


 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning     4 

Teoretisk bakgrund     5 

Relationellt perspektiv på vändpunkter    7 

Vändpunkter i litteraturen och tidigare forskning    8  

Patienters uppfattning om vändpunkter    10 

Syfte och frågeställningar     12  

Metod      12 

Intervjupersoner      12 

Datainsamling      13 

Databearbetning     13 

Etiska överväganden     14 

Generaliserbarhet     14 

Resultat      15 

Sammanställning av patienter     15 

  

1. Vad är utmärkande för det ögonblick, den sekvens eller 

 den terapitimme där vändpunkten identifieras?   16 

  

1.1 Ett genuint möte uppstår    16 

1.2 Härbärgering     16 

1.3 Spontan intervention     17 

1.4 Terapeuten säger ifrån, blir väldigt tydlig   19 

1.5 Rambrott      19 

1.6 Terapeuten litar på sin motöverföring    20 

 

2. På vilket sätt definieras och återges vändpunkter?  21  
 

2.1 Vändpunktögonblicket beskrivs ofta som en känsla   21 

2.2 Beskrivning och förståelsen av vändpunkten blir tydligare  21 

i förhållande till någon annan 

 

3. Hur beskriver terapeuterna processen som leder fram till   

 vändpunkten?     21 

 
3.1 Motstånd      22 

3.2 Terapeuten bemöter patienten på ett annat sätt    

än denne är van vid att bli bemött på/ positiv överföring   22 

3.3 Avbrott i terapin     22 

3.4 Tiden, frekvensen     23 



3.5 Neutraliteten och ramen     23 

3.6 Att säga som det verkligen är (arbeta sig igenom)   24 

3.7 Patienten känner sig förstådd och sedd   24  

3.8 Handledning     24 

3.9 Agerande och projicerandet minskar    25 

3.10 Rambrott     25 

3.11 Härbärgering och fördjupning av alliansen   25 

    

4. Hur benämns vändpunkterna i terapin?   26 

      

    

4.1 Båda terapeuten och patienten tar upp det   26 

4.2 Varken terapeut eller patient tar upp att en vändpunkt ägt rum  26 

 

Diskussion      27 

Metoddiskussion     27 

Resultatdiskussion     27 

Referenser      32 

Bilaga 1 Intervjuguide     34 

Bilaga 2 Brev      35 

Slutord      37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



PSYKOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV VÄNDPUNKTER I 

PSYKODYNAMISKA TERAPIER 

 

  

Sammanfattning 

Denna explorativa studies syfte var att undersöka legitimerade psyko-

terapeuters upplevelser av vändpunkter i psykodynamiska terapier. Data 

utgjordes av halvstrukturerade intervjuer med åtta psykoterapeuter och 

bearbetades med tematisk analys. Frågeställningarna berörde utmärkan-

de drag för processen fram till vändpunkten, beskrivning av vänd-

punktsögonblicket, hur vändpunkter benämns samt eventuella svårig-

heter att definiera vändpunkter. Resultaten visar att utmärkande för 

vändpunktsögonblicket är att ett genuint möte uppstår, terapeuten agerar 

spontant, härbärgerar, har ramar, ger akt på motöverföringskänslor samt 

är tydlig i förhållande till patienten. Vändpunktsögonblicket beskrivs 

ofta som en känsla och blir tydligt i återgivandet exempelvis i 

handledning. Processen föregås av motstånd, positiv överföring, avbrott, 

fördjupning av alliansen, genomarbetning samt minskning av agerandet 

och projicerandet. Tiden, kontinuiteten samt neutraliteten är bidragande. 

Vändpunkter benämns oftast av både terapeut och patient i utvärde-

ringen, men med andra ord. Berörs de inte utmärks terapin ofta av 

långsamma processer. Dagens öppenvårdspsykiatri behandlar före-

trädesvis patienters symptom och behandlingstiderna kortas ner och 

handledning reduceras. Hur påverkar det här möjligheterna att nå fram 

till vändpunkter med patienter med en svår problematik?  

 

När jag gick min grundläggande psykoterapiutbildning, 2003, föreläste Gunnar Carlberg 

om sin avhandling ”Vändpunkter i barnpsykoterapi”. Begreppet vändpunkter i 

psykoterapier kom att stanna kvar hos mig och jag har funderat mycket på dess innebörd 

och uttryck under åren. Vad är det som gör att det vänder i en psykoterapi? När man i 

olika sammanhang talar om vändpunkter kommer man oftast att tala om att det plötsligt 

vände under en timme, eller att patienten förändrades men att det kan vara svårt att riktigt 

se vad det beror på. Många psykoterapeuter talar om att en ny känsla eller att en annan 

kvalitet kommer in i kontakten. 

