsstörningar. Om detta är fallet i den aktuella BPD 
gruppen, ger det en tragisk illustration av de defensiva strategier som 
används av denna grupp. Introaggression (Hero är utsatt) kan tolkas 
som en intemalisering av en sårbar och utsatt livssituation. Reduktion 
(Hero och/eller Bp nästan försvinner) kan uppfattas som ett desperat 
försök att undfly en destruktiv objektrelation. Till sist kan projicerad 
introaggression (Bp är ledsen eller skadad) ses som en magisk akt med 
syfte att desarmera en överväldigande fiende. STU gruppen tycktes 
hantera den hotande situationen på ett mer adaptivt sätt t.ex. i form av 
reaktionsbildning och andra emotionella reaktioner. De visade en bättre 
realitetstestning, vilket yttrade sig i låga tröskelvärden, fa perceptuella 
försvar och frånvaro av grova förvrängningar av stimulusbilden. Trots 
att det var möjligt att separera de tre undergrupperna ifrån varandra, 
framkom i resultaten att det var en större spridning av ungdomar inom 
de kliniska grupperna än i icke-patient gruppen. Intuitivt skulle man 
kanske hellre förväntat sig en större spridning i icke-patient gruppen. 
En förklaring till detta kan vara att dessa grupper var mer heterogent 
sammansatta. För detta antagande talar att PS Y gruppen var 
sammansatt av flera olika psykosdiagnoser enligt DSM-IV axel 1. 
Dessutom hade ungdomarna med BPD diagnos även sinsemellan 
varierande axel 1 diagnoser, vilket ej redovisas i denna studie. Trots 
denna heterogenitet var det möjligt att med DMT differentiera mellan 
de olika diagnostiska grupperna. I studie 1 var detta kanske mer väntat 
eftersom både DMT och Kemberg's strukturella teori vilar på 
psykoanalytisk grund.

Jämförelser mellan studie 1 och 2

Undergrupperna i studie 2 formerades med tanke på att de skulle vara 
så lika undergrupperna i studie 1 som möjligt. Det är därför av intresse 
att jämföra likheter i motsvarande undergrupper med varandra. Först en
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jämförelse mellan PPO och PSY, som gemensamt visade höga 
tröskelvärden och introjektion. I både BPO och BPD gruppen var flera 
varianter av introaggression iögonenfallande. Det bör noteras att dessa 
grupper i någon mån sammanföll, eftersom 9 av 12 ungdomar med 
BPD diagnos också hade diagnosticerats som BPO. Det har från flera 
håll hävdats att BPO begreppet är för inklusivt (t.ex. Gunderson, 1987). 
Ett visst stöd för sådana tankegångar ges i de här aktuella studierna 
eftersom 38 av 89 ungdomar diagnosticerats som BPO, medan endast 
11 av 89 ungdomar uppfyllde kriterierna för BPD. Likheterna mellan 
NPO och STU gruppen bestod av låga tröskelvärden och reaktionsbild- 
ning. Förutom ovan redovisade likheter återfanns även vissa skillnader i 
de parvisa jämförelserna. Till exempel återfanns repression i NPO 
gruppen i den första studien och i BPD gruppen i den andra studien. Ett 
annat exempel är att BPO gruppen i den första studien kännetecknades 
av bland annat bortfall av Bp, medan detta försvar snarare 
kännetecknade PSY gruppen i den andra studien. Huvudintrycket är 
dock att likheterna var betydligt större än skillnaderna. Beroende på 
undergruppernas förmodade likheter gav studierna därigenom ett visst 
stöd åt varandra. Det är emellertid vanskligt att dra för vittgående 
slutsatser i jämförelsen av dessa grupper, eftersom de är baserade på 
olika klassifikationssystem och dessutom bestod NPO gruppen av 
psykiatriska patienter, medan STU gruppen bestod av ungdomar utan 
känd kontakt med psykiatrin.

