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FÖRORD

”Varför ser de inte att det går en stig där borta? Hallå, jag har hittat en stig! Den 
gömmer sig bakom stenen och vid träden, men den fi nns. På mitt berg fi nns mitt berg fi nns mitt
stigen.” 

Mitt första möte med symboldrama var för mer än tio år sedan vid en kurs i drömarbete 
enligt Montague Ullmans metod där vi fi ck prova på symboldramametoden i en 
gruppövning. Temat vi fi ck var att bestiga ett berg. Lekfullheten i att få ihop en gemensam 
inre bild, upplevelsen av min egen inre bild av oss klättrande och letande efter stigar, och 
att efteråt upptäcka både hur lika och hur olika detta upplevdes väckte en nyfi kenhet på 
metoden. Denna upplevelse tillsammans med mitt intresse för bilder och bildskapande 
ledde till att jag sökte upp en symboldramaterapeut i samband med min egenterapi under 
psykologprogrammet. 

”Min hand, djupt ner i en björnpäls. Utan rädsla, men med respekt, känner jag den 
sträva pälsen mot mina fi ngrar. Min uppmärksamhet fokuseras på handen, men jag 
upplever ändå att jag står så nära att jag känner björnens kroppsvärme. Jag står där 
länge. Gräver liksom ner fi ngrarna i pälsen och njuter av att bara vara där. Nära den 
stora, mörka björnen.”

Både under min egen symboldramaterapi och i samband med drömarbete i grupp har 
det varit fascinerande att uppleva hur jag har kunnat iscensätta känslomässigt starka 
inre scener. Scener med närvaro, som om jag inte betraktar den utan befi nner mig mitt i 
dem. Synintryck och känslor har dominerat, men oftast fi nns där många andra intryck; 
beröring, dofter, om det är varmt eller kallt. Inre scener som ömsom försiktigt pekar ut 
konfl iktområden ömsom skriker ”det är ju så här det är!”. Dessa upplevelser har varit en 
stark drivkraft för mig att göra denna undersökning.

Jag vill framföra ett varmt tack till min handledare Sonja Levander för ett tålmodigt 
arbete. Lika så är jag skyldigt ett tack till Pia Langemar, som generöst gett mig sitt stöd. 
Ett stort tack också till undersökningens nio deltagare. Tack till Torgny Hansson för hjälp 
med korrekturläsning. 
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TERAPEUTERS BILD AV SYMBOLDRAMAMETODEN 
– EN KVALITATIV INTERVJUUNDERSÖKNING

Ylva Hansson

Syftet i denna undersökning är att kvalitativt beskriva hur 
symboldramaterapeuter använder sig av, tänker om och värderar 
symboldrama. Den består av nio intervjuer med utbildade symboldrama-
terapeuter. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av induktiv 
tematisk analys. Symboldramaterapeuter beskriver att de genom 
metoden får en unik kontakt med klientens inre värld. De menar att 
symboldramametoden har fördelar av att den använder sig av både 
ord- och bildkommunikation. De lyfter fram att den målade bilden av 
dramat hjälper till att fokusera det terapeutiska samtalet och menar 
också att det är en hjälp för att skapa den terapeutiska triangeln, det vill 
säga klient och terapeut i gemensamt arbete med klientens problem. 
Symboldramaterapeuterna beskriver att den målade bilden har en viktig 
funktion, eftersom den tvingar dem att refl ektera över sin egen upplevelse 
av klientens drama. Genom terapiarbetet med den målade bilden kan 
klienten få nya erfarenheter av att vara sedd och att ha uträttat något 
värdefullt, vilket symboldramaterapeuter menar kan vara ett första steg 
i att bygga upp sin självkänsla. 

INLEDNING

Symboldramametoden, SDM, är en psykodynamisk psykoterapimodell, vilken utvecklats 
av Hanscarl Leuner. SDM har en grund i den psykoanalytiska teorin och placeras 
därmed teoretiskt inom den psykodynamiska psykologins paradigm. Metoden belyser 
genom dramat inre konfl ikter, utvecklingskriser, och är en metod som kan användas vid 
de fl esta problemområden som behandlas med psykodynamisk psykoterapi. I relation 
till annan samtalsterapi så är de grundläggande förutsättningarna för SDM och annan 
psykodynamisk psykoterapi gemensamma. Arbetet i SDM bygger även det på att till 
exempel; etablera ramar för terapiarbetet, skapa en terapeutisk allians mellan klient och 
terapeut, och bearbeta motstånd. Även det huvudsakliga målet med terapin är gemensamt, 
det vill säga att klienten i terapiarbetet ska få insikt och skapa förståelse. (Leuner, 1984, 
sid. 15, kapitel 18 och 19)

Denna metod kom i fokus i en stor enkätundersökning vilken beskrev svenska terapeuters 
utbildning och erfarenhet (Sandell et al, 2000, sid. 12-13). Enkätundersökningen omfattade 
316 terapeuter, (svarsfrekvens 66 %) och 765 klienter (svarsfrekvens för alla enkäter 54 
%) och var en del av Psykoterapiinstitutet vid Stockholms läns landstings UPP-projekt 
(Utfall av psykoterapi och psykoanalys). Ett av resultaten från denna undersökning visade 
att klienter till terapeuter med vidareutbildning i SDM hade den största minskningen av 
symtombelastning efter avslutad terapi. Detta resultat betonade vidareutbildningen och 



5 

gällde oavsett vilken terapimetod terapeuten hade bedrivit vid undersökningstillfället. 
Denna grupp var en liten grupp, men resultatet visar att dessa skiljde sig signifi kant (med 
en 5-procentig signifi kansnivå) från jämförelsegruppen som saknade vidareutbildning.

Symboldramametoden, kort historik

Symboldramametoden, SDM, är en psykodynamisk psykoterapimetod. SDM har 
utvecklats främst av Hanscarl Leuner (1918 – 1996) under 1940-60-talen. Han var under 
en rad år verksam vid universitetet i Göttingen, Tyskland. Leuner uppmärksammade 1948 
ett experiment från 1932 av Happich, en tysk psykiatriker och psy, som handlade om 
fantasibilder inom terapi (Leuner, 1984, sid. 13-14). Happich använde till exempel temana 
ängen och berget, som Leuners införlivade i sin metod (Cullberg Weston, 2000, sid. 263). 
Tillsammans med Heiss talar han om patienternas ”bildmedvetande” (Wilke, 1997, sid. 3)

Det fi nns fl er som före Leuner intresserat sig för att arbeta med inre bilder i en terapisituation. 
I fallbeskrivningen Anna O beskriver Freud och Breuer hysterins dagdrömmar. Innan 
Freud använde sig av fria associationer så använde sig av en metod med suggestioner 
för att locka fram undermedvetet material. Silberer och senare Kretschmer beskrev inre 
bilder som uppkommer mellan sömn och vakenhet. Kretschmer använde sig av begreppet 
fi lmremsetänkande för att han, likt dramats inre scener, såg att detta tänkande omfattade 
ett självständigt förlopp. Andra metoder som använder sig av inre bilder är C. G Jungs 
metod aktiv imagination och Désoilles ”styrd vakendröm”. (Wilke, 1997, sid.3)

Leuners forskning, som ledde fram till SDM, hade målsättningen att systematiskt forska 
och experimentellt pröva symbolerna och deras betydelseinnehåll ur en djuppsykologisk 
synvinkel. Hans forskning bestod bland annat av systematiska experiment med 
dagdrömmar. Dessa studier är publicerade på tyska 1954 bland annat i ”Exprerimentelles 
katathymes Bilderleben” som för första gången presenterade SDM (Leuner, 1984, sid. 
14). Denna forskning är endast sammanfattningsvis översatt till svenska och engelska, 
vilket gör det svårt att få inblick i hans arbete utan kunskaper i tyska. Inte i Leuners egen 
bok Symboldrama (Leuner, 1984) där han presenterar metoden för svenska läsare eller i 
den sammanfattande översättningen av Wilkes bok Symboldrama(Wilke, 1997) går man 
in han i detalj in på Leuners grundforskning. 

Metoden kom tidigt till Sverige. Tillsammans med symboldramaorganisationer från 
Tyskland, Österrike och Schweiz bildades den internationella sammanslutningen ISGAI, 
International Society for Guided Affective Imagery. Hanscarl Leuner skriver i förordet 
till sin bok till ”de svenska läsarna” att ”Det har förefallit som om svenska terapeuter 
och patienter hade särskilt god förståelse för denna tyska metod, som företrädesvis 
använder sig av landskapsmotiv” (1984, sid. 11). Leuner presenterade metoden första 
gången i Sverige i Växjö 1970. Metoden fi ck fäste och 1977 bildades Svenska föreningen 
för symboldrama, som samlar symboldramaterapeuter och ansvarar för utbildningen av 
symboldramaterapeuter i Sverige (1984, sid. 9-11). 

Medlem i Svenska föreningen för symboldrama kan man bli om man påbörjat eller 
genomgått utbildning till symboldramaterapeut som bedrivs av föreningen. För 
att utbilda sig i metoden krävs en grundutbildning i psykoterapi. Det innebär att den 
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används inom alla yrken som kan vara grund för denna utbildning t ex psykolog, 
läkare, sjuksköterska, mentalskötare eller präst. Många symboldramaterapeuter är även 
legitimerade psykoterapeuter, det vill säga att de utöver grundutbildningen även gått en 
påbyggnadsutbilding i psykoterapi (3 år på deltid, totalt 30 högskolepoäng) (Svenska 
Symboldramaföreningen, 2005-2008).

Kritik mot det svenska namnet

Det svenska namnet symboldrama är diskuterat. Symboldramametoden heter ursprungligen 
på tyska Katathymes Bilderleben. Katatym bild är en benämning på inre bilder som är 
starkt kopplade till känslor. Katatym bild används också som begrepp på svenska med 
samma betydelse. Kritiken mot namnet symboldrama är att namnet leder tanken fel. 
Dramat är inte en teaterövning, utan en visualisering. Denna benämns drama för att 
betona händelseförloppet i de inre scenerna. Bild är inte lämpligt eftersom dramat sällan 
är en stillbild och består inte heller endast av synintryck utan i ett rikt drama kan alla 
våra sinnesintryck rymmas. Under senare år har även symboldelen i namnet diskuterats. 
Leuner menade att dramat byggs upp av symboler som ska tolkas (1984, sid. 14). Här 
menar Leuner symbol i den gängse betydelsen, det vill säga något som bär en annan 
betydelse än vad den är eller ser ut som. 

Idag menar många symboldramaterapeuter att det som klienten upplever i dramat i 
första hand handlar om protosymboler och inte verkliga symboler. Med andra ord så 
upplever klienten berget som ett berg och blomman som en blomma, men dessa kan i den 
påföljande bearbetningen i symboldramametoden i efterhand få en symbolisk betydelse. 
Protosymbol är den amerikanske psykoanalytikern och symboldrama terapeuten Joseph 
Reyhers begrepp (Reyher, 1980, refererat i Cullberg Weston, 2000, sid. 73). Reyher menar 
att symboler kräver en avsikt vid användandet och att de per defi nition står för något 
annat än vad de är. En protosymbol har alltid en viss likhet med det den representerar och 
upplevs av klienten under dramat för vad det är, den bär ingen annan symbolisk mening. 
Cullberg Weston diskuterar begreppet och ställer frågan om det inte i själva verket är i 
bearbetningen av de inre scenerna som symbolen skapas.

Underrubriken till Leuners bok ”Symboldrama” är ”psykoterapi med dagdrömsteknik”, 
samma uttryck, som fi nns i det franska namnet på metoden ”Rêve de jour”. Cullberg 
Weston menar att de inre scenerna har en annan kvalitet än dagdrömmen. De skiljer sig 
från dessa genom att de ”inte har en önskeuppfyllande, egocentrisk karaktär. De uppträder 
spontant och ger en stark autentisk upplevelse.” (Cullberg Weston, 2000, sid. 28).

Symboldramametodens olika moment

Efter ett inledande samtal lägger sig klienten bekvämt och når ett avslappnat 
medvetandetillstånd med hjälp av en avslappningsövning. Det som är specifi kt för 
symboldramametoden, SDM, är användningen av visualisering i det så kallade dramat. 
Dessa inre scener hjälper klient och terapeut att komma i kontakt med känslomässigt 
betydelsefulla erfarenheter, erfarenheter som kan ha olika ursprung i klientens utveckling. 
Genom SDM är det möjligt att få kontakt med jagutvecklingsmässigt tidiga erfarenheter, 
till och med så tidiga att språket och symboliseringsförmågan inte är utvecklade. Detta 
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är möjligt eftersom metoden använder sig av människans ”bildspråk”. De inre scenerna 
består till stor del av tidiga minnesbilder. Leuner menar att klient och terapeut måste ha 
respekt för dessa bilders inneboende styrka, och låta dem ”stå för vad det är” med andra 
ord inte ha för bråttom att ge sig in i bearbetningen och tolkningen av dem. Genom 
SDM får klienten kontakt med dessa tidiga minnen så de kan de utforskas och sättas ord 
på, med andra ord bearbetas på en högre jagutvecklingsnivå (Kosbab (1972), refererat i 
Leuner, 1984, sid.61-62). 

Terapeuten introducerar ett tema, som klienten uppmanas att föreställa sig för sin inre syn. 
Teman är i första hand naturmotiv (t.ex. blomman, ängen, bäcken, berget, skogsbrynet), 
som Leuner valt utifrån sin forskning för att de relaterar till inre psykiska konfl ikter, vilka 
”väcks” av temat och därefter iscensätts i dramat (Leuner, 1984, sid. 69).

Teman är indelade på grundnivå och avancerad nivå i utbildningen i Sverige. I Leuners 
ursprungliga version är den avancerade nivån uppdelad i mittnivå och avancerad nivå. 
(1984, sid. 123). Grundnivån består endast av fasta teman. Dessa introduceras på ett öppet 
sätt vilket ger stor möjlighet för klienten att utveckla dramat personligt. På den avancerade 
nivån används metoden med mer fria teman, klienten kan även uppmanas att föreställa sig 
något för sin inre syn helt utan ett tema. Olika personer har olika förutsättningar både att 
gå in i ett annat medvetande tillstånd och att visualisera, men detta kan förbättras genom 
övning (Leuner, 1984, sid. 27). Under dramat kommer klient och terapeut på detta sätt i 
kontakt med klientens inre värld. 

Leuner har tydliggjort terapeutens roll under dramats inre scener i en bild; en dykare, 
klienten, med telefonkontakt med sin dykledare, terapeuten. Genom telefonen kan de 
diskutera hur havsbotten ska utforskas. Dykaren kan be om hjälp och även be att dyket 
avslutas. Dykledaren låter dykaren så långt det går fi nna sin egen väg och anpassar kontakten 
med dykaren så att han/hon kan ägna sig åt sin uppgift. (Wilke, 1997, sid.19) Att terapeuten 
strävar efter att vara en följeslagare i dramat markeras av att terapeuten under dramat 
sitter nära klienten vid huvudändan, till skillnad från psykoanalys där analytikern sitter 
helt bakom klienten. Placeringen är tänkt att skapa trygghet och stöd vid känslomässigt 
starka dramer. Under dramat antecknar terapeuten vad klienten säger (Leuner, 1984, sid. 
133). Terapeuten interagerar också med klienten under tiden dramat pågår, bland annat 
genom att ställa frågor och att uppmuntra klienten att fortsätta att utforska den inre scenen 
(Hansson, odaterad, sid.5). Detta samtal mellan terapeut och klient stör inte dramat utan 
klientens bild blir snarare tydligare genom att dramat verbaliseras. Här uppstår också en 
koppling mellan talets sekundärprocess och de inre scenernas innehåll som upplevs på 
primärprocessnivå. Samtalet gör terapeuten delaktig i dramat. (Wilke, 1997, sid. 16).

Symboldramametoden har fl era så kallade regiprinciper. Näringsprincipen och 
försoningsprincipen används främst på grundnivån. De har visat sig, dels vara terapeutiskt 
effektiva, dels framkalla likartade förlopp oberoende av vilken terapeut som använt 
dem (Leuner, 1984, sid.122-26). Enligt Leuner används regiprinciper i första hand när 
symbolgestalter väcker rädsla och ångest. Näringsprincipen innebär att symbolgestalterna 
i de inre scenerna blir tillfredställda i oralt avseende. Terapeuten leder klienten till att möta 
gestalten i dramat, till exempel ett lejon, på ett lämpligt och någorlunda realistiskt sätt. Det 
kan till exempel göras genom att terapeuten föreslår klienten att agera som lejontämjare 
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och samtidigt säga: ”jag har en bestämd känsla av att djuret är hungrigt och skulle behöva 
äta ordentligt”. Terapeuten uppmanar klienten att mata djuret med rikligt med föda, så att 
det blir mätt och dåsigt, och därmed inte längre utgör ett hot. 

Genom försoningsprincipen, som är en fortsättning på näringsprincipen, så blir den 
hotfulla symbolgestalten möjlig att närma sig efter att denna i dramat blivit lugnad, mätt 
och kanske till och med somnat. Genom att klienten i dramat närmar sig gestalten, pratar 
med den och kanske klappar den, övervinner han eller hon sin rädsla och ångest så att en 
försoning med den hotande symbolgestalten kan ske. 

Klienten målar efter avslutat drama en eller fl era bilder med motiv från dramats inre 
scener. Det fi nns de som menar att själva målandet i sig skapar kontakter mellan klienten 
och ”den person som en gång fanns före de stora problemen eller just då de traumatiska 
händelserna började, och då blir målandet ytterligare ett sätt att etablera kontakt med den 
bortglömda kreativa delen av personligheten” (Bering, 2004, sid. 6). 

Bilden målas antingen direkt efter dramat, under samma terapitimme, eller efteråt hemma. 
Klienten uppmanas att måla det som är centralt och känslomässigt starkt i dramat (Leuner, 
1984, sid. 153). Terapeuten läser igenom anteckningarna inför nästa terapitimme för att 
påminna sig dramat. Påföljande terapitimme visar klienten upp sin bild och klient och 
terapeut undersöker och bearbetar de inre scenerna vidare i samtal. Genom att klienten 
oftast kommer ihåg sina inre scener så är det lätt att återknyta till dessa i den fortsatta 
terapin. Likaså fi nns den målade bilden att gå tillbaka till. I avslutningsfasen av terapin 
brukar terapeuten använda sig av klientens målade bilder för att sammanfatta terapin. 

Variationer av Leunders symboldramametod

Den traditionella metoden omfattar alla ovanstående moment, men det förekommer även 
andra varianter som är snarlika som benämns Symboldrama, en del med mycket inspiration 
från Leuner. I fl era tidiga beskrivningar av Leuners SDM fi nns inte momentet att måla en 
bild med. Ett exempel är den kortfattade beskrivningen i Ströms psykologexamensuppsats 
där den placeras tillsammans med andra ”expressiva terapiformer”. Här fi nns arbetet med 
dramat med, men momentet att måla en bild beskrivs inte (Ström, 1984). Att måla en 
bild fi nns inte heller med i Frylands psykologexamensuppsats (1983). Här har författaren 
byggt sin undersökning på en terapeuts anteckningar från dramer med två klienter under 
tre respektive sju sessioner och det är upplevelsen av dramat som betonas. 

Ytterligare en annan variant presenteras i en psykologuppsats i en fallstudie där en 
klient följs under en terapi på 12 gånger där varannan timme ägnades åt symboldrama 
och varannan åt att samtala om föregående gång (Wadefjord, 1985). I denna form av 
symboldrama, som skiljer sig markant i utförandet från Leuners metod, har klienten 
fått möta ängen, bäcken, källan, berget, skogsbrynet och huset vid varje drama. Under 
dramat har terapeuten guidat klienten mellan de olika temana utan att det förekommit 
dialog mellan terapeut och klient. Först efter avslutat drama så beskriver klienten för 
terapeuten sitt drama. I denna form har klienten ej målat någon bild eller skrivit protokoll. 
I resultatet kvantifi eras dramerna genom att räkna dels ”experiential type dreams”, dels 
”observer type dreams”. Det görs också en bedömning om det skett en utveckling av 
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självrefl ektionerna under dramerna. Resultatet visar att mängden självrefl ektioner inte 
ökar, men att kvaliteten på dessa har djupnat. 