Eftersom jag själv funderar mycket kring vändpunkter har jag under åren för mig själv 

försökt kartlägga de vändpunkter jag upplevt med patienter i terapier. Gemensamt för de 

vändpunkter jag kan erinra mig är att det uppstår ett genuint möte, en upplevelse av en 

fördjupad förståelse som ibland kan vara svårt att exakt återge i ord. 



Teoretisk bakgrund 

Uppsatsen inleds med ett brett teoretiskt perspektiv, för att därigenom beskriva vilka som 
inspirerat mig under arbetets gång. 

Betoningen i undersökningen ligger på det relationella perspektivet där det 

intersubjektiva, interpersonella lyfts fram för betydelsen för att en vändpunkt ska äga rum. 

Även objektrelationsteoretikerna Klein och Winnicott lyfts fram för att betona vikten av 

härbärgering, integrering av olika delobjekt och lekutrymmets betydelse för att nå fram 

till kvalitativa vändpunkter. Därefter smalnar fokus av mer mot litteratur och forskning 
om fenomenet vändpunkter i psykoterapi. 

Ett av Melanie Kleins (1988) viktigaste bidrag till den psykoanalytiska teorin är hennes 

begrepp ”inre värld”, som enligt henne är minst lika viktig som ”den yttre”. Klein för 

fram teorin att barnet tidigt introjicerar primitiva objektrelationer som de sedan på olika 

sätt styrs av på ett omedvetet, preverbalt sätt. Hon beskriver två nivåer som individen rör 

sig emellan; den schizo-paranoida poisitionen och den depressiva. Uppnår individen den 

depressiva positionen innebär det en integration mellan gott och ont, att ett objekt kan 

upplevas nyanserat, medan den schizo-paranoida positionen innebär ett mer dikotomt 

förhållningssätt till objektet. I den depressiva positionen har individen uppnått förmåga att 

känna skuldkänslor, vilket leder till en önskan om gottgörelse och omtanke om andra. För 

att uppnå den depressiva positionen behöver barnet ha introjicerat ett tillräckligt gott 

objekt, vilket innebär att kärleken är starkare än hatet. Individen rör sig ständigt mellan 

dessa två nivåer. 

Filosofen Martin Buber (1964) beskriver i sin dialogfilosofi att människans konflikter 

mellan henne själv och andra är ett uttryck för konflikter i hennes inre. Han säger 

ursprunget till alla konflikter mellan mig och mina medmänniskor är att jag inte säger 

vad jag menar och att jag inte gör det jag säger att jag skall göra (sid. 61) Han menar att 

individen efter att ha övervunnit dessa inre konflikter kan möta sina medmänniskor 

förvandlad och befriad och skapa nya, förvandlade relationer till dem. Vidare skriver han: 

att då finns det ingen annan utväg än upplevelsen av en vändpunkt; allt hänger på mig 

själv och viljan till en förändring . Jag vill ta mig samman. Individen behöver föra 

tillbaka fokus till sig själv, sitt inre liv, för att kunna komma vidare och ta eget ansvar. 

Buber (1962) anlägger också ett relationellt perspektiv där han betonar vikten av 

relationen; Jaget i förhållande till Duet. Att jaget behöver ett du för att kunna bli till som 

ett jag. Buber (1989) beskriver psykoterapeutens arbete som en ständig pendling mellan 

närhet och distans och menar att allt verkligt liv är möte. Han kommer också in på 

rambrott i det psykoterapeutiska arbetet, att mötet är överordnat psykoterapeutens viktiga 

ramar. Ibland behöver ramarna överträdas för att ett möte ska kunna uppstå i terapin. 