Jämförelser mellan ungdomar och vuxna -  PO

Eftersom det finns förhållandevis fa empiriska studier som fokuserar på 
ungdomar med psykiatriska störningar (Hellgren, 1994), är det av 
intresse att jämföra studierna i denna avhandling med resultat från 
liknande studier genomförda på vuxna. Studie 1 undersökte samma 
diagnostiska grupper som Sundbom's (1992) studie på vuxna 
psykiatriska patienter. I både studien för vuxna och för ungdomar 
framkom två underliggande dimensioner som separerade de tre 
diagnostiska grupperna. Dessa dimensioner visade när de tolkades ha, 
ett i stort sett, likartat innehåll. De karakteristiska DMT mönstren för 
vuxna respektive ungdomar, med samma diagnoser, är inte identiska 
men stora likheter föreligger. I båda PPO grupperna hade introjektion 
och senhet att uppfatta hotet en framträdande position. I båda BPO
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grupperna intog flera varianter av introaggression en dominerande 
position. Detta stöder Kemberg's (1978) uppfattning att ungdomar och 
vuxna med BPO inte väsentligen skiljer sig från varandra. NPO 
grupperna var de som visade minst likhet men förmåga att uppfatta 
hotet samt hotbortfall utgjorde gemensamma drag. Den relativa bristen 
på överensstämmelse i dessa grupper kan bero på att den vuxna NPO 
gruppen inte bestod av enbart psykiatriska patienter. En skillnad mellan 
studierna var att det för ungdomarna förelåg mer överlappning mellan 
BPO och PPO grupperna. Detta kan ha orsakats av att PO diagnoserna 
för ungdomarna var mindre strikt genomförda, t.ex. så genomfördes 
inte någon systematisk strukturell intervju, vilket kan ha påverkat 
reliabiliteten. En annan möjlighet är att detta återspeglar faktiska 
utvecklingspsykologiska skillnader mellan vuxna och ungdomar. En 
sådan uppfattning har framförts av Sugarman et al. (1980), som anser 
att det är missvisande att tala om personlighetsorganisation hos 
ungdomar, eftersom dessa till följd av ofullbordad adolescensutveck- 
ling ännu inte hunnit konsolidera en fast personlighetsstruktur.

Jämförelser mellan ungdomar och vuxna - DSM-IV

Studie 2 kan jämföras med en studie på vuxna (Sundbom & Kullgren, 
1992), där ”schizophrenic disorder”, ”other personality disorders”, 
”borderline personality disorder” enligt DSM-III och icke-patienter 
ingick. Resultaten visade att DMT mönstren för de två förstnämnda 
grupperna sammanföll i stor utsträckning och att de mest särpräglande 
dragen för dessa två grupper var flera varianter av höga tröskelvärlden 
men också introjektionssvar. Dessa karakteristika återfanns också i 
DMT mönstret för PSY gruppen ungdomar. De karakteristiska DMT 
mönstren för vuxna psykiatriska patienter med BPD diagnos var 
påfallande lika mönstren för ungdomar med samma diagnos. I båda 
studierna dominerade introaggression och reduktion samt i viss mån 
repression. Det har diskuterats huruvida personlighetsstörning är en 
relevant diagnos för ungdomar. En invändning som rests av Bleiberg 
(1994) är att kriteriet ”rigida och långvariga mönster”, som definierar 
personlighetsstörningar, knappast på ett meningsfullt sätt kan appliceras 
på barn och ungdomar som fortfarande är under utveckling. En annan 
uppfattning har framförts av Kemberg (1990) som anser att eftersom 
ungdomar uppenbarligen har olika personligheter som skiljer dem från
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varandra, kan de också ha personlighetsstörningar. Även Hill och 
Rutter (1994) hävdade att borderlinediagnos kan övervägas, åtminstone 
på äldre ungdomar. Kanske är det denna osäkerhet som återspeglar sig 
att DSM-III-R anger ”debut i ungdomsåren” och DSM-IV ”tidig mogen 
ålder” (early adulthood) som ålderskriterium för BPD. Trots att 
genomsnittsåldern för ungdomarna i BPD gruppen var 17 år visade 
resultaten mätt med DMT god korrespondens mellan ungdomarna och 
de vuxna patienterna. Likheter återfanns även mellan ungdomar 
respektive vuxna tillhörande icke-patient grupperna. De karakterisera
des av låga tröskelvärden, frånvaro av grova förvrängningar samt 
hotbortfall. Skillnader i de parvisa jämförelserna visade sig i att PSY 
gruppen karakteriserades bl.a. av bortfall, vilket inte inträffade i den 
motsvarande vuxna gruppen. Ett annat exempel var att STU gruppen 
kännetecknades av reaktionsbildning, men detta perceptuella försvar 
återfanns inte i den korresponderande gruppen av vuxna. Sammantaget 
förelåg dock större likheter än olikheter mellan ungdomar och vuxna i 
dessa två studier. Resultaten gav stöd åt den uppfattning som anges i 
DMT manualen, nämligen att de presenterade kodningarna och empiri 
kan appliceras på vuxna och ungdomar (Kragh, 1985). Det skall dock 
poängteras att i studien på ungdomar var medelåldern 16-17 år. Det är 
okänt om liknade resultat skulle erhållas med yngre ungdomar.