Att arbeta på klientens bildnivå genom symboldramametoden

Wilke menar att Symboldramametoden, SDM, ”utgår från existensen av omedvetna 
drivkrafter och försvarsprocedurer och symbolbildandets strukturerande fuktion” och 
vilket han menar bygger på projektionen som psykologisk princip. Han påpekar speciellt att 
dessa bilder har en nära förbindelse mellan symboler, emotioner och beteendemönster och 
återspeglar omedvetna konfl ikter oavsett om bilderna uppstår spontant eller på uppmaning 
av en terapeut och menar att dessa bilder aktiverar inre funktioner på primärprocessnivå 
(Wilke, 1997, sid 3-4).

Terapiarbetet under dramat i SDM beskrivs i en psykoterapeutexamensuppsats (Jinton, 
1983). I sina slutsatser betonar hon kontakten med djupt liggande utvecklingsnivåer och 
att symboldramametoden ger möjlighet till ”djup regression i jagets tjänst” (Jinton, 1983, 
sid. 57). Med andra ord att jaget, till skillnad från psykoanalys, under dramat behåller 
sitt observerande jag under regressionen i de inre scenerna. SDM styrka ligger i arbetet 
på bildnivån, vilket innebär att symboldramaterapeuten måste kunna kommunicera på 
bildnivån under dramat. SDM kan ge klienter möjlighet att lyfta omedvetet material till 
en medveten nivå men författaren tror ”inte att detta är nödvändigt för att en läkning skall 
ske” (Jinton, 1983, sid. 57) eftersom metoden gör det möjligt för klienten att göra en 
”bearbetning på symbolplanet”(Jinton, 1983, sid. 57). Här beskrivs att själva upplevelsen 
av dramat är verksamt, även utan efterföljande bearbetning där dramats innebörd blir 
medvetandegjord. Jinton menar också att SDM: s möjligheter att läka på bildnivån (det 
Jinton benämner symbolplanet) ger vuxna klienter samma möjligheter som barn haft i 
olika former av lekterapier (Jinton, 1983, sid.57).

I en annan kvalitativ intervjuundersökning i en psykologuppsats används begreppen 
”symbolspråk”, ”symbolisk nivå”, ”symbolplan” och att dramat utspelar sig på en 
”primärprocessnivå”. Här görs beskrivningen ”symbolspråk som har sitt ursprung redan 
på primärprocessnivå” och på ett annat ställe beskrivs primärprocessnivå som ”den nivå 
är upplevelser och känslor är det centrala uttryckssättet” (Hansson, 2008, sid. 26, 51).

”Magisk nivå” och ”symbolisk nivå” förstår jag som synonymer vilka jag har valt 
att ersätta med ”bildnivå”, trots att Leuner använder sig av begreppet symbolnivå 
eller också (liksom Jinton) att ”vi i dagdrömmen befi nner oss på ett magiskt plan” 
vilket han menar är samma sak som att ”vi enligt psykoanalytiskt språkbruk agerar på 
primärprocessnivå”. I enlighet med Reyhers tankar om protosymboler och att SDM 
anses nå mycket tidiga utvecklingsnivåer, tidigare än då symboliseringsförmågan är 
utvecklad, så passar det bättre att benämna denna medvetandenivå ”bildnivå” (Reyher, 
1980, refererat i Cullberg Weston, 2000, sid. 73). Bildnivå blir därför ett begrepp 
som omfattar symbolisk nivå eller magisk nivå men även inkluderar försymboliska 
utvecklingsnivåer. Bildnivån blir därför ett arbete på primärprocessnivå, den 
medvetandenivå som människor spontant har kontakt med till exempel i drömmar, 
vid insomning, uppvaknande eller vid meditation. Leuner menar dessutom att detta 
är gemensamt med sagor och myter (Leuner 1984, sid. 125).
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Hanscarl Leuner beskriver att han utifrån sin forskning och erfarenhet är övertygad om att 
praktiskt taget alla människor har ett ”bildmedvetande”. Det är denna förmåga som gör det 
möjligt för klienten att ”se” bilder för sin inre syn, som till exempel i de inre scenerna och 
i nattdrömmen. Det är när dessa upplevs helt och hållet med alla sinnen, eller med andra 
ord är fullt utvecklade, som dessa inre bilder kallas katatyma bilder. Leuner skriver ”Det 
speciella med dem är deras färgrikedom, deras rörlighet och känslomässiga laddning”. 
Han beskriver också att dessa bilder inte lyder viljan utan ”följer en inre process som 
har sina egna lagar, vilket förklaras av de omedvetna impulser som styr dem.” När han 
utvecklar SDM så drar han nytta av dessa viktiga delar i bildmedvetandet. (Leuner, 1984, 
sid. 26). 

Det är fl er som skrivit om SDM, som betonar styrkan i att klienten får använda sig av 
sitt eget ”bildspråk”. Klienten använder sig av detta både i sin upplevelse av dramat och 
i sin kommunikation med terapeuten i dramat och den målade bilden, som blir ett viktigt 
tillskott till den verbala kommunikationen. 

Liljefors jämför SDM, med RED, Le rêve éveillé dirigé, i en intervjuundersökning 
(1981). RED är även det en psykoterapimetod med visualisering som utvecklats av Robert 
Desoille i Frankrike. I denna undersökning beskriver hon att klienter i SDM i första hand 
terapeutiskt drar nytta av ”bildspråket” i användningen av SDM och att RED istället 
betonar ”kroppsspråket”. Hon menar att SDM därför är bra att använda med klienter 
med psykosomatiska problem eftersom speciellt dessa klienter vinner på att bearbeta sin 
problematik i bild.

Synintryck skapas i hjärnan

Vi ser inte med ögonen - vi ser med hjärnan. Det är först när synintrycket når hjärnan, som 
vi faktiskt kan förstå vad vi ser. Detta gäller även dramat där synintrycken ofta dominerar. 
För att vi ska förstå synintrycken, måste dessa processas på en mängd platser i hjärnan. 
Denna information sammanställs sedan till en bild av en situation, och det är då själva 
synupplevelsen äger rum. Att vi uppfattar detta som en enhetlig bild uttrycker Damasio 
som ”a trick of timing”, sinnesintrycket sker samtidigt, och betraktas därför av hjärnan 
som en mångfacetterad bild med rötter på många platser i människans psyke. (Damasio, 
refererat i Cullberg Weston, 2000, sid.17)

Detta betyder att när bildminnen väcks till liv så får klienten samtidigt kontakt med andra 
sinnesintryck, känslor och affekter som lagrats samtidigt i långtidsminnet genom det 
tidigare nämnda ”a trick of timing”. Damasio menar att bildminnenas många källor i 
människans psyke skapar genvägar till känslor vilket förklarar bildminnens terapeutiska 
egenskaper. 

Cullberg Weston ger oss en bra bild för detta, då hon skriver att bildminnet har en 
metkroksfunktion, som kan lyfta fram mera ur det omedvetna från en viss tidpunkt i 
en människas liv (2000, sid. 21). I enlighet med detta tankesätt så är det oväsentligt 
om klientens upplevelse av en inre bild är en fantasibild eller en bild som bygger på 
synintryck. Oavsett källa så skapas båda bilderna i hjärnan. Därför går det lika bra att 
i dramat arbeta med en inre verklighetsanknuten scen, lika väl som en som är en ren 
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”fantasibild” (Cullberg Weston 2000 sid.19).

Är symboldrama verksamt?

Trots att det inte är många studier gjorda på Symboldramametoden, SDM, i Sverige, så 
fi nns det undersökningar utöver den tidigare nämna enkätundersökningen som gett stöd för 
att SDM verksamt och effektivt. Hemlin Bjerkehag har i två omgångar studerat effekten 
av psykoterapi med symboldrama där hon jämfört SDM med annan psykodynamisk 
samtalsterapi (2003, 2007). 

Den första undersökningen bestod av elva intervjuer om klientens upplevelse av 
symboldramaterapi, vilka har analyserades både kvalitativt och kvantitativt. Denna 
experimentgrupp jämfördes med en grupp som fi ck psykodynamisk samtalsterapi. De 
kvantitativa jämförelserna har gjorts med hjälp av GAF-skala1, Global funktionsskatt
ningsskala, och CHAP-skattning. Undersökningens kvalitativa resultat visade att både 
experiment- och referensgrupp var nöjda med sin terapi. Hemlin Bjerkehag beskriver 
dessutom att patienterna har övervägande positiva överföringsreaktioner och att dessa 
beskriver sina terapeuter med värme och trygghet. Klienterna fi ck minskade symtom och 
ökad adaptiv förmåga. Båda grupperna har i medel uppnått måttliga förändringar när det 
gäller självinsikt och grundkonfl ikt enligt CHAP. Gruppen som fått behandling enligt SDM 
hade en något större symtombelastning från början GAF 56 mot experimentgruppens GAF 
58. De har efter behandlingen nått en högre nivå GAF 82 mot 74. Hemlin Bjerkehag drar 
här slutsatsen att symboldrama når lika goda resultat som endast verbal psykodynamisk 
psykoterapi, men att detta sker på en betydligt kortare tid. 

När hon senare utökade sin studie till 21 klienter, minskar medelvärdet av 
symboldramagruppens uppnådda GAF-värde och de båda grupperna får ett GAF-värde 
mellan 70-80 (se ovanstående beskrivning) efter avslutad behandling. Fortfarande har 
klienterna i båda grupperna haft nytta av sin terapi och minskat sina symtom, men 
symboldramagruppen når inte längre upp över 80 utan de båda gruppernas medelvärde 
når ungefär samma nivå. Hemlin Bjerkehag visar i sin studie att symboldrama är effektivt, 
men hittar inte något annat försprång för SDM i jämförelse med annan psykodynamisk 
samtalsterapi förutom än att det går på kortare tid. Hemlin Bjerkehag poängterar att UPP-
projektet och hennes egen forskning inte är direkt jämförbara eftersom de använt olika 
sätt att mäta terapins effektivitet på.

SDM används också inom behandling av posttraumatiskt stressyndrom. En kvalitativ 
intervjuundersökning med patienter som genomgått behandling, fann ett samstämmigt 
resultat mellan patienterna, som upplevde att symboldramaterapin ”hjälpte och gav 
förändringar som innebar symtom lindring och förbättrad funktionsförmåga” (Lindgren, 
2000, sid. 3). I undersökningen lyfts också fram att SDM ger klienten möjlighet att 
vara delaktig i terapin och att kunna styra över terapiprocessen vilket skapar en trygg 
utgångspunkt för terapin åt klienten. Utifrån denna trygghet kan patienten utforska de 
svåra upplevelserna som orsakat posttraumatisk stress, även upplevelser som klienten 
1 (GAF 50-60 innebär måttliga symtom eller måttliga funktionssvårigheter, GAF 70-802 innebär symtom 
som är övergående, förväntade reaktioner på psykosociala stressreaktioner, och GAF 80-90 innebär 
frånvaro av symtom, eller minimala symtom)



12 

tidigare har dissocierat. Dessa upplevelser blir verbaliserade och symboliserade när 
patienten berättar om dramat för terapeuten. Ett arbete som gör det möjligt att integrera 
de dissocierade upplevelserna i självet. (Lindgren, 2000, sid. 20).

I en psykoterapeutuppsats med fokus på arbete med symboldrama inom ramen för palliativ 
vård beskrivs att klientens mål med arbetet med SDM där är att ”få ihop sitt liv”. I den 
avslutande sammanfattningen skriver författaren: ”Jag kan frimodigt konstatera att för 
dem SD-metoden passar är den en stor hjälp att hitta sig själv i en kaotisk tid. Dramat 
fångar upp det viktiga som är på gång.” (Engel Fisher, 2005, sid. 27).

Risker och svårigheter med symboldramametoden

Ett par undersökningar har undersökt risker och svårigheter med Symboldramametoden; 
SDM. I en fallanalys beskrivs hur bristande jagstyrka påverkar upplevelsen av metoden 
hos klienter med psykosomatisk problematik. (Wallin, 1982). Resultatet visar att det är 
viktigt att vid psykosomatisk problematik noggrant fastställa klientens utvecklingsnivå, 
eftersom denna grupp klienter ofta samtidigt har tidiga störningar. Undersökningen 
avråder från att avvända symboldrama som korttidsterapi för klienter med tidiga 
störningar.

I en undersökning studeras möjligheter och risker med terapi enligt SDM genom att 
fokusera på vad som händer i långtidsterapier när metoden introduceras. Undersökningen 
är gjord med hjälp av enkätsvar och djupintervjuer med legitimerade psykoterapeuter, som 
dessutom är symboldramautbildade. Sjöberg-Jonzén skriver att det är viktigt att SDM är 
presenterad, och helst prövad, när kontrakt mellan patient och klient görs upp. Om detta 
inte är fallet så fi nns det risk att patientens autonomi undergrävs (Sjöberg-Jonzén,1992, 
sid. 47). Undersökningen visar också på att det är fruktbart att i kvalitativa studier tydligt 
fråga efter problem och risker om man vill ha med dessa erfarenheter.

I ovanstående undersökning fi nns även arbetet med den målade bilden beskrivet. Målandet, 
menar terapeuterna, är en del av symboldramats genomarbetning vilken beskrivs som 
att ”knyta ihop primär- och sekundärprocess”. Fördelarna med att måla är att ”det 
utvecklar patientens kunskap om sig själv och kan stärka patientens ansvar, lekfullhet 
och självförtroende”. Författaren pekar på att det är risk att terapeutens makt ökar om 
klienterna målar för terapeutens skull, och inte sin egen. Patienten kan få en känsla av att 
inte kunna styra innehållet i terapin, eftersom den målade bilden ska visas upp gången 
efter. Att innehållet i terapin är bestämt på förhand gör att klienten förlorar kontrollen 
över denna terapitimme. Terapeuterna beskriver också att det är risk för att kopplingen 
till känslan i dramat inte kommer fram om tolkningar av den målade bilden blir för 
intellektuella. De upplever också en risk att den målade bilden tar uppmärksamheten bort 
från de inre scenerna, som beskrivs som den viktigaste delen i SDM (Sjöberg-Jonzén, 
1992, sid. 48 - 49). 

Denna översikt visar att det fi nns stöd för att symboldramametoden är en verksam 
metod. Med UPP-projektets resultat i minne så är det intressant att just utbildning till 
symboldramaterapeut ger något som gör att deras klienter lyckas bättre i sin terapi, även 
om man bortser från andra faktorer. Om resultaten håller så är det något i symboldramate
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rapiutbildningen som påverkar terapeuterna på ett positivt sätt. Men vad detta är beskrivs 
inte. Här fi nns det en tråd att ta upp för vidare forskning. 

Syftet

Syftet i denna undersökning är att kvalitativt undersöka och beskriva hur 
symboldramaterapeuter använder sig av, tänker om och värderar symboldramametoden. 

Arbetet med dramat, och den målade bilden av detta, är i fokus för undersökningen 
eftersom dramat är kärnan i symboldramametoden.

Frågeställningar

I planeringen av denna undersökning ställdes fyra huvudfrågeställningar upp: ”Hur 
använder sig symboldramaterapeuter av symboldrama?”, ”Hur hanteras bilderna inom 
terapin?”, ”Hur värderar symboldramaterapeuter användningen av bilder och symboler?”, 
”Var tänker sig terapeuterna att deras kunskap om tolkning av bilder kommer ifrån?”. 
Dessa frågeställningar var vägledande för den intervjuguide (bilaga 1) som ligger till 
grund för intervjuerna.

METOD

Undersökningsdeltagare

Terapeuterna har fördelen att de kan berätta både om sin egen och klientens upplevelse 
av situationen. I denna undersökning bidrar symboldramaterapeuter även med den 
erfarenhet som de har av metoden som klient. Undersökningsdeltagarna har med 
andra ord tre perspektiv, sin egen upplevelse av att arbeta som symboldramaterapeut, 
sin uppfattning om hur klienten upplever det samt egna erfarenheter av att vara klient i 
symboldramametoden, SDM.

Ett slumpmässigt urval av undersökningsdeltagare, UD, gjordes från Svenska föreningen 
för symboldramas medlemsförteckning för år 2004. Ett första urval genomfördes genom 
att endast ta med medlemmar i Stockholmsområdet vars postnummer börjar på 1 samt är 
utbildade symboldramaterapeuter. Dessa medlemmar numrerades från 1-45. Från denna 
lista gjordes ett slumpmässigt urval där 12 UD och 16 reserver togs ut. Totalt består detta 
urval består av 5 män och 23 kvinnor vilket återspeglar könsfördelningen i föreningen. 
Trots detta blev det en snedfördelning av urvalet eftersom alla män kom att placeras i 
reservgruppen. Alla ordinarie undersökningsdeltagare kontaktades per telefon. Det blev 
tre bortfall i undersökningen då dessa UD tackade nej på grund av tidsbrist. På grund av 
författarens sjukskrivning i samband med slutfasen av intervjuperioden så kontaktades 
inte några reserver. 

UD bestod av 9 utbildade symboldramaterapeuter, alla kvinnor. 8 av dem var vid 
intervjutillfället 55 – 67 år gamla, och en 91 år, i medel 65,1 år, utan 91-åringen 61,9 år. 
Flera har gått utbildningen under senare år och några har använt sig av metoden sedan 
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1980-talet. Fem av är grundutbildade psykoterapeuter, de övriga fyra är legitimerade 
psykoterapeuter med psykodynamiska terapiinriktningar. Utöver symboldrama-
utbildningen förekommer utbildning till; psykoterapeut, psykoanalytiker, psykiatriker, 
bildpsykoterapi och psykodrama. 

Vid intervjutillfället arbetade UD inom följande yrken (några UD kombinerade fl era av 
dessa) sjukhuspräst, privatpraktiserande psykoterapeut, psykoterapeut inom sjukvård 
eller psykiatri, företagsläkare, dramapedagog, författare, bildkonstnär. En var inte längre 
yrkesverksam. 6 av de 8 yrkesverksamma UD använder sig av symboldramametoden i 
sitt arbete vid intervjutillfället. Av de 2 som ej använder sig av symboldramametoden 
beskrev sig en som starkt infl uerad av symboldrama (men upplevde att hon inte hann med 
metoden som den var tänkt) en beskrev sig som inspirerad i sitt arbete av symboldrama, 
trots att detta inte består av psykoterapi. 

UD-gruppen har en lång arbetslivserfarenhet, där merparten av denna fi nns inom 
psykolog-, psykoterapi-, själavårdsfären. Inom denna är det mycket stor spridning i vad 
deltagarna har arbetat med – drama, missbruk, psykiatri, kriminalvård, sluten vård och 
öppenvårdsmottagning, privatpraktiserande terapeuter, sjukhus- eller kroppsvård. UD har 
arbetat med barn, ungdom och vuxna. Urvalet har en tillfredställande i kvalitativ bredd 
vad det gäller utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. 

Det är endast författaren som har haft tillgång till namnen, handledare har mött 
undersökningsdeltagarna endast i form av utskrivna intervjuer, med UD-nummer, 
kön, ålder, yrke, och utbildning. Intervjuer och UD: s personuppgifter har behandlats 
konfi dentiellt. Det har inte utgått någon ersättning till undersökningsdeltagarna.

Datainsamling

Intervjuguide

Två provintervjuer med symboldramaterapeuter valda ur samma medlemsmatrikel som 
de kommande undersökningsdeltagarna gjordes i maj 2005. Frågorna formulerades 
utifrån författarens egen erfarenhet av symboldramametoden, SDM, i utbildningsterapin. 
Dessa avsåg att ge intervjuer som beskriver UD: s sätt att arbeta med SDM samt 
väcka undersökningsdeltagarnas funderingar om sina erfarenheter av att vara 
symboldramaterapeut. 