DMT relaterat till könsskillnader i en heterogen grupp av 
ungdomar

I studie 3 framkom tydliga könsskillnader i en heterogen grupp av 
ungdomar bestående av samma grupper som i studie 2 (PSY, BPD och 
STU). En signifikant dimension separerade könen åt, vilket framkom 
såväl i gruppen som helhet som i de diagnostiska undergrupperna. När 
könstillhörighet kombinerades med diagnostisk grupptillhörighet 
framkom två signifikanta dimensioner. Den första dimensionen 
differentierade huvudsakligen mellan de diagnostiska grupperna, medan 
den andra främst svarade för separationen av könen. En slutsats var att 
det tycktes finnas en interaktion mellan kön och diagnostisk 
grupptillhörighet. Emellertid vägde den diagnostiska grupptillhörighe
ten tyngre, eftersom den i första hand präglades av den första 
signifikanta dimensionen.
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Hur kan man då förstå att resultaten visade så tydliga könsskillnader? 
Den mest näraliggande förklaringen ligger kanske i det faktum att 
kvinnliga och manliga försökspersoner ges olika stimulusbilder, 
eftersom både Hero och Bp har samma kön som testpersonen. Även om 
syftet har varit att erbjuda bägge könen likvärdiga testbetingelser, finns 
möjligheten att så i själva verket inte är fallet. Ett exempel på att subtila 
men specifika skillnader hos stimulus kan ha avgörande betydelse, 
illustreras med resultat hämtade från en studie av Kaplan, Thornton och 
Silverman (1985). De undersökte reaktionerna hos fyra grupper av män 
med schizoffenidiagnos som exponerades för olika stimuli. Det visade 
sig att de män som erhöll det subliminala symbiotiska budskapet 
”mommy and I are one”, visade mer adaptiva reaktioner efter 
exponering av stimulus. De andra experimentgrupperna som exponera
des för liknade stimulus samt kontrollgruppen som erhöll ett neutralt 
stimulus, visade dock ett annorlunda reaktionsmönster. Denna tolkning 
stöds också av Westerlundh's (1991) resultat som visade att även små 
skillnader i stimulus kan påverka den subliminala perceptionen. Mot en 
sådan tolkning talar funna könsskillnader i studier som också är 
genomförda med percept-genetiska metoder, men där testpersoner av 
bägge könen presenteras för samma stimulusbild (Bäckström, 1994; 
Carlsson & Smith, 1987). Det mest karakteristiska draget i DMT 
mönstret för flickorna var identifikation med det motsatta könet, medan 
pojkarna kännetecknades i första hand av instrumentbortfall. Flickornas 
försvarsstrategi att ändra kön på Hero och/eller Bp återfanns i alla de 
diagnostiska undergrupperna och särskilt markant i icke-patient 
gruppen. Därför drogs slutsatsen att tolkningar av detta försvar bör 
normaliseras när det förekommer i tonårsflickors testprotokoll. En 
alternativ hypotetisk tolkning av denna försvarsstrategi är att den 
kanske är uttryck för en könsrollsrelaterad copingstrategi starkt kopplad 
till ett aggressivt fargat kontext. Slutsatsen av resultaten är att 
könsskillnader måste beaktas när DMT används på ungdomar. En 
återstående fråga i denna studie var om de funna könsskillnaderna 
återspeglade utvecklingspsykologiskt betingade skillnader för just 
tonåringar. Skulle till exempel liknande skillnader erhållas i en grupp 
av vuxna?
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DMT relaterat till skillnader i både kön och ålder

I studie 4 undersöktes och jämfördes könsskillnader både bland vuxna 
och ungdomar. Signifikanta könsskillnader återfanns i båda dessa 
grupper när de undersöktes separat. Dessa resultat ger också stöd för 
huvudresultaten i studie 3. Det är dock oklart huruvida dessa skillnader 
orsakas av skillnader i stimuli eller av genuina könsskillnader. För den 
sistnämnda tolkningen talar dock liknande resultat som erhållits med 
percept-genetiska metoder men där stimulusbilden varit identisk för 
bägge könen (Bäckström, 1994; Carlsson & Smith, 1987). Dessutom 
har könsskillnader registrerats inom ett flertal psykologiska områden: 
självbild (Offer & Boxer, 1991), försvarsmekanismer (Levit, 1991), 
aggressivitet (Hyde, 1984), coping (Dyregrov et al., 1994), kognitioner 
(Feingold, 1993), personlighet (Feingold, 1994) och andra projektiva 
test (Hatsuzuka & Ogushi, 1990; Waehler & Zaback, 1991).

När beräkningarna genomfördes på alla fyra grupperna (kvinnor, män, 
flickor, pojkar) samtidigt, visade det sig möjligt att på ett signifikant 
sätt separera alla enskilda grupper från de övriga. Resultaten indikerade 
att det utöver systematiska könsskillnader också fanns åldersskillnader i 
DMT responser. Liknade resultat som pekar mot både köns- och 
åldersskillnader i försvarsstrukturen hos försökspersoner i näraliggande 
åldrar som denna studie, har redovisats i en longitudinell studie av 
Tuulio-Henriksson et al. (1997). Slutsatsen av detta är att kön och ålder 
skall beaktas i användandet av DMT. En konsekvens är att tolkningen 
av ett enskilt DMT protokoll bör göras mot bakgrund av kön och ålder. 
Ett annat intressant fynd i denna analys var att de vuxna männen och 
kvinnorna separerades från varandra av samma dimension, där de 
representerade motsatta poler med diametrala värden på signifikanta 
variabler. Däremot separerades både pojkarna och flickorna från de 
övriga grupperna med en dimension vardera. Sålunda kan 
könsskillnader, hos vuxna, i detta sammanhang beskrivas som två sidor 
av samma mynt, medan könsskillnader hos ungdomar bättre kan 
beskrivas som två separata mynt. Dessa resultat tangerar diskussionen 
om att pojkar och flickor tycks följa något olika utvecklingsbanor enligt 
Erikson's psykosociala stadier (Paul & White, 1991, för översikt). De 
viktigaste variablerna för differentieringen av könen var identifikation 
med det motsatta könet (Hero och Bp) och variabler relaterade till
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instrumentet (tidig upptäckt eller bortfall). Detta stöder en klinisk 
iakttagelse att dessa variabler tycks ha betydelse för frågeställningar 
som rör könsidentiteten. Samma variabler var också mest framträdande 
när interaktionseffektema mellan kön och ålder undersöktes. 
Förekomsten av interaktion för vissa av variablerna anger att det i DMT 
finns komplexa samband mellan kön och ålder. Det kanske viktigaste 
resultatet i denna studie var att det fanns signifikanta skillnader mellan 
ungdomar och vuxna. Detta innebär att man inte utan vidare kan 
använda sig av en vuxen mall för att tolka DMT resultat på ungdomar.

F örsvarshierarkin

I inledningen berördes frågan om försvarshierarkier. De två första 
studierna innehåller tre grupper av ungdomar med varierande grad av 
psykopatologi. Stämmer då de hierarkiska antaganden som finns 
antydda i DMT manualen (Kragh, 1985)? Svaret är att de både stämmer 
och inte stämmer, vilket kan exemplifieras med resultat hämtade från 
den andra studien. Det visade sig att höga tröskelvärden, som enligt 
DMT manualen skall kodas som isolering, var karakteristiska i PSY 
gruppens DMT mönster. En alternativ tolkning av dessa höga 
tröskelvärden är att se dem som förnekande av mer primitiv natur. För 
det andra ingick i PSY gruppens DMT mönster introjektion, regression 
och bortfall. De två förstnämnda är placerade i hierarkins patologiska 
del, medan bortfall kodas som isoleringsförsvar i DMT koden. Isolering 
ses vanligen som ett högnivåförsvar som förknippats med neurotiska 
störningar t.ex. tvångsneuros (Kragh, 1955). Det rörde sig emellertid 
om avsevärda bortfall, där både Fiero och/eller Bp helt försvann efter att 
först ha uppfattats. En alternativ tolkning av dessa förvrängningar är att 
de kan ses som uttryck för bristande identitetsintegration d.v.s. att 
motstridiga aspekter av själv och andra är dåligt integrerade och hålls 
isär. Bland isoleringsförsvaren ingår också ”mildare” varianter som att 
hotet bortfaller, vilket återfanns i STU gruppen. En slutsats av 
ovanstående är att isolering i DMT tycks representera en heterogen 
klass av undergrupper, som i denna studie i första hand förknippades 
med svårare former av psykopatologi. STU gruppen karakteriserades 
för övrigt av reaktionsbildning som befinner sig i hierarkins mindre 
patologiska del. BPD gruppen som kan tänkas representera ett 
mittenläge på ett kontinuum av psykopatologi, präglades framförallt av
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introaggression som befinner sig i mitten av DMT hierarkin. 
Repression återfanns i DMT mönstret för BPD gruppen, men är i 
manualen placerat först i hierarkin. I tidigare studier har repression 
sammanlänkats med neurotisk problematik t.ex. fobi och hysteri 
(Kragh, 1985). I senare studier på vuxna psykiatriska patienter har 
repression emellertid förknippats med BPD (Sundbom & Kullgren, 
1992). Även Kline (1987) har ifrågasatt begreppsvaliditeten för 
repression i DMT. Alternativa tolkningar av repression i DMT har 
erbjudits, t.ex. som uttryck för splitting (Sundbom, 1992) eller 
”paranoid-schizoid position” (Andersson, 1991). Dessutom visade 
innehållsanalysen av könsskillnader bland både vuxna och ungdomar 
att kvinnor karakteriserades av identifikation med motsatt kön och att 
män karakteriserades av gammal Hero. Båda dessa försvarsstrategier 
definieras som olika varianter av introjektionsförsvar i DMT manualen 
och det förefaller ologiskt att patologiska försvar skulle utgöra de 
främsta skillnaderna mellan könen Sammantaget gavs alltså ett visst 
stöd för hierarkihypotesen, medan andra data talade emot. En slutsats är 
att antaganden om de perceptuella försvarens hierarkiska relation till 
varandra avseende ungdomar bör behandlas med försiktighet. Liknande 
resultat som både stöder och inte stöder antaganden om en existerande 
försvarshierarki har rapporterats i en studie av Jacobson et al. (1986). 
De fann förväntade samband mellan olika nivåer av jagutveckling och 
hög- respektive lågnivåförsvar. Däremot fann de att förnekande som 
vanligen betraktas som ett patologiskt försvar, karakteriserade såväl en 
psykiatrisk som två icke-psykiatriska grupper av ungdomar.