Dessa intervjuer skrevs ut och diskuterades med handledaren. Frågorna omarbetades 
och gjordes mera öppna än vid provintervjuerna för att dessa skulle uppmana 
undersökningsdeltagarna att berätta mera fritt. I provintervjuerna kom även drömarbete 
upp, vilket gav intrycket att det kunde vara fruktbart att inkludera en fråga om drömmar 
för att differentiera mellan dröm och drama. Utifrån dessa erfarenheter skapades en 
intervjuguide. (Bilaga 1)

Intervjuer

Intervjuer gjordes av författaren under perioden juni till december 2005. Dessa spelades 
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in på kassettband. Intervjuerna ägde rum i UD: s hem vid 3 intervjuer, och på UD: s 
arbetsplatser i övriga 6 intervjuer. Intervjuerna tog mellan 45 och 90 minuter. I ett fall 
efterfrågades frågorna i förväg, vilket tillgodosågs. 

Intervjuguiden är stommen i intervjuerna. Intervjuerna är semistrukturerade intervjuer. 
Följdfrågor, omkastning av frågor samt även ytterligare ämnen, som den intervjuade själv 
tar upp, ingår i intervjuerna.

Analys

Intervjudata analyseras kvalitativt med tematisk analys. Här används tematisk analys 
utifrån Hayes, 2000, (refererad i Langemar, P. 2005, sid. 50)

Analys steg 1

Intervjuerna skrevs ut ordagrant utifrån bandinspelningarna. Vid ett par tillfällen gjordes 
korta sammanfattningar när det var tydligt att intervjun helt kommer bort från ämnet. 
När ljudkvalitén var för dålig för att jag skulle kunna uppfatta exakt ordalydelse står det 
”ohörbart” i intervjuerna. På några enstaka ställen i fi nns kommentarer om reaktioner 
till exempel (skrattar), men någon särskild hänsyn till detta har inte tagits i den fortsatta 
analysen av materialet. Personuppgifter ströks därefter ur utskrifterna, och namngavs 
utifrån det första urvalet UD1 – UD12. På grund av bortfall återfi nns ej UD1, UD4 
och UD11 i resultatet. Ålder, utbildning och yrkeserfarenhet presenteras på gruppnivå. 
Intervjuutskrifternas stycken numrerades med UD-nummer och styckenummer till 
exempel UD3 98.

Analys steg 2

Intervjuerna lästes igenom och nyckelord skrevs i kanten. Detta gav över 100 nyckelord 
(Bilaga 2). 

Analys steg 3

Nyckelord slogs ihop till teman. Till exempel slås alla moment ihop som handlar om 
hur symboldrama bedrivs av UD bland annat ”hur den presenteras”, ”handhavande 
av bilden”, ”val av teman” ihop och bildar tema ”metod”. Tillsammans blir det 14 
preliminära teman, A-L, N, Q. Beteckningarna M, O och P stryks som teman, eftersom 
det är en sortering som beskriven formen av information inte innehållet. Dessa 14 teman 
har bildats kring hur de inre scenerna respektive den målade bilden kommer in i olika 
moment i symboldramametoden. Dessa har i sin tur delats upp i klientens respektive 
terapeutens synvinkel. 

Analys steg 4

Intervjuerna gicks åter igen igenom. För att få en överblick av materialet gjordes 
en meningskoncentrering, där författaren med egna ord kortfattat sammanfattade 
intervjucitaten som valts ut i respektive tema. Meningskoncentreringen sammanställdes, 
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och sorterades inom varje kategori. Under detta arbete blev det lättare att överblicka 
materialet. 

Exempel 1
Citat: (UD2 74) ”hur som helst, jag har dom som kommer med bilder, vi har inte 
gjort symboldrama, de kommer med sina bilder ändå och vi pratar om det precis 
som det är symboldrama, väldigt spännande bilder, helt nonfi gurativt, så bild att 
använda på fl era sätt.”
Meningskoncentrering: Terapeuter tar emot bilder och jobbar med dem även om 
klienten inte gjort bilden utifrån ett drama.

Exempel 2
Citat: (UD10 171) ”det är ett försök, jag menar vissa kan ju vara väldigt, det kan 
ju hända mycket mellan patienten gör det här, det kan vara en vecka som är full 
av aktiviteter och sen så har de fem minuter innan de ska komma när de vispar 
ihop någonting, och då tror jag, då fi nns det ju inte så mycket känsla med i 
symboldramat” 
Meningskoncentrering: Om det går för lång tid mellan man upplever dramat och 
målar bilden så blir det mindre känslor i bilden.

Ett återknytande med den ursprungliga texten görs, intervjuerna läses återigen igenom. 
En genomgång av teman görs. Dessa fokuseras i förhållande till frågeställningarna, vilket 
innebär att material stryks och ibland fl yttas mellan teman för att så långt det går undvika 
upprepningar. I detta arbete tillkommer tre teman ”jämförelse med lekterapi”, ”generellt 
metoden”, ”generellt bilden”. (Bilaga 3)

Analys steg 5

Temaindelningen diskuterades med handledaren. Temaindelningen var inte tillräcklig 
eftersom teman går in i varandra. Ett försök där teman slås ihop till bredare teman 
förkastas, eftersom resultatet då blev mer otydligt. 

Under arbetet med teman skapas ett nytt tema ”Symboldramametoden ger klienten en 
bild av terapiprocessen”. Andra teman stryks helt eller delvis på grund av att materialet 
i dessa teman inte beskriver symboldramametoden till exempel tema K och tema Q som 
mer handlar om drömgrupper än om SDM. Dessutom stryks det mesta av till exempel 
tema L. Det som blir kvar är det som skiljer sig från den generella beskrivningen av SDM 
i inledningen. 

För att få struktur på materialet så delas resultatet in utifrån undersökningens frågeställningar 
i fyra huvudfrågeställningar. En slutgiltig indelning av teman görs. 

Kan man tala om en sammanhållen metod?

Den första huvudfrågeställningen omfattar teman som beskriver UD: s beskrivningar 
och värderingar av symboldramametoden, SDM, i sin helhet, samt beskrivning av 
symboldramaterapeuternas motivering till om de använder SDM i sitt yrke eller ej.
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”Hur symboldramametoden används.” beskriver symboldramaterapeuters användning 
av metoden. Fokus ligger på de få skillnader som fi nns i beskrivningarna. ”Varför 
symboldramaterapeuters väljer symboldramametoden.” beskriver symboldrama-
terapeuters motivation till varför de använder sig av SDM och värderingar av metoden 
i sin helhet. ”Varför Symboldramaterapeuter väljer bort symboldramametoden.” är ett 
tema som beskriver varför undersökningsdeltagarna inte använder SDM.

Hur beskriver symboldramaterapeuter att metoden fungerar?

Den andra huvudfrågeställningen består av undersökningsdeltagarnas beskrivningar av 
symboldramametoden som helhet vilket främst är metodens fördelar och även jämförelser 
med andra former av psykodynamisk samtalsterapi.

”Gemensamt utforskande och tolkningar i symboldramametoden.” omfattar 
beskrivningar och jämförelse mellan undersökande arbete och tolkande arbete i terapin. 
”Kommunikation i fl er dimensioner än endast samtal.” är en beskrivning av på vilket 
sätt kommunikationen går till, och metodens fördelar i detta avseende. ”Terapiarbete 
parallellt på olika medvetande- och utvecklingsnivåer.” beskriver att arbete på parallella 
nivåer i SDM gör det möjligt att nå djupare medvetande- och utvecklingsnivåer. ”Snabb 
terapiprocess och snabbare kontakt med djupare medvetandenivåer” beskriver att arbetet 
på klientens bildnivå ger klientens snabbare kontakt med djupare medvetandenivåer än 
annan psykodynamisk samtalsterapi. 

Hur beskrivs metoden med fokus på klientens upplevelse av dramat och terapeutens 
arbete under dramat?

Den tredje huvudfrågeställningen omfattar teman som beskriver terapeutens och klientens 
arbete i de inre scenerna, det så kallade dramats, och de inre scenernas betydelse för att få 
kontakt med klientens inre värld.

”Att få kontakt med klientens inre värld via de inre scenerna” beskriver hur kontakten med 
klientens inre värld skapas genom de inre scenerna. ”Att arbeta på klientens bildnivå” är en 
beskrivning av hur arbete på klientens bildnivå går till i de inre scenerna i dramat och vad 
detta tillför terapiprocessen. ”Terapeutens roll i arbetet på bildnivån” omfattar terapeutens 
roll i arbetet med klientens inre scener. ”Försvar i förhållande till symboldramametoden” 
är en beskrivning av hur försvar förekommer i symboldramametoden. ”Motstånd i 
förhållande till symboldramametoden” är en beskrivning av hur motstånd förekommer i 
symboldramametoden.

Hur beskrivs metoden med fokus på den målade bilden?

Den fjärde huvudfrågeställningen beskriver terapeutens och klientens terapiarbete 
med utgångspunkt i den målade bilden, samt den målade bildens betydelse för 
symboldramametoden.

”Klienten målar bilden” beskriver den målade bildens bidrag i terapiprocessen utifrån 
klientens synvinkel. ”Att bearbeta dramat genom den målade bilden” beskriver den målade 
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bildens bidrag till bearbetningen av dramat. ”Terapeutens användning av den målade 
bilden” beskriver den målade bildens roll i terapeutens arbete. ”Terapeutens hållning mot 
klienten, dramer och målade bilder” beskriver hur terapeuten hanterar klientens dramer 
och målade bilder och vad detta betyder för terapin. ”Symboldramametoden ger klienten 
en bild av terapiprocessen” beskriver hur SDM ger klienten, samtidigt som terapiarbetet 
pågår, en bild av hur terapi går till och vad som krävs av klient respektive terapeut för att 
tillsammans förstå klientens problematik.

Analys steg 6

Resultatdelen formuleras. Resultatet består av de teman som analysen gett. Dessa består 
av författarens sammanfattningar av intervjuerna och citat ur materialet. Författarens 
tankar och tolkningar, och jämförelser med litteratur och andra studier återfi nns främst i 
diskussionsdelen.

Resultatet presenteras på gruppnivå. I denna kvalitativa undersökning har den subjektiva 
åsikten och den kvalitativa bredden i svaren eftersträvats. Undersökningen kan därför 
inte svara på hur ofta, eller hur många som står för en viss idé eller åsikt, bara att den 
förekommer i materialet. I materialet förekommer uttrycken klient, patient och konfi dent 
i resultatet används ordet ”klient” genomgående.

Ordningen som teman presenteras i är ingen rangordning, utan styrs av vilken 
huvudfrågeställning som temat hör till. Varje tema beskrivs var för sig. Texterna i dessa är 
sammanfattningar och tolkningar av intervjumaterialet. De direkta citat som fi nns med i 
texten är ett urval av de citat som temat bygger på. Direkta citat markeras med citattecken 
eller indraget längre citat. Citaten har anpassats till skriftspråk främst genom att stakningar 
och upprepningar tagits bort vilket markeras med ”…”. Denna markering används också 
när ord behövts tas bort för att tydliggöra meningen i citatet. I citat har även ord skrivits 
in, till exempel när citatet syftar på något som vi pratat om tidigare eller när det behövs 
en förklaring till pronomen. Dessa ord markeras med [inskjutna ord]. Längre citat har en 
referens till intervjuerna som numrerats med UD nummer – styckenummer. 

RESULTAT

Kan man tala om en sammanhållen metod?

”Kan man tala om en sammanhållen metod?” består av teman som beskriver UD: s 
beskrivningar och värderingar av symboldramametoden, SDM, i sin helhet, samt 
beskrivning av symboldramaterapeuternas motivering till om de använder SDM i sitt 
yrke eller ej.

Hur symboldramametoden används

I materialet är det få helt motsägande åsikter. Symboldramaterapeuternas beskrivningar av 
hur de bedriver metoden stämmer överens sinsemellan och med beskrivningen av metoden 
i boken Symboldrama (Leuner 1984). Skillnader i materialet kan snarare beskrivas som 
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att de ser olika delar av metoden ur något olika synvinklar. Det beror i sin tur främst 
på i vilket sammanhang SDM används. Symboldramaterapeuter bygger sitt arbete på 
den psykodynamiska psykologiska teorin och de har en gemensam utbildningsbakgrund. 
Alla är utbildade symboldramaterapeuter via Svenska föreningen för Symboldrama och 
är utbildade psykoterapeuter med minst en steg 1-utbildning. Utöver det psykodynamiska 
paradigmet så använder de sig av neuropsykologi första hand för att ge stöd åt sina 
psykodynamiska teorier.

De skillnader som fi nns mellan deltagarna ryms inom metoden. Det fi nns de som arbetar 
mest på grundnivån där dramer har fasta teman, och andra som betonar den avancerade 
nivån med fria teman som anpassas till klienten och terapiprocessen. 

Den avancerade nivån beskrivs i denna undersökning främst av dem som utöver 
utbildningen till symboldramaterapeut även har en påbyggnadsutbildning i psykoterapi 
och är legitimerade psykoterapeuter. En av deltagarna har uppfattningen att 
symboldramametoden i Sverige har blivit ”en terapi för terapeuter” till skillnad från andra 
länder där hon uppfattar att metoden används i fl er sammanhang.

Deltagarnas beskrivning av hur klienten målar sin bild skiljer sig åt, men även detta ryms 
inom metoden. Att måla bilden beskrivs på två sätt. På det första sättet uppmanas klienten 
att måla direkt på plats inom ramen för terapitimmen. Klienten har då cirka fem minuter 
på sig att få ihop en bild. De som använder sig av detta sätt menar att klienten då har 
lättare att fånga känslan i dramat. Den målade bilden blir då mer känslomässigt laddad. På 
det andra sättet uppmanas klienten att gå hem och måla en bild. Detta arbetssätt motiveras 
med att det är bra att avsluta terapitimmen med de inre scenerna och att avstyra ytterligare 
samtal direkt efter upplevelsen. Symboldramaterapeuterna menar att klienten då har 
upplevelsen av sina inre scener levande under en längre tid genom att terapiprocessen 
pågår även när terapitimmen slutar. De deltagare som förordar detta sätt att arbeta menar 
att klienten då har lättare att hitta det viktigaste i dramat.

Att be klienten gå hem och måla sin bild motiveras också med tidsbrist, att dramat tar lång 
tid och att klienten genom att gå hem får en kortare, och därmed billigare, terapitimme. 
En av deltagarna säger uttryckligen att hon vill att klienten ska lämna terapirummet för 
att hon vill ha fri tid för att förbereda sig inför nästa klient. Symboldramaterapeuter har 
terapitimmar som är mellan 45 och 60 minuter långa. Den längre tiden motiveras med att 
det behövs gott om tid för att arbeta med ett drama.

Varför symboldramaterapeuters väljer symboldramametoden

De intervjuade symboldramaterapeuterna har alla en positiv inställning till att arbeta med 
symboldramametoden, SDM. De beskriver att arbetet med metoden är; ”intressant”, ” 
svårt… men det är oerhört spännande”, ”jag tycker att det är roligt, men därför inte sagt 
att det är enkelt”, ”något roligt att arbeta kring”. Det poängteras också att det är viktigt att 
terapeuten tycker att arbetet är intressant.

Terapeuterna menar att SDM erbjuder förståelse och terapeutiska egenskaper som saknas, 
eller som är svårare att nå, i annan psykodynamisk samtalsterapi. En av de terapeutiska 
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egenskaperna som pekas ut speciellt är näringsprincipen. Deltagarna menar att detta gör 
SDM till en ”mycket ömsint och kärleksfull metod” där ”man så att säga ska försöka 
hjälpa patienten att få behov tillgodosedda … det är ett annat sätt att se på mänsklig 
problematik”. De beskriver också att egna upplevelser som klient i symboldrama har 
övertygat dem om metodens användbarhet. 

En av terapeuterna är inne på att SDM inte är någon metod som är bra för alla, utan att 
metoden är underordnad mötet mellan klient och terapeut. Den aspekt som nämns som 
viktig för val av metod är relationen mellan klient och terapeut.

Varför symboldramaterapeuter väljer bort symboldramametoden

En av deltagarna, som har valt bort metoden på sin nuvarande arbetsplats, anger att 
metoden är tidskrävande och inte passar in i klinikens uppläggning av arbetet. Denna 
deltagare beskriver att hon använder symboldramametoden, SDM, som ”en teori, ett sätt 
att tänka kring psykologisk problematik”. Andra deltagare beskriver att utbildningen i 
SDM har förberett för och inspirerat till användning av målade bilder i annan typ av 
samtalsterapi.

En av deltagarna beskriver att när hon avstått från att arbeta med SDM med en klient, 
så tror hon att det är hennes undermedvetna, som meddelar henne, att det inte är rätt 
sätt att arbeta. Och att detta dessutom är en signal att klienten i första hand behöver en 
stödjande terapi. Samma deltagare menar också att ”det ska inte vara så att man alltid gör 
symboldrama” utan att det är terapeutens uppgift att bedöma detta.

Terapeuter berättar att när klienter väljer bort metoden så är det för att de upplever att 
den tar tid från samtalet Det förekommer också att klienter väljer bort SDM, eftersom 
metoden kan upplevas som; ”läskig”, obehaglig eller hotfull. En terapeut beskriver att när 
klienter redan har fullkomlig tillgång till sin inre värld behöver de inte gå via arbetet på 
bildnivån, då räcker det med samtal. 

Hur beskriver symboldramaterapeuter att metoden fungerar?

”Hur beskriver symboldramaterapeuter att metoden fungerar?” består av 
undersökningsdeltagarnas beskrivningar av symboldramametoden som helhet och 
deltagarnas jämförelser med andra former av psykodynamisk samtalsterapi.

Gemensamt utforskande och tolkningar i symboldramametoden

I Symboldramametoden, SDM, bedriver klient och terapeut ett gemensamt utforskande 
av dramat och den bild som målas av detta. I utforskandet är det viktigt att klienten ”äger 
sin bild” och har ”tolkningsföreträdet” samt ”att ge klienten utrymme att utforska” bild 
eller drama. Målet är att klargöra vad dramat och de inre scenerna betyder för klienten. 
Terapeuterna beskriver att det gemensamma undersökandet av klientens material i 
symboldramametoden gör att klienten själv ser samband vilket leder till att terapeutens 
användningar av tolkningar minskar. De bedömer att det i SDM blir färre tolkningar 
jämfört med annan psykodynamisk samtalsterapi. 
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När terapeuten gör tolkningar av klientens material utifrån sig själv, och sitt sätt att se 
världen riskerar han eller hon att projicera sin egen problematik på klienten, vilket skulle 
betyda att tolkningarna säger mer om terapeuten själv än om klienten.

”i vanliga terapier … man ifrågasätter kanske inte sin egen slutsats eller så, utan … 
tror att det är den riktiga, medan här är …är man ju tvungen att se ’jaha okey, hon 
såg en sån där strand, i mitt inre var det något annat hon beskrev’…då måste man 
bli lite ödmjukare inför sin egen … tolkningsrättighet … det har man ju liksom i 
sin terapi, att man har rätt till tolkningen … man checkar upp … att ”var det så här 
du menade” ... man har, tycker jag, en annan hållning till patientens material. (UD6 
50-52)

”jag kan ju sitta och tänka och tro, men patienten har alltid tolkningsföreträdet och 
det tillför ju mig en förståelse, en ömsesidig förståelse.” (UD3 111)

Symboldramaterapeuter använder sig mer av klarifi eringar än av tolkningar i SDM. Detta 
bidrar till uppfattningen att metoden snarare är undersökande än tolkande. Terapeuterna 
beskriver att de inte bör tolka dramat och den målade bilden, eller ge uttryck för sina 
åsikter om dem, förr än klienten fått utrymme för sin egen undersökning och sin egen 
tolkning. Idealet är att terapeuten fungerar som en lots för det som känns känslomässigt 
rätt för klienten. Terapeuter med egen erfarenhet av konstnärligt bildskapande tolkar den 
målade bildens innehåll mer. Några av deltagarna beskriver att vid tolkningar, så är de 
tydliga med att förmedla att det är terapeutens tolkning av klientens material, och att 
klienten får ta till sig tolkningen eller avvisa den.