Antagandet om en existerande försvarshierarki döljer en outtalad 
föreställning om att försvarsmekanismer existerar och opererar isolerat 
och avskilt från varandra, vilket skulle göra det möjligt att dissekera 
fram enskilda försvarsmekanismer för observation och bedömning 
(d.v.s. en slags ”själens anatomi”). Det är emellertid av central 
betydelse att skilja på försvarsmekanismer som abstrakta teoretiska 
begrepp och försvarsmekanismer i aktion reflekterat via beteenden. 
Dessutom tycks försvarsmekanismer snarare existera i samverkan och 
oupplöslig förening med andra försvarsmekanismer och även andra 
jagfunktioner. Sådana tankegångar har framförts av Wallerstein (1983) 
som därför skiljer på försvarsmekanismer i klassisk mening och på 
”försvarsmanövrer” eller ”försvarsmönster” (t.ex. att vissla i mörkret).
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En konsekvens av ovanstående är att meningsfullheten av 
försvarshierarkier bestående av enskilda försvar kan ifrågasättas, 
eftersom detta resulterar i förenklingar av komplicerade dynamiska 
processer. Just i detta sammanhang har de multi variata projektions- 
metodema fördelen att lättare kunna fånga den komplicerade 
dynamiken mellan interagerande försvarsmekanismer. Något som 
indirekt berör försvarshierarkin i högsta grad är att det i alla fyra 
studierna visade sig att även andra DMT variabler än de perceptuella 
försvaren hade stor betydelse för separationen av de olika grupperna. I 
första hand gällde detta olika typer av tröskelvärden. Det är ännu oklart 
hur sådana typer av ”förvrängningar” skall förstås (Zuber & 
Ekehammar, 1997) och hur och om de skall relateras till den 
traditionella försvarshierarkin.

Kaosteorin

I avhandlingens inledning redovisades två olika uppfattningar om 
ungdomars utveckling. Den ena huvudsakligen psykoanalytiskt grun
dade uppfattningen betonade regression och kaos som ett viktigt led i 
den normala tonårsutvecklingen. Den andra mer empiriskt grundade 
uppfattningen pekade mot ett betydligt lugnare utvecklingsförlopp för 
majoriteten av ungdomar. En konsekvens av kaosteorin borde leda till 
svårigheter att skilja mellan normalitet och psykopatologi i 
ungdomsåren. Båda studierna visade dock på signifikanta skillnader 
mellan grupper av ungdomar med varierande stömingsgrad, vilket gav 
indirekt stöd för kaosteorins begränsade giltighet, åtminstone i termer 
av DMT mönster. De funna likheterna mellan ungdomar och vuxna i 
motsvarande diagnostiska grupper pekade dessutom i samma riktning. 
En modifiering av den sistnämnda uppfattningen är dock nödvändig 
eftersom studie 4 visade signifikanta skillnader mellan flickor och 
kvinnor och även mellan pojkar och män. Vuxna och ungdomar är 
alltså inte helt lika, parentetiskt kan också nämnas att skillnaderna 
mellan flickor och kvinnor var större än den mellan pojkar och män. 
Detta ger visst stöd åt Erikson's (1968) tanke att ungdomar och vuxna 
brottas med olikartade psykosociala dilemman. Däremot finns knappast 
stöd för antagandet om en normativ kris i ungdomsåren eftersom inte 
resultaten på något systematiskt sätt visade på mer primitiva försvar i 
ungdomarnas DMT mönster. En begränsning av dessa slutsatser är att
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studierna avhandlade huvudsakligen äldre ungdomar. I det här 
sammanhanget kan det vara av intresse att formulera en hypotes som 
grundas på resultaten från den fjärde studien, samt på kliniska 
observationer. Resultaten visade att det är större skillnader i DMT 
mönster mellan flickor och kvinnor än mellan pojkar och män. Kan 
detta vara ett uttryck för att flickornas väg till att bli vuxna är längre 
eller mer komplicerad än pojkarnas? Denna hypotes ges ett visst stöd 
därför att den svenska barn- och ungdomspsykiatrins patienter 
domineras av två stora grupper, nämligen pojkar 7-12 år samt flickor 
13-18. (Socialstyrelsen, 1997). Är det möjligt att pojkar klarar av sin 
”adolescenskris” tidigare, medan flickorna har krisen mer obearbetad 
kvar i senare tonåren? För en sådan hypotes talar att pojkar enligt 
Chodorow (1978) bemöts på ett sätt som leder till tidigare 
differentiering.

Ett annat uttryck för kaosteorin är att det ibland, lite vårdslöst, har 
hävdats att alla ungdomar är borderline. Emellertid visade det sig 
möjligt att i båda studierna differentiera borderlinegruppen från sin 
friskare jämförelsegrupp, d.v.s. BPO från NPO och BPD från STU. 
Liknande resultat framkom i en studie av Block et al. (1991), där en 
halvstrukturerad intervju (Gunderson et al. 1981) användes för att 
undersöka skillnader mellan tre grupper av flickor: borderline (BPD), 
andra svåra störningar och en normal jämförelsegrupp. Till skillnad 
från normalgruppen noterades självdestruktivitet i båda de psykiatriska 
grupperna. Denna tendens var dock mest uttalad såväl kvantitativt som 
kvalitativt i BPD gruppen. Dessa resultat gavs indirekt stöd av 
avhandlingens två studier eftersom det mest karakteristiska draget i 
båda borderlinegruppema var introaggression (Hero är utsatt, mycket 
ledsen) som man kan anta hör samman med självdestruktivitet. Ett 
annat fynd av Block et al. (1991) var att ungdomar i alla tre grupperna 
brottades med nedstämdhet och andra affekter. Skillnaden var dock att 
de normala ungdomarna inte blev lika överväldigade av sina känslor 
och därför kunde betrakta dem lite mer objektivt. Liknande nyansskill
nader framkom i studie 2, där BPD gruppen dominerades av 
introaggression, medan STU gruppen visade på emotionella reaktioner 
av mildare och framförallt mer varierat slag (glad, ledsen, trist). Block 
et al. (1991) fann också att alla tre grupperna i någon mån brottades 
med att hantera impulser. Utmärkande för BPD gruppen var dock att de
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i hög utsträckning präglades av ett svårkontrollerat raseri. Någon tydlig 
motsvarighet till detta fanns inte i de aktuella studierna, förutom att det 
perceptuella försvaret ”identifikation med angriparen” (Hero attackerar) 
förekom i DMT mönstret för BPO gruppen. Det är emellertid fullt 
tänkbart att ett perceptuellt försvar genererar ett helt annat, närmast 
antitetiskt, uttryckssätt. Introaggression i DMT kodas när Hero är 
utsatt/skadad och det är logiskt om en sådan perception av omvärlden 
kan utlösa en beteendemässig motattack (”anfall är bästa försvar”). I 
Block et al. (1991) framkom i BPD gruppen tydliga interpersonella 
problem som visade sig i intensiva konflikter mellan separation och 
autonomi. De hade svårt att vara ensamma, men hade samtidigt svårt att 
bibehålla sina gränser i närmare relationer. De normala ungdomarna 
hade en förmåga att använda sina kamrater som ”hjälpjag” i svåra 
situationer, medan BPD ungdomarna snarare använde sina kamrater 
som ”hjälpdet”. En parallell i termer av perceptuella försvar är att Hero 
eller Bp (studie 2) tenderade att försvinna. Ett kvalitativt intryck i 
samband med sådana testprotokoll är att det är själva spänningen i 
relationen, som tycks vara svår att hantera. Sammanfattningsvis 
föreligger tydliga skillnader mellan ungdomar med borderlinediagnos 
(BPO och BPD) och ungdomar med mindre grad av psykopatologi. 
Antagandet att alla ungdomar ”egentligen” är borderline far alltså inte 
stöd i de aktuella studierna.