”jag tror att jag är mera, alltså jag lämnar mycket utrymme till patienterna att 
försöka hitta sitt i bilden och sin symbolik, men sen kommer jag ofta med mitt [min 
tolkning]. Jag menar på försök, också väldigt viktigt att det här är mitt. Och ibland 
så … stämmer det med patienten, och patienten ser någonting tycker att det här 
känns rätt, eller det känns inte rätt utan de ser någon annan aspekt.” (UD10 142-
144)

”det är så himla lätt att komma med tillrättaläggande, veta bättre, … just i den här 
metoden så är det inte terapeutens uppgift, nånsin, på något sätt, att veta bättre, … 
det är i alla fall min uppfattning om den här terapimetoden.” (UD6 145-146)

Kommunikation i fl er dimensioner än endast samtal

Dramat (som består av inre scener som klienten under upplevelsen berättar om för 
terapeuten) och den målade bilden (som målas efter upplevelsen av dramat och beskriver 
det i en bild) ger klienten ”ytterligare en dimension i terapiprocessen” utöver det verbala. 
Symboldramaterapeuter menar att det är bra att klienter i terapi använder sig av så många 
sinnen som möjligt för att ta in information. Ju fl er sinnen som klienten använder sig av 
under de inre scenerna, desto mer kopplar klienten ihop upplevelsen med känslor. 

Symboldramaterapeuter tänker sig att kommunikationen i symboldramametoden SDM 
baseras på människans imaginationsförmåga till exempel när klienter ”för sin inre syn” 
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upplever dramat. Terapeuterna beskriver att det är imaginationsförmågan, som ligger till 
grund för att SDM har ytterligare ”dimensioner”, eller ”kanaler” i terapiarbetet jämfört 
med annan samtalsterapi. Det behövs en grundläggande imaginationsförmåga för att 
klienten ska kunna tillgodogöra sig SDM. 

”vi människor, människan som sådan, har i sin psykologiska utrustning eller 
vad jag ska säga, många dimensioner, bilden och bildspråket är ytterligare en 
dimension”(UD6 158)

Klienter har olika stor tillgång till sin imaginationsförmåga. Klienten ökar sin tillgång till 
denna genom att arbeta med SDM. Vidare beskrivs att klient och terapeut genom SDM 
blir modigare och friare att se symbolvärde i objekt och bilder även utanför terapin. 

”’jag cyklar på en trehjuling och jag trampar och bakom mig sitter min man, och 
han sitter där bara, och sen när det regnar drar jag ett paraply upp över oss bägge 
två’ … det förvånade mig alltihop, hur hon kunde få fram den här bilden på några 
ögonblick bara, och berätta, för det gjorde hon ju inte i verkligheten.” (UD9 79-
80)

Kommunikationen i SDM, som pågår i fl era dimensioner mellan klient och terapeut, bidrar 
till att metoden kan skapa nytt liv i en samtalsterapi som ”gått i stå”. När nyutbildade 
symboldramaterapeuter introducerar SDM, till klienter de haft i samtalsterapi sedan länge, 
kan de uppleva att det blir ”en stor förändring” och ”en fördjupning av terapiprocessen”. 

”en … oerhört duktig och väldigt pratsam … som inte hade någon kontakt med sina 
känslor, … hon tyckte att det var helt underbart med symboldrama, … Hon betade 
av område efter område, saker som vi hade pratat om hur mycket som helst … När 
det kom till bilder då föll polletten ner, då kunde hon koppla det till sina känslor, att 
kunna känna någonting. Att få utlopp för … förbjudna och svåra uttryck, jag tänker 
på aggressivitet och annat … det kan man få utlopp för i symboldrama, utan att 
behöva skada någon, det är ju väldigt fi nt det. ” (UD3 181-184)

Symboldramaterapeuter beskriver att de ser ett samband mellan att leka och att vara 
kreativ. En av deltagarna nämner till exempel att det fi nns en lekfullhet i konstnärers 
konstnärliga bildskapande. Genom SDM får klienten möjlighet att ”leka i bilder”. Denna 
”lek” knyter an till djupare utvecklingsnivåer och en av terapeuterna menar att det 
tillför ”ytterligare en dimension i vår kommunikation i våra möten”. När en klient har 
svårt att hitta ett lekområde i terapin till exempel om han eller hon har svårt att leka, så 
menar terapeuterna att SDM utvecklar lekandet så att ett lekområde kan skapas och en 
insiktsterapi kan komma till stånd.

SDM beskrivs som en logisk fortsättning på Ericametodens lekterapi. Istället för att 
projicera sin inre värld på sandlådan använder sig klient och terapeut av de inre scenerna 
och den målade bilden. Deltagarna menar att det ofta lekfulla arbetet med dramat och den 
målade bilden hjälper till att utveckla ett gemensamt lekområde i terapin.
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”Jag tänker att symboldrama att det är både på allvar och på lek, eller som en 
allvarlig lek. … Det är lek på allvar med ännu en dimension, mot när man sitter och 
samtalar enbart.” (UD6 168-173)

”En del patienter som jag träffat genom åren, så beror det ju på att de har sådana 
erfarenheter så att de har svårt att hitta någonting, … lusten i tillvaron, och som 
både har med depressioner och tidig brist att göra. Det här symboldramat så kan 
man använda sig av det så pass konkret alltså, man kan ju få leka, i bilder. ” (UD3 
178-179)

”Någon hade sagt att det här är en slags lekterapi för vuxna. Att det knyter an till 
djupare skikt kanske än vad som är möjligt ibland med normal terapi, det tror jag 
eftersom musik och bild och dans och bild och kroppen ger ytterligare en dimension 
av i vår kommunikation i våra möten.” (UD2 46)

Terapiarbete parallellt på olika medvetande- och utvecklingsnivåer

Under dramat får klienten tillgång till förmedvetet och även omedvetet material. Genom 
att de inre scenerna verbaliseras så får klientens medvetna observerande jag kontakt 
med sitt omedvetna jag. Det blir ett arbete som pågår parallellt på omedvetet, egentligen 
förmedvetet, och medvetet plan. Arbetet med de inre scenerna i dramat beskrivs även i 
termer av utvecklingsnivåer. 

Terapeuterna beskriver att klienterna i SDM istället för att regrediera fullt ut till en tidig 
utvecklingsnivå, som delvis är målet i psykoanalysen, aldrig helt och hållet släpper taget om 
sin nuvarande utvecklingsnivå genom att upplevelsen samtidigt verbaliseras i kontakten 
med terapeuten. Det betyder att klienten i dramats inre scener har större tillgång till sitt 
observerande jag och sina resonerande resurser, än vad klienten har i psykoanalys. Ett 
exempel på detta är att terapeuterna menar att klienten i dramats inre scener får kontakt 
med sina inre objektsrepresentationer. En av deltagarna uttrycker denna upplevelse som 
att klienten får vara med sig själv. 

Snabb terapiprocess och snabbare kontakt med djupare medvetandenivåer

Symboldramaterapeuter menar att terapiprocessen ofta är snabbare än i annan 
psykodynamisk samtalsterapi, eftersom de inre scenerna i dramat och den målade bilden 
av dem blir en slags genväg till klientens problematik.  Genvägen med hjälp av dramat 
öppnar upp klientens problematik och konfl ikter så att de kan bearbetas terapeutiskt. 
Därför ses symboldramametoden, SDM som ”ett sätt att komma djupt”. Dessa genvägar 
är en av anledningarna till att terapeuterna menar att terapiprocessen går fortare i SDM 
och att man i där snabbare ”kommer till pudelns kärna”. En av deltagarna beskriver i 
nedanstående citat hur temat ängen kan ge en bild av hur klientens familjesociala liv har 
varit.

”En adopterad tjej hade väldigt svårt att få fram en äng. Men däremot när vi kom till 
bäcken … Då kunde stenarna symbolisera alla halvsyskon. Men ängen satt väldigt, 
som om det liksom inte fanns någon. Då har hon kunnat spegla det själv och liksom 
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kunna känna att, det som inte blev och det som inte fanns, och det som hade kunnat 
bli men det fanns inte och blev inte, då kan hon så småningom försona sig om det 
och kunna förstå det.” (UD12 254-255)

Hur beskrivs metoden med fokus på klientens upplevelse av dramat och terapeutens 
arbete under dramat?

”Hur beskrivs metoden med fokus på klientens upplevelse av dramat och terapeutens 
arbete under dramat?” beskriver terapeutens och klientens arbete med att få kontakt 
med klientens inre värld genom de inre scenerna och beskriver också vilken betydelse 
symboldramaterapeuterna tillskriver detta arbete ur klientens respektive terapeutens 
synvinkel.

Att få kontakt med klientens inre värld via de inre scenerna

Avslappningen som föregår de inre scenerna gör att klienten har större tillgång till sin inre 
värld än i ”helt vaket” tillstånd. Symboldramaterapeuter beskriver klientens inre värld 
som absurd och motsägelsefull och menar att klienten har lättare att acceptera detta när 
han eller hon är avslappnad och släpper på kontrollen. Genom avslappningen kan klienten 
även nå för- och till och med omedvetna medvetandenivåer. 

Klienter får tillgång till sin inre värld och livet i detta genom symboldramametoden. 
Dramats inre scener är uppbyggda av klientens inre psykologiska konfl ikter vilka iscensätts 
vid terapeutens introduktion av metodens teman. De inre scenerna gör det därför möjligt 
för klienten att uppleva sina känslor, genom att använda sig av sin imaginationsförmåga 
och iscensätta sitt drama. I klientens kontakt med terapeuten under dramat verbaliseras 
upplevelsen, och redan här sker en bearbetning av dramat. I den fortsatta samtalsterapin 
bearbetas dramat vidare.

Samtidigt menar terapeuterna att klienten skyddas i det symboliska arbetet på bildnivån 
i de inre scenerna. När klienten under tiden dramat pågår (eller efteråt i de efterföljande 
samtalen) pratar konkret om innehållet i de inre scenerna, eller den målade bilden av dem, 
utan att medvetandegöra det symboliska innehållet, så skapar hon eller han ett avstånd 
till bildens innehåll. Något som terapeuterna menar är ett känslomässigt avstånd, som 
underlättar för klienten att bearbeta innehållet utan att överväldigas av det. Terapeuterna 
menar dessutom att upplevelsen av dramat ”inte går djupare än klienten själv vill”. De 
inre scenerna och den målade bilden fungerar därför även som ett skydd för att arbetet i 
terapin inte ska bli för svårt. 

”Människor som har haft det riktigt svårt … Man koncentrerar sig bara på bilden 
och på det viset kan man ändå i symbolform bearbeta det man har varit med om. 
Som man inte kan uttrycka med ord. På det viset … så blir vi skyddade för det här 
som är så svårt, men hjälper oss ändå att närma oss det.” (UD3 86-88)

Klienten upplever de inre scenerna som sina egna unika scener – trots att de blir 
introducerade med ett av symboldramametodens generella teman. Dramat är ofta en stark 
upplevelse, som klienten efteråt länge bär med sig. Det har en levande kvalitet, som 
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klienter inte kan ignorera och sällan glömmer. Det för med sig att klient och terapeut kan 
referera till tidigare dramer i den fortsatta terapin. Klienter har olika stor tillgång till det 
”okontrollerbara”, och deltagarna menar att det i de inre scenerna är viktigt för klienten 
att kunna stå ut med det okontrollerbara inför sig själv och inför terapeuten.

Dramat är en hjälp för terapeut och klient att uppehålla sig kring klientens problematik. En 
av terapeuterna beskriver att klienten ofta själv förstår mycket redan under upplevelsen 
av dramat och att det efteråt blir ett ”väldigt klart samtal”. En annan av deltagarna menar 
att hur terapiklimatet mellan terapeut och klient är för att klienten ska kunna behålla 
känslan, som skapats under de inre scenerna, i de fortsatta samtalen.

”… är det ju liksom en fördel jämfört med verbal terapi där patienten kan säga ’det 
där har jag aldrig sagt, det där känner jag inte igen’. Men i symboldrama går inte 
det, för där har man liksom dramat med sig. Då kan man säga: ’du kommer ihåg 
den här bilden, kommer du ihåg hur den ser ut?’ Det kommer bara inifrån en själv, 
det kan man inte visa bort på samma sätt … verbala patienter, intellektualiserande 
patienter pratar bort känslor det är inte lika lätt med symboldrama.” (UD10 223)

Det är en speciell upplevelse för klienter, vilka upplever att deras inre är tomt, att uppleva 
sina inre scener och att upptäcka att man har en egen inre värld. De inre scenerna erbjuder 
klienten att se det friska, att se sina resurser, vilket är svårt när en klient mår dåligt, till 
exempel är deprimerad. Det gäller även för klienter som ser sig som offer eller som inte 
tror sig om att orka eller klara något. Speciellt dessa typer av klienter kan känna glädje 
över att de inre scenerna är något de skapat själva. En av terapeuterna menar att SDM kan 
ge en ”kan själv”-glädje lättare än andra terapiformer. 

Dramer och målade bilder behöver inte vara goda, vackra och skickligt utförda för att 
vara betydelsefulla. Symboldramaterapeuter menar att ”alla bilder är ok”. Deltagarna 
poängterar särskilt att för ”tomhetsmänniskor” så är otäcka inre scener trots allt en 
bättre upplevelse än tomhet. För denna typ av klient blir upplevelsen av dramat väldigt 
betydelsefull och bekräftande. En av terapeuterna menar att en symbolisk bild av detta 
är pånyttfödelse, en start på en förändringsprocess. Dramat blir en grund att stå på i den 
fortsatta terapin. 

”Jag tänker, så här: oerhört duktiga tjejer, som har oerhört ansvarsfulla jobb, men 
som är ganska förtvivlade någonstans. Så kommer de med en [inre scen] bild, som 
är så mager och utsvulten, och visar på … att det är sådana skillnader mellan den 
yttre bilden av dem, och den person de är och det de bär på. Det kan man ju också se 
till exempel husmotivet, om man tänker sig en väldigt narcissistisk människa som 
har en jättestrålande, jättetjusigt slott, sen är det fullständigt förfallet på baksidan, 
liksom det fi nns ingenting där, det är bara en fasad där. Så får man ju, i bilden, det 
kan ju också … ge något för dem själva, att ’just det’ det ser ut så här.” (UD3 127-
128)

Ur terapeutens synvinkel används de inre scenerna, speciellt temat blomma, för att få en 
bild av klientens självbild, vilken också inkluderar delar av självbilden som klienten är 
omedveten om.
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”Men den som har en väldigt negativ bild av sig själv och alltid ser anspråkslösa 
saker, eller ser sig som någon som har massa taggar utåt, det säger något om hur du 
har hanterats i världen eller vilken upplevelse du fått av världen.” (UD7 128)

Att arbeta på klientens bildnivå

Symboldramametoden, SDM, blir ur terapeutens synvinkel ett redskap att arbeta med 
tidiga, preverbala, minnen i första hand är känslo- och bildminnen. Dessa bildminnen 
är ofta på en för- eller omedveten nivå, med andra ord inte enbart bildminnen som man 
medvetet kan återkalla. Denna nivå benämns bildnivå i fortsättningen. 

Genom metodens inre scener får klienter kontakt med sina tidiga minnen. Detta arbete på 
klientens bildnivå ger honom eller henne möjlighet att uppleva känslorna som förknippas 
med bildminnen och på så sätt kan börja bearbeta dessa genom att klienten sätter ord på 
upplevelsen när han eller hon berättar för terapeuten.

Upplevelserna av de inre scenerna i dramat och den målade bilden av dem ger upphov till 
känslor, som klienten inte förmått eller haft svårt att uttrycka verbalt. Genom klientens 
imaginationsförmåga kan han eller hon närma sig svåra konfl ikter eller trauman så att 
dessa kan bearbetas. 

Symboldramaterapeuter beskriver att klientens omedvetna är samarbetsvilligt i 
symboldrama och att metodens öppna, generella teman gör det möjligt för klienten att 
fokusera på det som är viktigt. Detta blir tydligt när en klient som blir presenterad för ett 
tema till exempel ”blomma” istället upplever en bil. 

”Jag tror inte att motivet är så avgörande. Därför jag tror att ... [i] symboldramat, 
som det ska göras, så söker patienten upp det som är viktigt i vilket fall som helst. 
Ja, säger jag föreställ dig en spegel, … du kanske inte alls tar en spegel. Det dyker 
upp en hund istället. Det är precis lika bra, menar jag. I en trygg relation så kommer 
det fram [det] som vill, tror jag, och det är bara att hänga med.” (UD2 149)

”Jag tycker ju att i allmänhet så är det så att bilder går runt försvaren. Man ser 
väldigt mycket mera försvar i en vanlig terapi. … Här, när man ligger på soffan, 
är det så att det inre scenariot tar över. Man bara förs med. Det fi nns inte en chans 
å hålla på med en massa försvar hittan och dittan, för att ja, saker och ting händer. 
… det omedvetna, på något sätt, är oerhört mycket mera samarbetsvilligt när man 
arbetar på det här sättet. Det är hemskt konstigt jag har ingen riktigt bra förklaring 
till varför det är så, men det är så.” (UD8 167-169)

Det fi nns olika åsikter om vad de inre scenerna är uppbyggda av. En ståndpunkt är att 
dramat är uppbyggt av symboler i den gängse betydelsen, det vill säga något som står för 
något annat än vad den är. Dessa terapeuter refererar även till Jungs tankar om symboler 
och arketyper och till Freuds drömtydning. En annan ståndpunkt är att under upplevelsen 
av dramat står innehållet av detta bara för vad det är, det symboliserar inget annat. Därför 
är det först i samtalen om dramat, som de inre scenerna tillskrivs ett symbolvärde. Det 
är då en del, en detalj i dramat, kan bli till en symbol. De som ställer sig bakom denna 
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ståndpunkt menar att det behövs en medvetenhet bakom användande av symboler. Detta 
beskrivs även genom att referera till Cullberg Westons bok ”En dörr till ditt inre” (Cullberg 
Weston, 2000, sid.73.) där hon i sin tur refererar till amerikanen Joseph Reyhers begrepp 
protosymboler. Protosymboler har alltid en viss likhet med det som det symboliserar. 

”Så … det fi nns egentligen en skala där som vi sällan pratar om. Men jag tycker att 
han [Reyher] har lite rätt. … När … personen går i det här inre landskapen, så är det 
inga symboler för henne, det är verkliga grejer. Sen tolkar vi det som symboler och 
så vidare, men det är gränsfall.” (UD 8-187)

Terapeuterna beskriver också att det är helande att uppleva dramat och att måla bilden 
även om klienten inte medvetet förstår deras innebörd. Detta beskrivs som ett konkret 
arbete med klientens inre värld via de inre scenerna och den målade bilden. Detta är ett 
arbete på bildnivån, det vill säga den utvecklingsnivå då minnesbilderna skapades, som 
ger en bearbetning av klientens trauma och leder till verkliga förändringar hos klienten. 
På detta sätt gör symboldramametoden, SDM, det möjligt att bearbeta svåra trauman hos 
klienten. SDM har blivit ett verkligt kraftfullt redskap för att arbeta med klientens inre 
värld, som en av terapeuterna kommenterar att hon ”inte kan vara utan”. 