Klinisk användning av DMT och PLS - ett exempel

Hur kan då de metoder som använts i avhandlingen komma till nytta i 
det praktiska kliniska arbetet med en enskild ungdom? Detta kan 
illustreras med ett konkret exempel där utgångspunkten är en psykolog
utredning med frågeställningarna differentialdiagnos (psykotisk-, 
borderline- eller neurotisk personlighetsorganisation) och förslag till 
behandlingsuppläggning. Psykologen genomför först en DMT testning 
och andra relevanta psykologiska mätningar/observationer på ung
domen (X). Därefter kodas DMT protokollet och matas in i en databank 
bestående av DMT data på grupper med för frågeställningen relevanta 
diagnoser. Programvaran SIMCA-S tillhandahåller en funktion kallad 
Predset som möjliggör att, i det här fallet, en individs testresultat i form 
av DMT variabler relateras till en databank bestående av en modell med 
olika diagnostiska grupper. Resultatet av denna individs predicerade
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grupptillhörighet presenteras i form av en grafisk plott där individens 
läge i relation till de olika grupperna kan urskiljas. Flera olika utfall är 
möjliga, nämligen att individen hamnar mitt i en grupp, mellan två 
grupper eller utanför alla grupper. Alla dessa tänkbara utfall ger 
användbar information om individens grupptillhörighet, säkerheten i 
denna prediktion kan också beräknas med hjälp av konfidensintervall. I 
Figur 1 har vi plottat tre diagnostiska grupper av ungdomar utifrån 
deras DMT resultat. (Resultaten är hämtade från studie 1.)
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Figur 1. PLS som visar separationen av tre kliniska grupper av 
ungdomar: n = neurotisk personlighetsorganisation (NPO), b = border
line personlighetsorganisation (BPO) och p = psykotisk personlighets
organisation (PPO). Dessutom är läget för den enskilde patienten (X) 
markerad.
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I Figur 1 framgår att BPO är placerade i figurens vänstra del, PPO i 
övre delen samt NPO i den högra delen. Fallet (X) hamnar i 
ovanstående exempel mitt i gruppen ungdomar med BPO diagnos. 
Tolkningen av det enskilda fallets grupptillhörighet i relation till ett 
basmaterial genomfors således helt mekaniskt med hjälp av datom och 
programvaran. En poäng med detta tillvägagångssätt är att statistisk 
sammanvägning av klinisk information enligt Sjöberg (1990) har visat 
sig vara bättre än klinisk-intuitiv sammanvägning. Resultatet av denna 
analys ger ett förslag (en indikation) på diagnostisk grupptillhörighet 
för denne patient, i detta fall borderline personlighetsorganisation. 
Psykologen kan därefter överväga om denna bedömning/differential
diagnos förefaller rimlig utifrån klinisk erfarenhet samt övrigt 
diagnostiskt underlag. Detta motsvarar närmast mellannivån i uppdel
ningen av hur personlighet kan mätas, d.v.s. i vad mån den enskilde 
liknar ”vissa andra personer” (Pervin, 1980). Denna analys svarar i 
första hand mot den differentialdiagnostiska frågeställningen i det 
aktuella exemplet. I tillägg till detta kan DMT resultaten i det aktuella 
fallet tolkas på ett mer kvalitativt förståelseinriktat sätt. Detta motsvarar 
i första hand den undre nivån i ovanstående indelning av personlighet, 
d.v.s. i vad mån den enskilde liknar ”inga andra personer” (Pervin, 
1980). En sådan analys ger i första hand underlag till att besvara 
frågeställningen om behandlingsuppläggning i det aktuella exemplet. 
Ovan skisserade metod har på ett intressant sätt kunnat användas till att 
differentiera mellan transsexuella med god respektive dålig prognos 
avseende könsbyte (Sundbom & Bodlund, 1998).

Begränsningar i studierna

De tre första studierna baserades på kliniskt material där forskningsan
satsen tillkom först senare. Det har således inte varit möjligt att 
undersöka på förhand strategiskt utvalda grupper av patienter. Till följd 
av detta genomfördes diagnostisering i studie 1 utan explicita 
forskningsbaserade yttre kriterier och i studie 2 retrospektivt. Dessutom 
är gruppstorleken i vissa fall i underkant, men å andra sidan möjliggör 
PLS att även studier med små urval kan vara meningsfulla. I studie 1 
förelåg en viss sammanblandning mellan den beroende och oberoende 
variabeln, eftersom DMT ingick i underlaget till dessa diagnostiska 
bedömningar. Ovanstående brister kan ha betydelse för i vilken
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utsträckning som resultaten kan generaliseras. Trots att det tycks vara 
en paradox, kan i bästa fall några av dessa brister samtidigt vara en 
styrka. Det har riktats kritik mot att forskning genomförs under 
betingelser som har föga likhet med den kliniska miljö där kunskapens 
frön förväntas att gro. Bland annat hävdade Kazdin (1994) att det i 
behandlingsforskning som rör barn och ungdomar existerar en klyfta 
mellan forskning och klinisk verksamhet. Denna klyfta orsakas t.ex. av 
att behandlingsforskning ofta genomförs på unga, med betydligt 
lindrigare svårigheter än dem som behandlingsmetoderna egentligen är 
avsedda för. Därför är det förhoppningsvis av värde att, med 
paraffasering lånad av Hartman, bedriva empiriska studier av diagnos
tik i ”den genomsnittligt förväntade kliniska miljön”.

Sammanfattande reflexioner

Ett av huvudresultaten var att det var möjligt att urskilja specifika DMT 
mönster karakteristiska för olika kliniska grupper av ungdomar. Detta 
var fallet oavsett om diagnoserna baserades på Kemberg's strukturella 
teori eller på DSM-IV. Relevansen för dessa två klassifikationssystem 
tillämpade på ungdomar visade sig, ur DMT synpunkt, vara relativt 
likvärdiga. Det bör dock påpekas att det förekom överlappning mellan 
de kliniska grupperna, vilket innebär osäkerhet avseende diagnostisk 
grupptillhörighet i det enskilda fallet. Denna typ av forskningsdesign 
har därför kritiserats av Killingmo (1980) som hävdat att överlappning 
mellan grupper leder till att resultaten har ett begränsat värde i kliniska 
sammanhang. Istället förordade han att projektiva test skall syfta till att 
öka förståelsen av individuella, unika förhållanden snarare än tillhörig
het i klasser. Jag vill trots detta hävda det värdefulla i att på en mer 
grundläggande nivå undersöka om och på vilket sätt grupper kan 
separeras, vilket på sikt borde leda till ökad förståelse av såväl DMT 
som det enskilda fallet. Traditionen i barn- och ungdomspsykiatrisk 
diagnostik, liksom god testetik, är dock att inte förlita sig på ett enstaka 
instrument (Eyman & Eyman, 1991; Racusin & Moss, 1991). DMT kan 
därför i kombination med andra diagnostiska metoder bidra till en mer 
tillförlitlig differentialdiagnostik inom barn- och ungdomspsykiatrin. 
Antagandet att ungdomar befinner sig i ett tillstånd av utvecklingsbe- 
tingad kaos fick inte stöd i avhandlingens resultat, eftersom det faktiskt 
var möjligt att differentiera mellan grupper av ungdomar med
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varierande grad av psykopatologi. Dessutom var likheterna mellan 
ungdomar och vuxna i motsvarande diagnostiska grupper större än 
olikheterna. Antagandet om en hierarki av perceptuella försvar i DMT 
fick delvis stöd i avhandlingen, t.ex. förknippades introjektionsrespon- 
ser med psykos, introaggression med borderline och reaktionsbildning 
med neuros (och icke-patienter). Däremot framkom frågetecken för 
isolering och repression, vilket också diskuterats i andra studier 
(Andersson, 1991; Nilsson, Andersson, Lavillat & Nilner, 1986; 
Sundbom, 1992; Westerlundh, 1991). Det är därför angeläget med 
fortsatta studier för att utveckla den begreppsliga validiteten för de 
perceptuella försvaren i DMT. Vidare framkom att även andra 
perceptuella förvrängningar än de som finns operationaliserade i DMT 
manualen hade betydelse för separationen av de diagnostiska 
grupperna. I avhandlingens två sista studier framkom signifikanta 
könsskillnader och även åldersskillnader i DMT mönster, vilket tyder 
på att dessa faktorer bör beaktas. Vid gruppjämförelser är separata eller 
matchade modeller tänkbara möjligheter, medan det i det enskilda fallet 
är viktigt att känna till vilka variabler som är av betydelse. Slutsatsen är 
att DMT, i kombination med andra diagnostiska metoder, är ett 
användbart diagnostiskt instrument i det beim- och ungdomspsy
kiatriska arbetet med ungdomar.

Denna studie har genomförts med stöd från Samverkansnämnden för norra sjukvårds
regionen.
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