”Symboldramat, de bilderna och symbolerna, är man ju vaken när man producerar. 
Och man delar dem med någon. Och man sätter ord på dem medan man ser dem 
framför sig, ... på så sätt så är de ju mer tillgängliga för att tala om och förstå och 
bearbeta.” (UD6 105)

”Alltså både medvetet och omedvetet, att man kommer åt på något sätt, även 
omedvetna nivåer och dom kanske förblir omedvetna, men det händer ändå 
någonting på vägen, … så att det blir någon större klarhet för patienten” (UD3 94)

Det är klientens inre representationer av till exempel föräldrarna, som klienten möter i 
sina inre scener. De möter inte de verkliga personerna. Några av deltagarna betonar att 
klientens inre barn anses särskilt viktigt att jobba med. Det är SDM fokus på den inre 
världen som gör metoden verksam, eftersom, som en av deltagarna uttrycker det, ”det 
är här inne som vi behöver göra ommöbleringarna i alla fall, det är de inre bilderna som 
behöver justeras”. Med andra ord betyder det att det är i den inre världen som klientens 
förändringsarbete ska börja för att det ska leda till verkliga förändringar för klienten. 
Denna direktkontakt med klientens inre objektsrepresentationer innebär också att det blir 
färre och mindre starka överföringar i SDM jämfört med psykoanalys. Detta leder till en 
mindre belastning på terapeuten. 

”Man har också senare möjlighet att gå in och reparera genom att personen får 
uppleva den här situationen särskilt till exempel det lilla barnet får den vuxna med 
sig in i bilden, stött, som stötta kanske för att också säga ifrån till föräldern vad han 
eller hon hade behövt istället.” (UD8 45)

Terapeutens roll i arbetet på bildnivån

Regiprincipen näringsprincipen, som används under dramat, kan ge klienten påfyllning 
i sin inre värld och därmed tillgodose känslomässiga behov. Detta är att göra ett arbete 
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på bildnivån, som ger resultat i klientens; självbild, självkänsla och eller upplevelse av 
verkligheten. Näringsprincipen ger terapeuten ett annat sätt att arbeta med psykologiska 
frågeställningar än vad som är vanligt i andra terapiformer. 

”Framförallt så kan man få påfyllning, det är väldigt påtagligt, alltså, även om det 
har varit väldigt jobbigt, så att bara att det här med vatten, att man kan dricka vatten, 
eller att bada eller känna att det också verkligen får en reell funktion, en påfyllning 
av de inre fl ödena, så att de verkligen ger uttryck för det och känner det.” (UD3 
180)

”det är ett fånigt ord, men det är en kärleksfull metod tycker jag. Mycket ömsint 
och kärleksfull, på ett sätt som jag inte tycker att andra terapimetoder är. Utan 
som kanske är mera felsökande, diagnostänkande och bristtänkande och dåliga 
konfl iktlösningar och fi xeringar och så där håller man ju på och pratar på något sätt 
i många andra terapiformer, och det gör man inte här, vilket jag tycker är väldigt 
sympatiskt.” (UD6 43-44)

Terapeutens vägledande roll i symboldramametoden, SDM, kräver att han eller hon är 
”fl exibel och spontan” och ”totalt närvarande” under de inre scenerna. Terapeuten får 
genom de inre scenerna en unik direktkontakt med klientens inre värld. Terapeuten 
interagerar genom att uppmana klienten att undersöka de inre scenerna vidare och genom 
att be om förtydliganden när hon inte förstår. Det fi nns en risk att klienten kan manipuleras 
i arbetet med de inre scenerna, eftersom ett tema som inte presenteras på ett öppet sätt 
snarare kan leda klienten än att följa honom eller henne. En av deltagarna beskriver att 
hon är tyst under de inre scenerna för att inte riskera att styra upplevelsen.

”Speciellt när jag tänker på en patient som jag hade, som kom ner till tvåårsnivån, 
när hon inte hade kunnat, och fortfarande inte kunde, sätta ord på det. Men i 
symboldramat, hennes agerande, när hon skulle gå upp på berget och var en liten 
hjälplös fl icka och regredierade till den här tvåårsnivån, var väldigt starkt och 
väldigt viktigt. Där fi ck hon ju kontakt med de här tidiga känslorna som fanns som 
hon inte hade kontakt med riktigt. Hon hade kontakt med att det fanns mycket 
övergivenhetskänslor och så, men hon hade inte kontakt med dem hela vägen ner, 
som hon fi ck på det här sättet. På det här sättet fi ck hon en helt annan förståelse för 
den hon var och de känslor hon hade idag.” (UD10 200-203)

Upplevelsen av dramat och den målade bilden kan bli så känslomässigt starka att 
terapeuten måste bedöma om klienten orkar jobba med dem. Det kan han eller hon göra 
till exempel genom att begränsa upplevelsen. Symboldramaterapeuter använder sig av 
frågor och förslag under upplevelsen av dramat för att klienten till exempel inte ska ge sig 
ut på djupt vatten om terapeuten bedömer att klienten inte orkar med det.

”om det är något väldigt otäckt, så kan man [terapeuten] ju fråga … ’om du kan möta 
den på något annat sätt… har något att mata odjuret med?’ … Om man [klienten] 
vill bada eller simma, så ska man [terapeuten] inte låta dem vara på djupt vatten till 
exempel. Om man inte känner dem [klienter] väldigt väl och [de] själva väljer att 
de vill dyka ner.” (UD7 147-148)
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”Så det är ju, det är, sen ibland så kan bilderna vara väldigt magra, det kan ju… 
ibland är det nästan smärtsamt att se vissa bilder, kan jag tycka, ibland får man göra 
en avvägning av vad man tar upp.” (UD3 218-219)

Försvar i förhållande till symboldramametoden

Det underlättar terapiprocessen i symboldramametoden, SDM, att det är mindre arbete 
med försvar och motstånd jämfört med annan samtalsterapi. Försvaren i SDM förblir 
intakta, trots att upplevelsen av de inre scenerna medger att det djupt liggande materialet i 
de inre scenerna kan upplevas och bearbetas. Detta, menar terapeuterna, hör samman med 
att de inre scenerna har andra källor i psyket än vad orden har och att dessa källor väcker 
mindre försvar. De beskriver också att terapiprocessen i SDM dessutom underlättas av att 
upplevelsen av de inre scenerna är mer ocensurerat känslomässig än att enbart prata om 
sina känslor. Klienten får på så sätt via dramat snabbare kontakt med sina känslor.

När försvar ändå förekommer i SDM kan det hos klienten visa sig genom att han eller hon 
inte berättar om hela upplevelsen av dramat, men detta sätt att reagera är något som sällan 
sker. Frånvaro av försvar, menar terapeuterna, beror på att klienten inte hinner refl ektera 
över upplevelsen under dramat, utan att klienten bara låter de inre scenerna komma 
samtidigt som upplevelsen förmedlas till dem. Deltagarna beskriver att det förekommer 
att en klient har så starka försvar att metoden inte fungerar. Detta kan visa sig genom att 
klienten när han eller hon blivit introducerad med ett tema, upplever att det blir alldeles 
svart. Terapeuterna förstår det som att temat väckt behov av försvar, att temat berör en 
konfl iktsituation hos klienten och att detta resulterar i ett motstånd. Terapeuterna menar 
att om klienten upplever att allt blir svart också kan bero på att klienten är ångestfylld.

”Symboldrama, på något sätt, går förbi försvaren, utan att förstöra försvaren. 
Det är inget som är en nedbrytande metod, som sensitivitetsträning, eller … 
Janov-terapin, som bryter igenom försvaren på ett väldigt kraftfullt sätt. Det här 
[symboldramametoden] går ju igenom försvaren, medan dom är samtidigt intakta 
och därför kan man komma åt djupare liggande material i symbolform. Så att 
patienten kan få syn på det lilla barnet som fanns en gång, men som fortfarande kan 
fi nnas kvar, men man kan förstå hur det började bli trassligt.” (UD10 36, 38)

Motstånd i förhållande till symboldramametoden

Symboldramaterapeuter menar att det är mindre arbete med klienters motstånd 
i Symboldramametoden, SDM, än i annan terapi, och att detta är till förmån för 
terapiprocessen. När starkt motstånd trots allt förekommer i SDM kan det visa sig genom 
att klienten inte får upp några inre scener alls (på samma sätt som nämnts ovan i temat 
om försvar) när terapeuten presenterar ett tema. En annan form av motstånd är att klienten 
visar ointresse när han eller hon blir presenterad för ett tema eller att ett tema utspelar 
sig på en känd plats, eftersom terapeuterna anser det är ett sätt för klienten att kontrollera 
sin upplevelse av dramat. Med andra ord har klienten i dessa fall svårt för att gå in i det 
okontrollerbara. 

Men terapeuterna menar samtidigt att det inte alltid är en form av motstånd när ett drama 
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väcker minnet av en känd plats. En känd plats i dramat kan också vara en genväg till 
händelser som förknippas med en viss plats. Det är dessutom så att även om dramat 
handlar om en verklig plats, så är det vanligt att denna får overkliga inslag. 

”Jag minns en som ständigt kom dragande med ’det här är huset på Gotland, det här 
är huset där’. Först så kände jag det som …’det här är något fel, det måste vara så att 
jag har påverkat’… Sen började jag upptäcka att det där var jättebra, för det var ett 
bananskal rakt till hur det var. Man behöver inte alltid gå omvägar.” (UD12-124)

Hur beskrivs metoden med fokus på den målade bilden? 

”Hur beskrivs metoden med fokus på den målade bilden?” beskriver terapeuten och 
klientens terapiarbete med utgångspunkt i den målade bildens, samt den målade bildens 
betydelse för symboldramametoden.

Klienten målar bilden

Symboldramaterapeuter uppmanar sina klienter att måla eftersom det ”ger tillgång till sitt 
inre liv på ett annat sätt än om man bara pratar”.

”för då kan handen överraska, handen gör någonting som man kanske inte kunde 
uttrycka med munnen, så det sker någonting, det gör det.” (UD2 56)

En av terapeuterna beskriver att det är skillnad mellan att medvetet måla ett berg och att 
uppleva de inre scenerna vilka iscensätts av temat ”berg” och måla en bild av detta. Detta, 
menar hon, beror på att arbetet på bildnivån ligger närmare självet. Självet accepterar det 
ologiska, omedvetna, och i den målade bilden försöker det återskapa känslan. Detta jämfört 
med jaget som vill måla en bild som ska likna och stämma överens med verkligheten. 
Jaget är självkritiskt till sin bild. Terapeuten menar att klienterna i symboldramametoden 
måste stå ut med att ”måla med självet” när de ska översätta de inre scenerna till en målad 
bild och inte låta det självkritiska jaget styra målningen. En terapeut menar dessutom att 
motiv utifrån preverbala utvecklingsnivåer är mer abstrakta.

”Jaget har ju fullt med självkritik och man skulle få sudda väldigt mycket för att få 
det precis för att få det precis överensstämmande med verkligheten. Medan med i 
självet är det inte lika noga.” (UD12 69-74)

Klienter känner prestationsångest när de blir uppmanade att måla en bild, eftersom de fl esta 
vuxna är ovana att måla. Terapeuterna menar att de inte har några kvalitetskrav på de målade 
bilderna. En uttrycksfull streckgubbe kan vara mer användbar i symboldramametoden, 
SDM, än en skickligt målad bild. Utöver detta förekommer det ett slags bildmotstånd, att 
klienterna känner en oro över vad bilden kommer att visa. Klienter brukar inte vara svåra 
att övertala att måla när de förstår nyttan av att måla bilden. Klienten är medveten om att 
bilden berättar något om dem själva och terapeuterna menar att detta kan vara ett hinder 
i den terapeutiska processen. Ett exempel på detta är en föreställning att bilden bör vara 
snygg och socialt godtagbar, eftersom klienter tänker sig att det står för att klienten är en 
sammanhållen och ordentlig människa.
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Deltagarna berättar att de ibland känt oro för att jobba med SDM med vana bildskapare, 
som till exempel bildkonstnärer eller arkitekter, men funnit att det snarare är till fördel att 
vara van att måla, eftersom ”de snabbt kan få ihop en bild”.

Att bearbeta dramat genom den målade bilden

När klienten planerar och målar en bild av de inre scenerna i dramat blir det en fortsättning 
på den bearbetning, som tar sin början redan under upplevelsen av dramat då klienten 
verbaliserar sin upplevelse för terapeuten. Bearbetningen fortsätter när klienten målar 
bilden och sedan samtalar om bilden i de påföljande samtalen. Förståelse, betonar 
symboldramaterapeuterna, kommer när klienten kan sätta ord på sin upplevelse. 

När klienten i tanken förbereder sig och målar bilden, bidrar det till att den terapeutiska 
processen hålls vid liv. Terapeuterna menar även att terapiprocessen fördjupas och 
förlängs i tiden, eftersom klient och terapeut har en målad bild att gå tillbaka till. När 
klienten målar sin bild av sina inre scener kopplar han eller hon ihop intellektuellt och 
känslomässigt material, vilket kan ge förståelse för de inre scenerna.

Symboldramaterapeuter beskriver att bildminnen associeras med en känsla, och menar att 
klienten därför kopplar ihop intellektuellt och känslomässigt material när han eller hon 
arbetar med den målade bilden. Detta möjliggör en förståelse av dramat.

Det fi nns olika meningar i materialet om när det är bäst att måla bilden. Några av 
terapeuterna tänker sig att ju mer tid klienten lägger ner på att måla, desto mer tankar 
kring de inre scenerna och den målade bilden blir det. Därför är det viktigast att klienten 
hittar en tid när han eller hon kan måla ostört. Det kan till och med vara en fördel att 
det går en tid innan bilden målas, eftersom klienten då har haft dramat levande i tanken 
under en längre tid än om bilden målas direkt. Andra terapeuter menar att klienten bör 
rita så snart efter dramat som möjligt, eftersom risken är att om det går för lång tid mellan 
upplevelsen att klienten upplever dramat och efter detta målar bilden så blir det mindre 
känslor i bilden. Därför är det att föredra att klienten målar i direkt anslutning till de inre 
scenerna, gärna inom ramen för terapitimmen. 

Den målade bilden kan överraska klienten, dels kan ny information ta sig uttryck i bilden, 
dels upplever klienten att bilden lever sitt eget liv under målandet och blir något annat än 
vad han eller hon tänkte sig innan han eller hon började måla. 

”men jag hör också ofta när de beskriver från själva målandet … då är det en 
intressant process i sig. Vad det var som gjorde att det skulle uttryckas på det här 
sättet, och sen så har de ofta fått syn på nya saker när de målat och sen när de sen 
kommer så få man ytterligare en ny syn på saken förstås.” (UD8 62-63) 

Terapeuterna beskriver att förståelsen av de inre scenerna kan komma vid olika moment 
i Symboldramametoden, SDM. Terapeuterna menar att klientens förberedelser och 
skapande av den målade bilden är viktig för att skapa förståelse för dramat. Här fi nns det 
fl era olika sätt att se på när klienten når förståelse för sitt drama. Här handlar det inte om 
ett antingen eller, utan om fl era tillfällen som bidrar till terapiprocessen genom att arbetet 
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pågår i en växelverkan mellan upplevelsen av dramat och arbetet att förstå detta.

Ett första sätt att se på förståelse är att klienten medvetandegör sitt material när han eller 
hon förbereder och målar bilden med motiv från dramat. Det innebär att förståelsen främst 
kommer under tiden klienten målar sin bild. Ett annat sätt att beskriva förståelseprocessen 
fi nns också. Där menar terapeuten att klienten är tillbaka på dramats förmedvetna nivå när 
han eller hon målar bilden. Därför är det först i de efterföljande samtalen med terapeuten, 
när klienten i samtal med terapeuten återigen sätter ord på upplevelsen, som klienten 
lyfter materialet till en medveten nivå. Ett argument för att klienten fortfarande är på 
en förmedveten nivå när denne målar bilden är att det krävs mindre ”översättning” för 
klienten att måla sin bild än att verbalt berätta om dramat för terapeuten. Terapeuten menar 
att klienten när han eller hon målar använder sig av kunskap om till exempel symbolik, 
som klienten kan vara omedveten om. En kunskap som är på samma förmedvetna nivå 
som dramat.

”Ibland händer det ju ... att klienter inte förrän de har ritat bilden förstår vad det 
handlar om.” (UD5 128)

”när man sen ritar bilden, ... det är en märklig upplevelse, … men ändå är det så 
att man ser precis ja, där, så var det, där skulle den där gestalten stå, eller skuggan 
falla in, eller vad det nu är för någonting, som är kanske på samma nivå, … det är 
nåt som man kan känna lite uppskattning, eller gilla, eller nästan känna sig lite stolt 
över att det fi nns där, att det går att få ner inte bara ord utan även i bild, och att man 
vet, ’nej men den där ska vara röd och inte blå’, eller någonting sånt där fast man 
inte fattar vad det är för vits med det (skrattar) fast det kanske man kommer på när 
man pratar med terapeuten vad det där röda just handlar om. (UD6 60-64)

Att måla bilden är inte enda sättet att bearbeta de inre scenerna. Symboldramaterapeuter 
accepterar att arbeta med SDM även om klienten inte vill göra någon målad bild av de 
inre scenerna i dramat, eftersom det är de inre scenerna som är den viktiga. De försöker 
dock att övertala klienten att måla en bild.

”då har man också kunnat prata om … att det såg ut på det här sättet. … Min inre 
bild vet jag precis hur den ser ut. Så testar jag någonting, berget, och så fi nns det en 
hylla där jag har gått och satt mig. Och den hyllan, går ju inte att rita om man inte 
kan teckna. … Den, ytterbilden, ser ju ut som om en tioåring har gjort den ungefär. 
Men det är ju kommunicerbart, för att jag vet ju, det är min inre bild som det handlar 
om.” (UD12 216)

”Ja... jag brukar göra det, ja fast jag brukar alltid förmå dem att rita också för det är 
ju ytterligare ett steg i bearbetningen i själva den här processen.” (UD10 94)

Terapeutens användning av den målade bilden

Symboldramaterapeuter menar att det ur terapeutens synvinkel är som att se klienten 
när hon ser den målade bilden, eftersom bilderna är ”något rikt från klientens inre”. En 
av deltagarna beskriver att hon ser bilden ”som en gåva till dom [klienterna] själva”. 
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Därför är den målade bilden viktig ur terapeutens synvinkel, eftersom den ger möjlighet 
till ytterligare associationer till klientens inre scener, till klientens inre värld. Den målade 
bilden kan också ge terapeuten en bild av hur och på vilket sätt som klienten kan uttrycka 
sig.

Om terapeuten, utifrån sin upplevelse av att få dramat berättat för sig, tycker att det är 
något som saknas i den målade bilden kan detta vara en viktig sak att undersöka i samtalet 
med klienten. Den målade bilden kan dessutom överraska terapeuten med ny information 
i jämförelse med den verbala beskrivningen av de inre scenerna. En av terapeuterna 
betonar att hon får en mer nyanserad och rikare information när klienten berättar om sina 
inre scener och sin målade bild än när klienter endast svarar på frågor.

”Ja, kommer jag ihåg en episod från när jag själv var i symboldrama när jag var 
på havets botten, och såg en hummer så där som man ser i en fi skdisk, med en 
gummisnodd kring klon. Och när jag hade målat det, när jag var hemma, så var 
det borta. Det fanns inte med, men den var väldigt viktig, för det står för min 
vänsterhänthet och att jag inte fi ck använda min vänstra hand som barn. Och att 
den bilden, att just den bilden var borta, det var väsentligt att plocka upp för min 
terapeut. [Och att] förstå för mig att ’ja så här jobbigt är det med det här för mig’, så 
förträngningsmekanismerna fungerar även i symboldrama.” (UD10 154-155)

”Och ibland kan det ge upphov till saker som aldrig har kommit fram, man har 
kanske pratat under ganska lång tid … och sen plötsligt är det någonting i bilden 
så att man ’hör du, du, vad är det där i bilden’. Å då så kommer det fram saker 
som någon har varit med om, trauman man har varit med om, som aldrig berörts i 
samtalet. Men bilden blir då någon slags genväg, den både skyddar och öppnar upp 
på något sätt.” (UD3 79)

Symboldramaterapeuter menar att den målade bilden dessutom är viktig för den tvingar 
terapeuten att ”att kritiskt granska sin upplevelse och förståelse av klientens drama”. 
Anteckningar, som görs av terapeuten under dramat, underlättar jämförelsen mellan 
klientens verbala beskrivningar under dramat och den bildberättelse terapeuten får genom 
den målade bilden. När terapeuten möter klientens målade bild så blir det ett tillfälle ”att 
refl ektera över terapeutens egna inre bilder”. Terapeutens arbete med den målade bilden 
”bidrar till terapeutens empatiska process”. 

”Jag skapar ju mina bilder medan jag sitter där men det är ändå jätteviktigt att få då 
den andra personens bild det hjälper mig in min empatiska process att förstå den 
andra personen ännu bättre. Hur såg det verkligen ut för honom eller henne? Men 
det är så, som terapeut ger det mig, hur ska jag formulera en, en. Det ökar chanserna 
för inkännande och medföljande i processen exponentiellt.” (UD8 99-105)

”från min synvinkel, det tycker jag är oerhört viktigt det här med att patienten har 
tolkningsföreträde, men jag kan ju sitta, och lägga ner en massa, är det mig det 
handlar om då? Det får man försöka att ha klart för sig med.” (UD3 224)

Klientens och terapeutens gemensamma utforskande av den målade bilden ger dem ”en 
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ny gemensam upplevelse” vilken kan fördjupa kontakten och ge klienten förtroende för 
terapeuten. Vilket i sin tur leder till att klienten beslutar sig för att fortsätta den påbörjade 
terapin.

”Han kände att jag hade något att säga honom och gärna ville jobba med mig. Det 
kom väldigt tydligt fram i den där första bilden.” (UD7 54)

Liksom i annan terapi tolkas vad som händer i terapirummet. Den målade bilden ger 
terapeuten fl er möjligheter att se hur klienten beter sig inom ramarna för terapin. Det 
nämns bland annat att det är viktigt för terapeuten att tolka hur klienten talar om, hanterar 
och visar upp den målade bilden. Ett exempel på detta menar en terapeut är att en slarvigt 
hopkommen bild kan stå för ”jag ska inte anstränga mig för din skull”. 

Symboldramaterapeuter beskriver att motöverföringar förekommer i SDM via den 
målade bilden genom att den väcker starka känslor hos terapeuten. Deltagarna anser 
att motöverföringar via bilden är mindre betungande än motöverföringar som upplevs i 
samtal.

”Det kan ju vara någon som är jätteglad, och det här, jag bara känner mig inombords 
så det här att man vill börja storgråta nästan, så att det är något man får fundera 
över.” (UD3 228)

Terapeutens hållning mot klienten, dramer och målade bilder

Symboldramaterapeuter beskriver att momentet att måla sin bild är känslomässigt väldigt 
viktigt för klienter och att de gör detta med ett stort allvar. De menar att det inte fi nns 
några kvalitetskrav på de målade bilderna. Klienten bekräftar något hos sig själv genom 
att tala om sina inre scener och sin målade bild. En av terapeuterna betonar att klienter 
känner en stolthet över att ha målat bilden, även om bilderna är otäcka eller konstiga.

”men när man producerar de här bilderna, … även om det är otäcka bilder, eller 
konstiga bilder, …, kommer det in ett inslag av lite stolthet på något sätt. Det är inte 
bara att man [jag som klient] sitter och pratar om att jag är en så usel människa, … 
’men titta här vilken spännande bild jag har gjort’… det är en som inte alltid fi nns i 
andra terapiformer … Man [klienten] har skapat något även om man är usel.” (UD6 
77)

”när man också då delar upplevelsen med den bilden, som … klienten har målat 
dels så visar klienten upp sitt innersta och man får med vördnad ta del av det, … 
[dels] … är [jag] delaktig, på ett påtagligt sätt. (UD5 121)

Symboldramaterapeuter menar att det är bekräftande för klienten att visa upp sin målade 
bild. Det är därför viktigt att terapeuten tar emot klientens inre scener och målade bild 
och tycker att de är intressanta. När klienten målar en bild som väcker intresse, ger det 
en känsla hos honom eller henne att han eller hon är intressant. De beskriver också att 
det är unikt för SDM att terapeuten tar emot klientens drama och målade bild, utan att 
ifrågasätta klientens upplevelse. Terapeuterna menar det i annan samtalsterapi är lättare 
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för terapeuten att förringa klientens berättelser, tankar och känslor med ifrågasättanden. 
De inre scenerna uppfattas som klientens egna uttryck. Vare sig klient eller terapeut ska 
behöva känna krav på sig att dramat ska stämma överens med verkligheten. 

”Men en inre bild kan man ju inte börja ifrågasätta, och det tror jag är en väldigt 
kraftfull känsla för patienten. För jag förstår inte hur man, som en terapeut, kunna 
[säga] ’Nej, men den där bilden stämmer väl inte.’ Jag menar, det går ju inte, det 
fi nns ju inte, utan det är bara ’ja, ok, här är din bild’. Det är väldigt ovanligt ju i 
alla sammanhang, att det bara okritiskt måste tas emot, det som presenteras”. (UD6 
32-34)

Symboldramametoden ger klienten en bild av terapiprocessen

Att den målade bilden är ett konkret objekt, som både klient och terapeut förhåller sig 
till, hjälper till att etablera den så kallade terapitriangeln, att klient och terapeut arbetar 
tillsammans med klientens problematik. När terapeut och klient studerar den målade 
bilden så är detta en iscensättning i rummet av terapitriangeln.

”Ja, det tycker jag är jättekul och fruktbärande, alltså att du och jag tillsammans blir 
ett par för att lösa dina problem” (UD12 81)

Genom att göra dramer så lär sig klienten metoden. Samtidigt parallellt med terapiprocessen 
i symboldramametoden, SDM får klienten en bild av vad psykodynamisk terapi är och 
vad som förväntas av klient respektive terapeut. 

”de [mina klienter] får göra ett par motiv bara för att få gång en kommunikation, för 
att de ska få veta vad det är och vad det handlar om.” (UD12 125)

Avslappningen inför de inre scenerna blir en bild av, och en övning i, att vara trygg med 
terapeuten. Här får klienten en bild av att det är viktigt att ha en allians med terapeuten, 
att skapa en grund för ett tryggt terapiarbete. En av terapeuterna beskriver att SDM är ”ett 
möte av ett väldigt speciellt slag både med sig själv och med mig, vara trygga med mig 
och låta sig slappna av”. 

Arbetet i dramats inre scener visar på att det är klientens inre värld som är i fokus i terapin. 
Dramat och arbetet med den målade bilden av detta blir en bild av att det är klientens 
inre värld med tankar och föreställningar som ska undersökas och bearbetas i terapin i 
ett samarbete mellan klient och terapeut. Som nämnts ovan blir klient, terapeut och den 
målade bilden en iscensättning av terapitriangeln – det vill säga en bild av klientens och 
terapeutens gemensamma arbete för att lösa klientens problem.

Klientens arbete med den målade bilden blir en bild av att det är klienten som ska bearbeta 
sin inre värld i terapin. I terapin i stort ska klienten liksom i arbetet med den målade bilden 
både beskriva detta (sin inre värld) och komma fram till en tolkning, en bearbetning (den 
målade bilden). 

Om terapeuten tar emot klientens inre scener och målade bild och tycker att det är intressant 
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så uppfattas det som bekräftande av klienten. Det kan beskrivas som att terapeuten ger en 
bild av hur hon hanterar och förhåller sig till klienten i sitt hanterande av klientens målade 
bild. Det spelar inte någon roll om klienten är duktig på att måla eller ej. Detta förmedlar 
en känsla av acceptans till klienten. Det säger ”du är OK som du är”.

De målade bilderna bevaras under terapin antingen hos klienten eller hos terapeuten. 
Detta ger en bild av hos vem ansvaret för terapin vilar. Om klienten har bilden i sitt 
förvar under terapin, är detta ett ansvarstagande, vilken ger en känsla av att ta ansvar för 
sitt arbete i terapin. Om terapeuten har bilderna, får klienten tillbaka dem vid terapins 
avslutning. Att terapeuten har bilderna i sitt förvar ger klienten en bild av hur han eller 
hon blir omhändertagen av terapeuten. 

”Det blir någonting, om terapeuten har dem i sitt förvar så blir det någon slags 
överförings, det blir någonting där, ja alltså, patienten skulle kunna tänka att 
terapeuten tar hand om det här på ett speciellt sätt, hon, då hon eller han har det i 
sitt skåp.” (UD2 112-118) 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Trots att detta hela tiden var tänkt att bli en kvalitativ undersökning, så gjordes ändå ett 
slumpmässigt urval. Anledningen var att det från början fanns en ambition att jämföra 
två grupper med avseende på utbildning, men detta blev aldrig genomfört. Urvalet har en 
kvalitativ bredd i UD: s utbildningsbakgrund, yrke och erfarenhet av metoden och därför 
behölls urvalet. 

I kön och ålder fi nns inte denna bredd. Det slumpmässiga urvalet resulterade i en 
snedfördelning av kön. 15 % av Symboldramaföreningens medlemmar 2004 var män. Det 
är en hög medelålder på undersökningsdeltagarna, som alla är kvinnor. Hög medelålder 
är inte i sig något diskvalifi cerande, utan snarare något som skulle kunna tyda på lång 
erfarenhet av metoden. Det stämmer för fl era av UD, men inte alla. Här fi nns också en 
kvalitativ bredd i erfarenhet av metoden från att ha använt sig av metoden sedan 1980-
talet till att avslutat symboldramaterapeututbildningen i början av 2000-talet. Det här visar 
på att även äldre psykoterapeuter väljer att vidareutbilda sig. I medlemsmatrikeln är inte 
medlemmarnas ålder utsatt vilket gjorde att hänsyn inte kunde tas till detta i förväg. Det 
är troligt att urvalet är snedfördelat i avseende på ålder och att medelåldern i föreningen 
är lägre.

Det är värt att fundera på om kriterierna i urvalet även borde ha bestått av ”fortfarande 
yrkesverksam” och ”använder symboldrama i sitt nuvarande yrke”. Men detta resultat 
visar att vi antagligen skulle få ett smalare resultat med färre beskrivningar av svårigheter, 
eftersom denna undersökning oavsiktligt uppmuntrat deltagarna att lyfta fram metodens 
fördelar. Om UD även skulle omfatta Symboldramaterapeuter utan färdig examen, så 
riskerar undersökningen att bygga på förutfattade meningar om symboldrama snarare än 
erfarenhet av den. 
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I urvalet ingick endast medlemmar boende inom Stockholms län. Finns det skäl att tro att 
detta har vinklat undersökningen? En effekt av att endast ha terapeuter i stockholmsområdet 
är att det är procentuellt färre män bland terapeuterna i storstadsområdena 25 % mot 41,5 
% på landsorten (Carlsson et al. 2000 sid. 5) vilket slagit igenom i denna undersökning, 
som helt saknar män. Det är en risk att bristen på män i undersökningen gjort att det inte 
är symboldramametoden, SDM, i stort som beskrivs, utan endast hur kvinnliga terapeuter 
använder av SDM. Min bedömning är att de brister som fi nns i undersökningen beror mer 
på intervjuguiden, se nedan, än ett dåligt urval UD.

Intervjuguiden gör att intervjuerna får en gemensam grund. Detta till trots blir intervjuerna 
ändå olika eftersom UD: s erfarenheter av SDM styr innehållet i intervjuerna åt olika håll. 
Att tillåta följdfrågor har gett en bredd i materialet. Den största bristen i intervjuguiden 
är att det inte fi nns någon fråga, som uttryckligen frågade efter svårigheter och brister. 
Det saknas material om detta i intervjuerna. I andra undersökningar där man uttryckligen 
frågat om svårigheter har detta gett ett rikt material (Sjöberg-Jonzén 1992). 

Intervjuguiden visar också på delar av vad jag lärt mig under tiden med arbetet. För det 
första har dramat och den målade bilden mindre gemensamt än vad jag tänkte mig från 
början. Detta trots att den målade bildens motiv kommer från dramat. Frågor om ”bilden 
i symboldrama” blev i bästa fall otydlig, några gånger ledde det till rena missförstånd 
som krävde förtydliganden under intervjun. Den semistrukturerade intervjun, som 
tillåter följdfrågor, har därför varit nödvändig. Förutom att det gav möjlighet att reda ut 
missförstånd, så är det ofta i följdfrågorna som UD förtydligat och fördjupat sina svar. Att 
jämföra dramat med nattdrömmen var ingen bra idé och gav mer material om drömmar 
än om dramat. Tanken var att få exempel som beskrev dramat genom att särskilja det från 
drömmen. 

Insamlingen av intervjuer tog lång tid. Jag bestämde mig för att skriva ut intervjuerna 
efter min föräldraledighet när det blev uppenbart att bearbetningen av dessa inte skulle 
bli färdiga innan denna. Arbetet med uppsatsen låg nere helt och hållet i ett år. Det har 
varit ett bra sätt att komma tillbaka till materialet att skriva ut intervjuerna, men med detta 
arbetssätt har jag inte på ett strukturerat sätt kunna använda mig av erfarenheterna från 
intervjuerna för att förbättra dessa. 

Trots att jag har en vana av intervjusituationer, så upplevde jag att intervjuerna var svåra 
att göra. Den största svårigheten var att få terapeuter, som i sin yrkesroll är vana att 
lägga sina ord på guldvåg, att fundera högt och berätta. Det var också svårt att behålla 
öppenheten i frågorna. I en ambition att få UD att berätta med sina egna ord så ställde 
jag frågor, som gjorde UD osäkra om min kunskap om psykoterapi i allmänhet och SDM 
i synnerhet. När detta skedde ledde det inte till att svaren fördjupades, utan de snarare 
förenklades, eller blev mer generella. En person med erfarenhet av terapeutrollen, och 
inte bara klientrollen, hade antagligen ställt annorlunda frågor. Inte ens jag själv skulle 
göra samma undersökning två gånger, eftersom erfarenhet av detta arbete också skulle ha 
gett andra intervjuer. En UD ber att få frågorna i förväg, vilket ger färre funderingar och 
mer uttänkta svar. Vid senare intervjuer avböjs önskningar om att få frågor i förväg med 
att det just är funderingarna som är intressanta.
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Platsen för intervjuerna påverkade också kvaliteten på dessa. Intervjuerna sker hemma 
hos UD eller på UD: s arbetsplatser. När intervjun sker på arbetsplatser är det vid fl era 
tillfällen under en avbokad eller ledig terapitimme. I ett fall ombeds jag att, på samma sätt 
som hennes klienter, inte komma mer än 5 minuter före utsatt tid. Detta påverkar mig, och 
jag har svårt göra mig av med känslan av att vara klient. Medvetenheten om detta gör mig 
mindre personlig i intervjuerna än vad det egentligen fanns skäl till. Troligen påverkar det 
även UD var intervjun äger rum. Framförallt för att UD i sin yrkesroll inte förväntas dela 
med av sig själv och sina tankar. När intervjun sker hemma hos UD är denna upplevelse 
inte lika stark. Möjligen har dessa intervjuer en tendens att vara mindre fokuserade, men 
också friare.

Syftet att undersöka och beskriva hur symboldramaterapeuter använder sig av, tänker om 
och värderar SDM ledde till att kvalitativ metod valdes. Denna form av undersökning kan 
inte förklara kausala samband. Det leder till att resultatet kan ges sken av att vara starkare 
än det är, eftersom resultatet egentligen bara beskriver de nio symboldramaterapeuter 
som jag har intervjuat. Det är också så att det är symboldramaterapeuternas subjektiva 
åsikter om terapisituationen som är målet med intervjuerna, och inte något försök till en 
objektiv observation av vad som händer i terapirummet. Det är värt att poängtera när 
resultatet ska värderas. 

Jag har närmat mig materialet på ett så öppet sätt som möjligt. Mängden text har många 
gånger varit oformlig och svår att få grepp om. Att använda sig av en tematisk analysmetod 
har fungerat, men inte varit lättarbetat på grund av mängden material. Att ha fastställt teman 
i förväg hade varit lättare, men inledningsvis bedömdes det arbetssättet vara begränsande. 
En av svårigheterna är att se när det är nog. Det blev ett långt arbete att skapa teman, och 
skriva resultatet. Teman har gjorts om i fl era omgångar. Att göra en meningskoncentrering 
hjälpte till att få överblick på materialet, men var nästan ogjort arbete eftersom jag ändå 
var tvungen att gå tillbaka till intervjuerna för att skriva resultatet. Delvis berodde det på 
mitt försök att vara öppen och låta materialet leda analysen, men det ledde mest till ett 
tappat fokus. Denna undersökning har inte nått fram att slutligen bilda en teori, vilket 
analysmetoden kan användas till. Det är heller inte i linje med undersöknings syfte som 
är att undersöka och beskriva symboldramametoden.

Uppdelningen mellan ”Hur beskriver symboldramaterapeuter att metoden fungerar?” 
och ”Hur beskrivs metoden med fokus på klientens upplevelse av dramat och 
terapeutens arbete under dramat?” behöver kommenteras. Det är inte självklart att dela 
upp dessa. ”Hur beskriver symboldramaterapeuter att metoden fungerar?” handlar om 
symboldramametoden i stort och ”Hur beskrivs metoden med fokus på klientens upplevelse 
av dramat och terapeutens arbete under dramat?” handlar specifi kt om arbetet med dramat 
och dess inre scener och hur dessa ger kontakt med klientens inre värld. Eftersom dramat 
som en av deltagarna uttrycker det är ”essensen” i symboldramametoden så handlar det 
som gäller hela metoden mycket om dramat. I ”Hur beskriver symboldramaterapeuter att 
metoden fungerar?” har teman placerats som tar helhetsperspektiv på metoden, och där 
terapeuterna jämför metoden med annan psykodynamisk psykoterapi. I ”Hur beskrivs 
metoden med fokus på klientens upplevelse av dramat och terapeutens arbete under 
dramat?” som består av teman ”De inre scenerna ger kontakt med klientens inre värld” 
och ”Att arbeta på klientens bildnivå” fokuserar på terapiarbetet under dramat.
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Att sikta in sig på momenten med olika typer av bilder (de inre scenerna och den målade 
bilden med motiv från dessa) var på ett sätt rätt tänkt, men ändå fel eftersom resultatet 
på detta vis kommit att handla om hela metoden. Genom att välja ett annat fokus på 
undersökningen hade det kunnat säga mer om den delen, än vad detta resultat säger om 
hela metoden. I resultatet fi nns det luckor inte minst om terapeutens arbete under själva 
dramat. Intervjuerna har fokuserat på klientens process från att uppleva dramat till den 
målade bilden, vilket styrdes av mitt intresse för bildskapande och vad det innebär. Detta 
kan ses som en fördel, eftersom de fl esta andra studier antingen helt utesluter momentet 
att måla en bild, eller åtminstone koncentrerar sig på dramat. Men i analysen blir det 
uppenbart att undersökningen inte nått en mättnad i materialet kring dramat, det fi nns mer 
att berätta.

Något som försvårat denna undersökning är den variation som fi nns på benämningar 
av bilder och symboler och användningen av dessa. Hur ska dessa ord betraktas, är de 
synonymer eller står de för olika saker? Det gäller också för det som Freud benämnt 
primär- och sekundärprocesser men som med tiden fått olika benämningar i takt med att 
dessa beskrivits mer detaljerat. Det har varit svårt att vara helt säker på att användningen 
av dessa olika ord till exempel bildnivå, symbolnivå eller magisk nivå faktiskt alla pekar 
på primärprocessnivån, eller om det handlar om ett försök att differentiera detta begrepp. 
Svårigheterna antyddes i intervjuerna eftersom UD bad om förtydligande av frågor, men 
blev mer påtagliga under analysen av materialet. 

Resultatet presenteras på gruppnivå. Gruppnivåns främsta förtjänst att den belyser ett 
område, ett begrepp ur fl era undersökningsdeltagares synvinklar. Frånvaron av direkta 
motsägelser i materialet är ett av de mest påtagliga resultaten i den här undersökningen. 
Kanske ger resultat som presenteras på gruppnivå intryck av en mer samlad röst än vad 
som egentligen är fallet. I en kvalitativ metod är bredden i svaren viktigare än hur många 
av UD som uttrycker en viss åsikt. När resultat sammanställs på gruppnivå är det lätt att 
man ändå prioriterar data utifrån kvantitativa bedömningar, det vill säga att många stödjer 
en åsikt. Något som ger ett smalare resultat än vad det fi nns belägg för i materialet. 

Resultatmässigt hade det antagligen varit möjligt att komma djupare i ett mer begränsat 
område även med denna typ av undersökning. Det hade antagligen också varit bättre att 
intervjua färre personer vid 2-3 tillfällen. Intervjuerna väckte ibland tankar hos UD, och 
det hade varit värdefullt att kunna följa upp detta. 

Hur kan denna undersökning användas? Under arbetets gång har det blivit uppenbart att 
undersökningens meningsfullhet hade ökat om den hade haft en tydlig mottagare. I mer 
fokuserade intervjuer om ett snävare område hade materialet antagligen uppnått större 
mättnad. Förhoppningen är att undersökningen väcker nya frågor, som leder vidare mot 
mer forskning och mer kunskap om metoden.

Resultatdiskussion, Kan man tala om en sammanhållen metod?

Något som blir uppenbart under författandet av diskussionen är hur djupt rotad 
symboldramametoden, SDM, och terapeuterna är i den psykodynamiska teorin. Enligt 
resultatet fi nns det inga motsättningar mellan psykodynamisk teori och hur metoden 
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genomförs. Det som skiljer är metoden i praktiken i jämförelse med andra metoder till 
exempel psykoanalys jämfört med symboldramametoden. Deltagarna behöver inte gå 
utanför den grundläggande psykodynamiska teorin för att förklara hur de tänker sig att 
metoden fungerar. När deltagarna använder sig av neuropsykologi så är det för att ge stöd 
åt sina psykodynamiska resonemang. I resultatet märks också att de fl esta deltagarna har 
en grund i objektrelationsteorin. Ett exempel på detta är att klienten anses skapa kontakt 
med sina inre objektsrepresentationer under dramat. 

Symboldramaterapeuternas gemensamma beskrivningar av metoden tyder på att denna 
bedrivs på ett likartat sätt fast grundad i den psykodynamiska psykologins teori. Resultatet 
visar också att symboldramaterapeuters utbildning och teorier ger dem samma bild av 
Symboldramametoden, som deras egen erfarenhet av den som klient och som terapeut. 
Det fi nns en koherens mellan intervjuernas beskrivning av metoden och litteraturen. De 
få skillnader som fi nns belyses i resultatet. I denna form av undersökning går det inte att 
tolka om symboldramaterapeuter är mer trogna sin teori och sin metod än andra metoders 
terapeuter. Det skulle vara intressant att undersöka i fortsatt forskning. 

Resultatet påverkas av UD: s gemensamma utbildningsbakgrund. Det fi nns risk att delar 
av resultatet är cirkelresonemang, eftersom UD beskriver en aspekt på ett likartat sätt, 
utifrån att de läst samma litteratur. Ett annat sätt att beskriva detta är att resultatet lika 
väl som det belyser symboldramaterapeuternas egna erfarenheter också beskriver den 
diskurs som SDM omfattar. Detta medför att det är en risk att samstämmigheten mellan 
deltagarna uppfattats som mer lika än vad den egentligen är. 

Symboldramaterapeuter har en positiv inställning till SDM. Det resultatet har stöd i en 
kvalitativ intervjuundersökning med symboldramaterapeuter om SDM (Hansson, 2008). 
Det är inte ett överraskande resultat. Alla deltagare är vid intervjutillfället medlemmar i 
Svenska föreningen för Symboldrama. De har intresserat sig för metoden, valt att utbilda 
sig i den och dessutom förblivit medlemmar. Att ens förvänta sig ett annat resultat är 
orealistiskt. Den positiva inställningen till metoden färgar av sig på intervjuerna. Detta 
har resulterat i att denna undersökning i första hand har kommit att handla om metodens 
fördelar och bidrag till terapiprocessen. Denna effekt visar sig även i Hanssons uppsats. 
(2008, sid. 55) Det är mänskligt att inte ställa sig själv eller ens val av metod i dålig dager. 
Det betyder inte att resultatet är fel, men smalare. Att risker och brister inte är ordentligt 
undersökta här betyder heller inte att metoden är utan fel och brister. 

Resultatet visar att symboldramaterapeuter uppfattar sitt arbete som intressant och till och 
med roligt. Att metoden kan ge arbetsglädje åt terapeuter, trots att arbetet många gånger 
handlar om svåra ämnen, är en viktig funktion för att dessa under lång tid ska kunna göra 
ett gott arbete. 

Resultatdiskussion, Hur beskriver symboldramaterapeuter att metoden fungerar?

Gemensamt utforskande och tolkningar i symboldramametoden

Den noggranna undersökningen av dramat och den målade bilden gör att terapeuterna 
upplever att terapeutens egna tolkningar blir färre i symboldramametoden, SDM, jämfört 
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med annan psykodynamisk samtalsterapi. I Hanssons uppsats beskrivs också att tolkningar 
undviks i SDM (2008, sid. 19). Här beskrivs dessutom att tolkning undviks eftersom det 
leder in klienten ”i det mer rationella tänkandet”. I den undersökningen varnas också 
för att tidiga tolkningar kan leda till förstärkningar av klientens försvar. Liksom i denna 
uppsats beskrivs risken att terapeutens tolkningar består av hans eller hennes projiceringar 
på klienten.

I temat ”Hur symboldramametoden används” beskrivs att deltagarna betonar den verbala 
bearbetningen i samtalet före en mer upplevelsebetonad terapi där klienten inte når en 
medveten förståelse. Resultatet kan tolkas som att terapeuter ser en risk i att klienten blir 
lämnad åt sig själv i dramat när han eller hon samtidigt också har tolkningsföreträdet. Är 
det för att terapeuten inte står ut med en känsla av att överge klienten, som han eller hon 
betonar bearbetningen i samtalet där terapeuten återtar sin roll som terapeut och därmed 
tar tillbaka ”makten” över terapin. Eller är det så att tolkningsföreträdet, att det är klienten 
som har sista ordet i vad dramat betyder, bara existerar så länge som terapeutens och 
klientens tolkning är på samma linje?

Resultatet visar att terapiprocessen i metoden ligger steget före klientens utveckling. 
Själva metoden visar på ett arbetssätt i terapin som omfattar introspektion, refl ektion över 
detta, ansvar för sig själv och sin uppfattning av omvärlden. Genom erfarenheten av att 
ha tolkningsföreträde och en känsla av ansvar för sin terapi så utvecklar också klienten 
ansvaret för sig själv och sina handlingar. SDM framträder som en metod som visar på 
klientens egna resurser, och som fokuserar på utvecklingen av dessa.

Kommunikation i fl er dimensioner än endast samtal

Begreppet ”imaginationsförmåga” används inte av undersökningsdeltagarna, men föreslås 
av handledaren eftersom det är ett uttryck som allmänt används vid en diskussion om 
symboldrama i symboldramaföreningen under våren 2008.

Donald W Winnicott, (1896-1971) brittisk psykoanalytiker och barnläkare är en av de få 
teoretiker som nämns vid namn i denna undersöknings intervjuer. Han nämns i samband med 
begreppet ”lekområde”. Lekområdet beskrivs av Winnicott som en av de grundläggande 
byggstenarna för all terapi oavsett metod. Han menar att ”Psykoterapi sker i det område 
där två lekområden sammanfaller, terapeutens och patientens” (Winnicott, 1971 sid. 94). 
Om terapeuten inte har tillgång till ett lekområde, är han inte lämplig för jobbet, om 
klienten inte har det så måste terapin starta med att bygga upp klientens förmåga att leka. 
Detta lekområde ligger inte i den inre världen, ej heller i den yttre verkligheten, endast i 
den delade upplevelsen av att leka (Winnicott, 1971, sid. 72). Winnicott menar att det är 
denna erfarenhet av leken som är grunden till kreativitet och kulturella upplevelser, och 
också för psykoterapi. En förmåga som utvecklas tidigt i barnets relation till modern ”när 
etableringen av ett fristående själv är i sitt första skede” (Winnicott, 1971, sid. 173).

Winnicott skriver att leken är något man gör, ett lekande, en aktivitet som trots att den 
äger tid och rum inte endast placeras i det inre eller det yttre utan snarare samtidigt, 
i ett pågående i fl era nivåer, i en relation till en annan människa (1971, sid. 72). Det 
är i leken som begreppet lekutrymme har sin grund. Winnicotts beskrivning av leken 
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har många likheter med terapeuternas beskrivning av metoden. Deltagarna beskriver att 
kommunikationen i SDM sker parallellt i fl era dimensioner, till exempel i fl era modaliteter 
(ord- och bildberättelser), mellan klient och terapeut. Dessa likheter tyder på att arbetet i 
SDM med dramat och den målade bilden bidrar till att ett gemensamt lekområde skapas 
i terapin. Detta påstående ska ses som en tolkning av materialet, snarare än ett bevis 
för en tes. SDM tycks gynna att ett lekområde kommer till stånd eftersom terapiarbetet 
utöver samtalet även använder sig av sitt bildspråk. Det har stöd av Ullman som beskriver 
”att symboldrama ställer ett lekutrymme (intermediate area) till förfogande där ”fantasi 
väcks, utvecklas och prövas också hos psykosomatiskt sjuka patienter”. (Ullman 1988, 
refererad i Wilke, 1997)

Terapiarbete parallellt på olika medvetande- och utvecklingsnivåer 

Resultatet beskriver hur deltagarna menar att terapiprocessen i SDM pågår parallellt på 
olika medvetande- och utvecklingsnivåer. Detta resultat har stöd i Jintons beskrivning 
av dramat som en ”djup regression i jagets tjänst” (Jinton, 1983, sid. 57) lika väl som i 
Wilkes bok där han beskriver verbaliseringen, att klietnen i samtal delar sin upplevelse 
med terapeuten under det att dramat pågår, som att 

Snabb terapiprocess och snabbare kontakt med djupare medvetandenivåer

Eftersom terapeuterna inte tycks överdriva sina omdömen blir jämförelser mellan SDM 
och annan psykodynamisk samtalsterapi inte så nyanserade som man kunde önska. Dessa 
jämförelser görs på ett mer övergripande sätt med uttryck som ”snabbare” och ”djupare” 
än annan samtalsterapi. 

Resultatet har stöd av Hemlin Bjerkehags undersökning (Hemlin Bjerkehag 2003, Hemlin 
Bjerkehag 2007) som visar på att Symboldramametoden i jämförelse med psykodynamisk 
samtalsterapi når resultat på samma nivå mätt i symtomlindring, men att resultatet nås 
på färre antal behandlingar. Även deltagarna i Hanssons intervjuundersökning beskriver 
metoden som en snabb, effektiv och kraftfull metod som ”snabbt kommer in på centrala 
frågor och inom kort tid får till stånd en förändring” (2008, sid. 15). 

I denna undersökning visar resultatet samtidigt att metoden samtidigt upplevs som 
tidskrävande och därför väljs bort för att det inte passar in i ”vårdköparens” uppläggning 
av arbetet. Resultatet beskriver att terapeuter i sitt yrke tvingas att vara mer effektiva, 
arbeta på kortare tid med varje enskild klient. Detta leder till att en av deltagarna, som 
inte kan påverka hur arbetet läggs upp på sin arbetsplats, väljer att avstå från metoden. En 
annan deltagare, med stora möjligheter att lägga upp sitt eget arbete, anpassar ramarna för 
terapin, genom att ha längre terapitimmar, så att det passar metoden. 

Detta resultat visar på att det fi nns utrymme inom metoden att göra denna till sin egen. 
Trots denna möjlighet så fi nns det inte alltid möjlighet för alla att bedriva metoden inom 
de begränsningar, som den enskilda arbetsplatsen utgör. Detta är att betrakta som en slags 
kvalitetssäkring, att symboldramaterapeuter inte anpassar metoden till sin arbetsplats, 
utan hellre väljer bort metoden. Symboldramaterapeuter anpassar med andra ord sitt 
arbete till metoden, snarare än metoden till arbetet. 
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Resultatdiskussion, Hur beskrivs metoden med fokus på klientens upplevelse av dramat 
och terapeutens arbete under dramat?

De inre scenerna ger kontakt med klientens inre värld

Klienters upplevelse av dramat, och inte minst deltagarnas egna upplevelser som klient 
av dramat, är centralt för att symboldramaterapeuternas åsikt att symboldramametoden 
är en verksam och effektiv metod. Deltagarna menar att klienterna får nya perspektiv på 
sin inre värld genom att uppleva dramat. Eftersom att dramat, samtidigt som det upplevs, 
verbaliseras i kontakten med terapeuten skapar det möjlighet till kontakt mellan klientens 
olika utvecklings- och medvetande nivåer. Detta beskrivs i temat ”Terapiarbete parallellt 
på olika medvetande- och utvecklingsnivåer”. 

Symboldramaterapeuterna nämner klienter som inte har kontakt med sin inre värld, eller 
som har upplevt det som tomt som klienter som har stor nytta av att uppleva ett drama, 
och vetskapen av att det som där upplevs endast kommer från klienten och ingen annat 
som väldigt betydelsefullt. Inte minst lyfts metoden fram som ett bra val för klienter 
med utmattningsproblematik. Wilke kopplar en känsla av tomhet till kontakter med 
psykosomatiskt sjuka människor, möjligen en slags motöverförning. Men konstaterar 
likt terapeuterna i denna undersökning att klienterna med psykosomatiska problem ”får 
tillgång till sin kreativitet, sin fantasi och sitt känsloliv och stimuleras att sätta ord på sina 
upplevelser”. (Wilke,1997, sid 32.)

Arbetet med de inre scenerna i dramat är ett arbete på klientens bildnivå

I resultatet beskrivs hur dramat kan få klientens omedvetna att samarbeta och lyfta upp 
det klienten behöver bearbeta. Detta resultat beskriver att Symboldramaterapeuter har 
stor tilltro till den psykodynamiska teorigrunden.

Ett ställe där deltagarnas åsikter om metodens teori skiljer sig åt handlar om vad dramats 
inre scener består av. Det är också här som resultatet ibland är svagt på grund av osäkerhet 
om intervjuaren och terapeuterna, och terapeuterna sins emellan, talar om samma sak. 
Deltagarna använder både samma ord för olika saker och olika ord för samma saker. 
Denna otydlighet är också en talande bild av min förförståelse där jag tänkte mig att 
dramat och den målade bilden hade mer gemensamt och även att det fanns mer att hämta 
i jämförelser mellan nattdrömmen och dramat.

Resultatet ger också en bild av den förändring som skett under de många år som gått 
sedan Leuner skrev sin bok Symboldrama. I boken benämns dramats innehåll symboler, 
men Cullberg Weston menar i sin bok att det snarare är protosymboler (Cullberg Weston, 
2000, sid. 73). Oavsett hur UD benämner dessa byggstenar så menar de unisont att det är 
klientens tolkning av dessa som är det är viktiga att skapa förståelse för i terapiarbetet. 
Därför blir denna skillnad i teori i praktiken oviktig, eftersom alla är överens om att 
arbetet går ut på att förstå vad klienten menar att dramat och den målade bilden står för.

Symboldramametoden; SDM; beskrivs av deltagarna som ett redskap för psykologiskt 
helande och växande. Helande ska inte förstås som en religiös term eller magisk kvalitet 
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utan det som är en av terapins mål, att klienten får kontakt med hela sig själv, att orka se hela 
människan med både mörka och ljusa sidor och att se att dessa integreras. Det är därmed 
en metod som lämpar sig väldigt väl för klienter som initialt har svårt att tillgodogöra 
sig terapi, som behöver en period som snarast motsvarar stödterapi innan insiktsterapi 
kan komma till stånd. Detta resonemang har stöd på fl era ställen i resultatet eftersom 
metoden anses utveckla förmågor som behövs i terapi; ord- och bildkommunikation, att 
kunna leka i terapirummet och imaginationsförmåga. Detta är inte ett entydigt resultat 
eftersom det också beskriver att klienter i symboldramametoden behöver ha tillgång till 
imaginationsförmåga och att terapeuter väljer bort SDM för klienter som de bedömer har 
en brist eller en otillräcklig hög nivå på denna. Dessa klienter klarar inte av insiktsterapi 
utan behöver stödterapi.

Terapeutens roll i arbetet på bildnivån

Resultatet ger en bild av att symboldramametoden, SDM, fokuserar på det som kan 
utvecklas och som behöver näring för att växa. Symboldramaterapeuterna beskriver att 
de genom metoden får ett verktyg som fokuserar på klientens utvecklingsmöjligheter. 
Deltagarna har stor tilltro till att ”näringsprincipen” fungerar. Detta resultat har även det 
stöd i Hanssons undersökning (2008, sid. 31), som betonar att metoden ger möjligheter 
till återhämtning. Här lyfter hon även fram att det fi nns en risk att ”läkande motiv” trots 
detta kan ”leda till destruktiva dramer om klienten är deprimerad eller på annat sätt mår 
väldigt dåligt”.

Resultatet beskriver att symboldramaterapeuter tar ett steg tillbaka för att ge klienten 
möjlighet att vara den som leder utforskandet av sin inre värld. Men samtidigt beskriver 
resultatet att terapeuterna interagerar genom att använda sig av frågor och förslag på 
ett medvetet sätt för att påverka utforskandet. I intervjuerna saknas beskrivningar om 
hur klienten uppfattar detta, det är något att undersöka mera i kommande forskning. I 
uppmuntran till klienten att undersöka sitt drama vidare ligger också en värdering. 
Symboldramaterapeuter föredrar att jobba med rika dramer, med mycket beskrivningar. 
Risken fi nns att denna drivkraft gör att de missar möjligheten att utforska själva torftigheten 
i mer fattiga dramer. 

Försvar i förhållande till symboldramametoden

Det saknas material i resultatet om hur terapeuten hanterar klienter med starka försvar och 
stora kontrollbehov. Här väcks nya frågor; Hur hanteras dessa klienter? Väljer deltagarna 
bort metoden för klienter där det inte fungerar, eller har de en tro på att metoden i sig kan 
utveckla klienten så att en terapi kan komma till stånd? Dessa frågor visar också på en 
brist i intervjuguiden genom att frågor om motstånd och försvar endast varit följdfrågor. 
Resultatet innehåller dessutom nästan ingenting om utvecklingsprocesser i de inre 
scenerna. Det skulle i sig vara en egen uppsats. Hur utvecklas klientens berättelse om sig 
själv om man upprepar ett tema? 

Resultatdiskussion, Hur beskrivs metoden med fokus på den målade bilden?

Den tydligaste bilden jag får av resultatet är att dramat för terapeuterna kommer i första 
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hand, och att det är det som är det centrala i metoden. Samtidigt ger resultatet här en bild 
av på hur många olika sätt, som inte minst terapeuten har nytta av den målade bilden i 
sitt arbete. 

Klienten målar bilden

En infallsvinkel på målandet är att detta i sig är ett sätt att återknyta kontakten med tidiga 
utvecklingsnivåer, eftersom de fl esta vuxna, som deltagarna i undersökningen påpekar, 
slutar att måla. En infallsvinkel som även får mig att tänka på Reggio Emilias bildinriktade 
förskolepedagogik och den diktrad av grundaren Lori Malguzzi som ofta citeras ”Ett barn 
har hundra språk men berövas nittionio”. En träffande bild av hur mycket det skrivna och 
talade språket dominerar vår kulturs sätt att uttrycka oss. 

En av deltagarna är inne på att symboldramametoden ger en ”kan själv”-känsla vilket 
är ytterligare en beskrivning av hur målandet ger kopplingar till förskoleålderns 
utvecklingsnivåer, till 2-3 åringars upplevelsevärld, där det handlar om att bemästra nya 
färdigheter och stoltheten av att klara av detta. En del av metodens möjligheter är att 
bygga upp självförtroende.

Hur stor del har själva målandet i att skapa kontakten med dessa utvecklingsnivåer? Spelar 
det roll vad klienten målar? Är det själva handlingen att måla, som återskapar kontakten 
med tidigare utvecklingsnivåer. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför klient och 
terapeut kan uppleva att förståelsen för dramat fördjupas under det att den målade bilden 
skapas. Att inte bara bildminnet i sig utan även muskelminnet, upplevelseminnet av att 
måla, som också skapar kontakt med återigen andra källor i psyket än de som ordet och 
bilden har. Här ger denna undersökning inga svar, utan ställer nya frågor. Är målandet en 
av aspekterna i bildupplevelsen som Damasio beskriver som ”a trick of timing” eller är 
det ytterligare en infallsvinkel?

Att bearbeta dramat genom den målade bilden

Att måla menar Wilke i första hand betyder att känslorna i dramat fördjupas, detta kan 
också ske genom samtal eller att gestalta dramat i tonar. Han beskriver det som att det i 
bearbetningen av dramat ”byggs en bro mellan bildernas upplevelsecentrum och samtalens 
mer kognitiva bearbetningsrum.” (Wilke, 1997, sid 18) Det kognitiva bearbetningsrummet 
förstår jag som i stort sätt samma sak som när terapeuterna talar om att skapa förståelse.

Det här resultatet visar på att terapeuterna har en tilltro till att själva upplevelsen av att 
måla når klientens lägre utvecklingsnivåer, och att detta främst är ett arbete på bildnivå. 
Det här är också en aspekt som visar på att klienten får möjlighet till att uttrycka sig på ett 
mer omfattande sätt än vad endast orden kan åstadkomma. Och att det är ett terapeutiskt 
arbete som pågår även om inte klienten lyfter detta till en medveten nivå, inte skapar 
medveten förståelse för sin problematik. 

Det är också ett resultat som pekar på hur viktig själva hanteringen är eftersom det leder 
till nya erfarenheter som i sig är terapeutiska för klienten. Dessutom stärks självkänslan 
genom att det är viktigt att måla och visa upp sin bild och att detta ger bekräftande 
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erfarenheter för klienten. 

Terapeutens användning av den målade bilden

I temat ”Gemensamt utforskande och tolkningar i symboldramametoden” betonas hur 
viktigt det är för all terapi att terapeuten refl ekterar över sina egna slutsatser och tolkningar 
av klientens material. Symboldramametoden har fördelen att ha med momentet att måla 
en bild. Genom denna får terapeuten något konkret att jämföra sin upplevelse av klientens 
drama med. Detta är möjligen den viktigaste funktionen för den målade bilden. Detta 
leder också till det som deltagarna uttrycker som en mer ödmjuk inställning till terapin, 
eller en terapeutroll som mindre auktoritär. Resultatet pekar på att det är positivt i första 
hand för terapeutens arbete, men även för terapiprocessen, att integrera utvärdering och 
refl ektioner i själva metoden.

Terapeutens hållning mot klienten, dramer och målade bilder

Här beskrivs hur dramat och den målade bilden är en källa till att klienten i terapin har 
möjlighet att få nya upplevelser av att vara sedd och att vara kapabel att uträtta saker av 
värde. Egenskaper hos metoden som ger klienten möjlighet att bygga upp och stärka sitt 
självförtroende och nya erfarenheter av att kunna skapa en bra relation. Viktiga delar i 
all terapi, som symboldramametoden har möjlighet att utveckla genom hanterandet av 
dramat och den målade bilden.

Symboldramametoden ger klienten en bild av terapiprocessen

Resultatet beskriver att klienten genom att arbeta med symboldramametoden lär sig 
vad psykodynamiskt terapiarbete är och vad som förväntas av honom eller henne. En 
av deltagarna beskriver att hon i början av en terapi gör fl era dramer för att få igång 
kommunikationen. Detta resultat tyder på att det vore bra för nya klienter, som är ovana 
vid terapi, att tidigt få möta symboldramametoden, SDM. Genom att klienten möter 
arbetet med dramat (med avslappning, inre scener, klientens berättelse i ord och bild, 
och samtalet om detta) får klienten samtidigt en introduktion i hur terapiarbete går till. 
Fördelen att starta terapin med SDM på en konkretnivå är att det skapar en trygghet i 
själva metoden innan klientens inre värld bearbetas på ett djupare plan. Resultatet visar 
att möjligheterna fi nns inom ramen för SDM, och att deltagarna i några fall redan arbetar 
i linje med detta resonemang. 

Slutsatser

Symboldramametoden bedrivs som en enhetlig metod av symboldramaterapeuter.

Symboldramaterapeuter menar att det är arbetet med dramat och den målade bilden av 
detta som är nyckeln till att metoden bedöms ha en snabbare och även djupare terapiprocess 
än annan psykodynamisk samtalsterapi. 

Arbetet med symboldramametoden gynnas även av att det skapar kontakt mellan psykets 
källor till ord respektive bilder. I symboldramametoden får klienter uttrycka sig både i 
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tal och i bilder. Det sker både i dramats inre scener och i arbetet med den målade bilden. 
Symboldramaterapeuter menar att klienters uttryck i olika former av bilder är mindre 
censurerade än vad de uttrycker verbalt i samtalsterapi. 

Klientens arbete med den målade bilden är en bearbetning av upplevelsen av dramat. Att 
skapa den målade bilden och att denna bild tas emot på ett respektfullt sätt av terapeuten 
är moment i metoden som bidrar till att klienten kan bygga upp sin självkänsla.

I symboldramametoden kan ett känslomässigt avstånd till traumatiska händelser skapas, 
dels genom samtalet med terapeuten under upplevelsen av dramat, dels genom arbetet 
med den målade bilden av detta. Det innebär att symboldramametoden blir ett sätt för 
klienter att närma sig svåra traumatiska händelser, utan att överväldigas av dem, så att de 
kan bearbetas.

Den målade bilden har en viktig funktion för terapeuten genom att den tvingar honom eller 
henne att refl ektera över och utvärdera sin egen upplevelse av klientens drama. Den målade 
bilden kan ge terapeuten ny information om klienten som han eller hon inte har kunnat 
eller velat berätta i ord. Det gäller både ren faktainformation liksom den känslomässiga 
betydelsen av dramat. Den målade bilden ger också terapeuten fl er möjligheter att studera 
hur klienten beter sig i terapirummet.

Den målade bilden hjälper till att skapa den terapeutiska triangeln i terapirummet, det 
vill säga att klient och terapeut gör ett arbete tillsammans för att bearbeta klientens 
problem. Den målade bilden är en hjälp för att fokusera det terapeutiska samtalet.

Symboldramaterapeuter menar att det är bra att i början av en terapi börja med att göra 
fl era dramer, även om dessa inte bearbetas på en djupare nivå. Det arbetet för med sig att 
klienten lär sig vad som förväntas av honom eller henne i psykodynamisk samtalsterapi, 
underlättar att en terapeutisk allians uppstår mellan klient och terapeut och samtidigt lär 
klienten specifi kt hur symboldramametoden fungerar.
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BILAGOR

Bilaga 1, introduktion.

Ylva Hansson, mitt examensarbete på psykologprogrammet.
Mitt första möte med symboldrama var i samband med en kurs i drömarbete enligt 
Ullman. Det gjorde mig intresserad vilket gjorde att jag i min utbildningsterapi sökte 
upp en symboldramaterapeut.

Fråga 1:
På vilket sätt kom du i kontakt med symboldrama? 

Fråga 2
Kan du beskriva vad det är som gör att du använder/ har använt symboldramametoden i 
terapin. Vad får du i symboldrama som du inte får i andra tekniker?
Om inte nu: Varför passar det inte i ditt arbete just nu?

Fråga 3
Kan du beskriva när, varför och på vilket sätt du introducerar symboldrama i terapin?

Fråga 4
Genom att studera bildelementet i symboldrama vill jag försöka få syn på det som är 
speciellt med symboldrama. Bildelementet saknas ju i traditionell samtalsterapi.
Hur påverkar det terapin att bilden kommer in i terapirummet? 
Vad betyder det att ha en bild att titta på gemensamt?

Fråga 5:
Den inre upplevda bilden och den tecknade bilden är två olika moment i 
symboldramametoden.
Vad tänker du händer i processen mellan klienten upplever sitt drama och sedan målar 
bilden?
Varför tillför denna process terapin?

Fråga 6:
Symboldramat, som jag uppfattar det, är uppbyggt av ens personliga symbolspråk. Hur 
påverkar detta terapin? Vilka likheter och skillnader fi nns med drömmen?
Vad betyder det för klienten att få tillgång till sitt eget symbolspråk?
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Bilaga 2, nyckelord.

1 Metod, motivval
2 Inre bilder
3 Relation bild/verba/hand
4 Bild, motsvarar/ej det som sas
5 Bild, ger förstärkning, ny information, överraskar.
6 Bild, Att titta på bild tillsammans, att tolka bilden tillsammans.
7 Bild, Att se sitt eget, se sig själv, sin problematik.
8 Bild, vana, träning/vana att se, tolka, göra och tala om bilder
9 Bild, Vad man ser
10 Bild, som utgångspunkt för samtal, terapi
11 Bild, träning/vana att se, tolka, göra, tala om bilder – numrera som 8!
12 Bild, en extra kanal, modalitet, dimension, förmåga
13 Jämförelse, Lekterapi, lek, Winnicott
14 Bild, motstånd i terapin via bilden/motstånd mot att göra bilder
15 Drama, klient öppen och sårbar
16 Bild, uttrycker känslor
17 Jämförelse, drama och bild
18 Kropp/Bild, hand/kropp uttrycker sig i bild – 12?
19 Bild, prestationsångest över att göra bild
20 Inre bild till skapad bild, verbalisering, sätta ord på
22 Metod, symboldrama utan bild
23 Metoden, utförande av, hur presenteras
24 Metod, klient gör fl era bilder, kan inte välja bild,
25 Bild, bild utan föregående drama.
26 Jämförelse, annan terapi med inre bild och skapad bild.
27 Metod, handhavande av bilden, patienten äger bilden
28 Metod, teman, fantasi vs. Kända platser
29 Metod, teman
30 Metod, tema, val av motiv/tema utan betydelse
31 Metoden, terapeutens tolkning
32 Jämförelse, nattdröm
33 Symbol, -språk, symboler, symboliseringsförmåga, bildspråk
34 Jämförelse, män vs. Kvinnor
35 Inre bild/bild, att ge en gåva till sig själv.
36 Metod, terapeuten uppfattar metoden som intressant och rolig
37 Metod, terapeuten tar emot bilden
38 Bild/metod, fördjupar terapin (5?)
39 Bild/drama länk till patientens inre, information ur patientens inre
40 Bild, gemensam upplevelse
41 Bild, tolkningsföreträde
42 Bild, stolthet över bilder, känsla för bilder
43 Bild, kreativitet, skapande
44 Jämförelse, samtalsterapi
45 Metoden/Inre bild till yttre bild, Primärprocess till sekundärprocess,  
Medvetandenivå, verbalisera (Koda som 20?)
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46 Referens, Litteratur, teorireferens
47 Bild, censur och försvar
48 Metod, projektion
49 Koda som 46!
50 Jämförelse, uttryckande konstterapi
51 Referenser, Kollektivt omedvetna, Jung, Arketyper,
52 Bild, terapeuten skapar/använder bilder i annat yrke/annan sorts terapi
53 Koda som 27 Metod, handhavande av bilden!
54 Bild/Drama, delad upplevelse
55 Inre bild, relation till känslor, hopkoppling med känslor
56 Bild/drama betydelse fullt (Koda som 35?)
57 Bild/drama, att bära med sig stark upplevelse av, konkreta bilden/dramat
58 Drama, att fylla på, näringsprincipen
59 Drama, att lösa inre konfl ikter
60 Bild, kvalité på bilder oväsentlig, alla bilder är ok
61 Bild/Handen/kroppen ”det var det här det blev”, 
62 Bild/Drama/Metod, klienten tolkar bilden/dramat
63 Bild/Metod, arbete med den konkreta bilden/upplevelsen av dramat
64 Bild, att rita/skapa bilden
65 Bild/Metod, bilden gör terapiprocessen snabbare
66 Bild/Metod, bilden ökar förståelse i terapiprocessen
67 Bild/Drama/metod, att arbeta på många nivåer samtidigt
68 Bild/Metod, att arbeta på symbolnivå/omedvetet material
69 Symbol, koppling mellan affekt/känsla och symboler
70 Metoden, överföring och motöverföring
71 Metod, klient-terapeut relation, Terapeutens roll i symboldrama
72 Inre bilder, att bilden ej kan styras viljemässigt
73 Metod, terapeutens användning av symboldrama
74 Metod, terapeutens bedömning om symbolrama passar klienten
75 Metod, terapeuten använder symboldrama diagnostiskt
76 Metod, terapeutens val av tema
77 Bild, klienten har vana att skapa bilder/använda bilder i yrke/hobby
78 Symboler, personliga symboler
79 Symboler, kollektiva symboler
80 Bild, projektion
81 Symbol, prestationsångest över att få tag på bra och fi na symboler
82 Drama, prestationsångest över att göra drama
83 Bild, klientens känsla av att bli förstådd, bli sedd, att bli stärkt
84 Metod, terapeutens klarifi eringar
85 Metod, klienten berättar om dramat
86 Terapeut, egen upplevelse av drama
87 Inre bild, verbalisera, få olika sinnesintryck
88 Metod, klient väljer motiv till bilden
89 Metod, terapeut-klientrealtion, skapa kontakt
90 Metod, hur medicin påverkar upplevelse av dramat
91 Bilder, inre tänkande i bilder
92 Inre bild till skapad bild, att rita bilden, välja motiv
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93 Inre bild till skapad bild, ny information
94 Metod, avslappning
95 Terapeut, beskrivning av sig själv i terapeutrollen
96 Bild/drama/metod, koppla ihop känsla intellekt, inre bild
97 Fallbeskrivning
98 Inre bild till skapad bild, bearbetning av dramat
99 Bild/Drama/Metod, terapeuten tolkar bilden/dramat
100 Relation drama-bild-samtal
101 Drama, det omedvetna visar upp sig
102 arbete i drömgrupper
103 Klient kommer ihåg dramat
104  Att gå in i det okontrollerbara, släppa kontrollen
105 Åldersregression i dramat
106 Försvar, bilder går runt försvaren
107  Kontakt med sin inre värld
108 Terapitimmens avslutning
109  Att lägga bilder utanför sig själv
110  Att använda bilden för att se sammanhang
111 Återkommande teman
112 Skillnad mellan jag och själv
113  Att vara med sig själv, uppleva sitt eget
114 Terapitriangeln
115 Manipulation av klient i dramat
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Bilaga 3, utveckling av teman.

Version 1, efter en första genomläsning

A, Att rita bilden
B, Att klienten ser sitt eget
C, Klient-terapeut-roll
D, Terapeutens synvinkel, att jobba med bilden
E, Terapiprocessen
F, Klientens upplevelse av dramat
G, Länk till klientens inre
H, Terapeutrollen under dramat
I, Primär – Sekundärprocess
J, Koppla ihop känsla-intellekt
K, Jämförelse nattdröm
L, Metoden
N, Symboler
O, Terapeutens berättelser om eget drama
P, Klienters dramer
Q, Könsskillnader

Version 2

A, klienten målar bilden – vad händer när klienten ritar bilden, vilka processer är igång, 
hur upplevs detta?
B, Klient ser sitt eget i de inre scenerna och den målade bilden – hur upplever klienten att 
se sitt inre i de inre scenerna och den målade bilden? Hur används detta i fortsatt terapi? 
C, Klient-terapeut-relation – hur ser denna ut i symboldrama? Beskrivningar av hur 
relationen påverkas, tillfällen när den förändras, av symboldrama.
D, Terapeutens arbete med den målade bilden – vilken nytta har terapeuten av den målade 
bilden, hur påverkar detta den fortsatta terapin.
E, Terapiprocessen, processen mellan drama och den målade bilden och de fortsatta 
samtalen, hur bearbetas dramat, hur beskrivs detta arbete, vad tänker UD att klienten få 
ut av detta?
F, Klientens upplevelse av dramat, vilka erfarenheter gör klienter när de upplever sitt 
drama, hur använder de sig att detta. Hur arbetar man under dramat
G, Länk till klientens inre, terapeutens åsikter om att få kontakt med klientens inre.
H, Terapeutens roll, vad gör terapeuten, hur ser symboldramaterapeutens roll ut, skiljer 
sig detta från annan psykodynamisk terapi?
I, medvetandegörande, hur medvetandegör, lyfter material från dramat och den målade 
bilden till omedvetet-halvmedvetet
J, Koppla ihop känsla och intellekt, hur kopplar klienter ihop känsla och intellekt i 
symboldrama, när görs detta? Vilka faktorer underlättar detta?
K, Jämförelser mellan dröm och drama
L, Metoden, hur genomförs den, vilken betydelse har den. Beskrivningar hur UD gör.
N, Symboler och symbolisering, UD: s användning och beskrivning av symboler och 
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symbolisering.
O, Terapeutens berättelser om eget drama
P, Klienters dramer
Q, Könsskillnader
R, Jämförelse med lek, lekterapi, och Winnicotts teorier om lekutrymme
S, Hela metoden, UD: s beskrivningar och åsikter, värderingar av Symboldrama i sin 
helhet
T, Bilden, UD: s beskrivningar av de inre scenerna och den målade bilden i symboldrama, 
hur denna används, UD: s åsikt vad de tillför, exempel på användning av bilder i terapin.

Version 3

I, Symboldramametoden – ett verktyg för terapeutens arbete med klientens inre bilder
II, Arbetet med den ritade bilden – ett utvärderingsinstrument för terapeuten.
III, Klienten får en upplevelse av, lär känna sitt inre i dramats inre bilder.
IV, Den ritade bilden en kompletterande kommunikationskanal för klienten
V, Att närma sig svåra konfl ikter med hjälp av Symboldramametoden
VI, Modellinlärning för terapi, 
VII, Jämförelse med Winnicotts lekutrymme och Ericametoden
VIII; Jämförelse med drömarbete i grupp enligt Ullman

Version 4

A, Hur bedrivs symboldramametoden av undersökningsdeltagarna?
Symboldramametodens moment

B, Förtjänster och brister med Symboldramametoden
Klienten upplever sitt eget inre iscensatt i dramat
En kompletterande kommunikationskanal för klient och terapeut.
Symboldramametoden ger klienten en bild av terapiprocessen
Symboldrama använt diagnostiskt

C, Symboldramametodens teorigrund
Psykodynamiska paradigmet
Människan har en bildförmåga
Symboliseringsförmåga och symboler
Jämförelse med Ericametoden och Winnicotts lekområde
Jämförelse med drömmar och drömarbete i grupp enligt Ullman
Neuropsykologi

D, Vad tillför arbetet med den målade bilden terapin för klient respektive terapeut
Att måla bilden är ett sätt för klienten att bearbeta dramat
Den målade bilden ger ny information i jämförelse med dramat
Den målade bilden snabbar på terapiprocessen
Att måla bilden är att koppla ihop intellektuellt och känslomässigt material
Att måla en bild ett arbete på olika medvetande nivåer
Att måla en bild utifrån sitt inre ger självkänsla 
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Den målade bilden – terapeutens möjlighet till refl ektion och utvärdering
Att förhålla sig till den målade bilden som objekt i terapirummet
Symboldramametoden betonar inte verbalt tolkande
Motöverföringskänslor via bilden
Stora möjlighet att agera inom ramarna i SDM
Terapeuten tolkar hur klienten målar bilden
Bilden ger information om klientens förmåga att uttrycka sig.
Prestationsångest och bildmotstånd vs. Konstnärer vana bildskapare 
(Footnotes)