Buber beskriver läkaren/terapeutens roll: jag har redan påpekat att läkaren för att kunna 

göra det fullt ut ibland måste höja sig över den fasta grund som hans metoder och 

principer utgör och som han lärt sig att stå på. Det får, som sagt, verkligen inte förstås så 

att han från och med nu svänger i en till intet förpliktande intuitions fria rymd. Även nu 

och i all synnerhet nu är han förpliktad att arbeta exakt. Och om han då följer en mer 



omedelbar uppfattning är det frukten av en insikt, som förverkligar normer som inte låter 
sig omskrivas i allmängiltiga satser (sid.40-41) 

Winnicott (1995), är mest känd för sin teori om så kallade övergångsfenomen. Han 

betonar i teorin förmågan till lek. Att det är av yttersta vikt att individen har tillgång till 

ett mellanområde inom sig själv och i terapisituationen. Leken i sig är av största allvar för 

att uppnå en psykisk balans. Kanske är det just dit man måste komma för att få tillgång 

till det som är viktigt. Det är här det sanna självet kan utvecklas. Winnicott beskriver 

psykoterapi som att den äger rum i två lekområden, som på olika sätt sammanfaller, 

patientens och terapeutens. Terapeuten måste göra det möjligt för patienten att leka. Om 

patienten förlorar förmågan att leka så är terapeutens uppgift att föra patienten tillbaka till 

den förmågan. Winnicott, inspirerad av Klein, talar om att patienten behöver förstöra sin 

inre, fantiserade, idealiserade bild av modern (eller andra viktiga nära objekt) för att se att 

den riktiga modern finns kvar. Lyckas individen med det kan denne släppa sin allsmäktiga 

kontroll och acceptera en mer realistisk bild av modern, vilket leder till att patienten kan 

skilja ur sig och bli en egen individ. 

Stern (2005) menar att en lyhördhet för människans behov av intersubjektiv kontakt kan 

göra terapeuterna mera uppmärksamma på det kvalitativa innehållet i det nuvarande 

ögonblicket. Det är viktigt att ha modet att stanna kvar i mötets laddning . Stern är kritisk 

mot det psykoanalytiska förhållningssättet där uppmärksamheten riktas mot det förflutna 

allt för mycket. Han lyfter fram att varje terapi innehåller oväntade ögonblick när ramarna 

faller och det är just då i ett sådant ”lösligt ögonblick” av bristande fokusering eller 

lättsinnighet som en möjlighet av fördjupning av den intersubjektiva väven kan ske. Stern 

beskriver att då det uppstår ”moments of meetings”, förtätade möten mellan terapeut och 

patient, kan det ske en förändring som innebär ett kvalitativt språng i terapin. Dessa 

intersubjektiva möten kan inte planeras i förväg, de innehåller därför alltid ett 

överraskningsmoment. I många möten tillvaratas inte möjligheten och man går förbi 

varandra och kontakten bryts eller förloras. 

Stern antar vidare att förändring grundar sig på levd erfarenhet. Att verbalt förstå eller 

förklara eller berätta räcker inte i sig för att få tillstånd en förändring. En form av 

reflekterande uppstår när vi blir medvetna om innehållet i våra tankar när det samtidigt 

återspeglas till oss från en annan persons tankar. Tillsammans väver psykoterapeuten och 

patienten den intersubjektiva väven. 

Stern beskriver, likt Buber (1988) detta som att: ” Jag vet att du vet att jag vet”. Ett 

ömsesidigt inträngande i varandras psyken gör det möjligt för oss att säga det. Jag känner 

att du känner. Två människor ser ungefär samma psykiska landskap för ett ögonblick. 

Längtan efter intersubjektivitet är enligt Stern en av de främsta drivkrafterna i 

psykoterapi. Felsteg, som alltid uppstår i terapi är synnerligen värdefulla eftersom sätten 

att få tillstånd reparationer och rätta till misstag är ett av de viktigaste sätten att vara med 

den andre som kommer att ingå i det implicita vetandet. Avbrott och reparationssekvenser 

är bland det viktigaste för det lilla barnet, såväl som för patienten i psykoterapin, för att 

lära sig att hantera den ofullkomliga mänskliga världen. 



Bollas (1995)fokuserar på dialektiken, det omedvetna, subtila samspelet mellan analytiker 

och analysand och han betraktar det som ett ”drömarbete”. Han menar att det mesta 

arbetet i en analys eller terapi försiggår på ett omedvetet plan. Bollas menar att varje 

individ är utrustad med sitt eget unika idiom av psykisk organisation från födseln, vilket 

utgör det egna självets kärna. Hans beskrivning av idiomet ligger mycket nära Winnicotts 

beskrivning av ett sant själv. Han ser individens idiom som en djupt liggande intelligens 

med en egen estetik som på olika sätt strävar efter att komma till uttryck. 

Bengt A Ohlsson skriver (Ohlsson 1999), om vikten av analytikerns fria förhållningssätt 

till sin motöverföring. Han menar att ju mer okomplicerat förhållande analytikern har till 

sin motöverföring desto lättare är det att härbärgera patientens uppkomna affekter, och 

därigenom behålla sin fritt svävande uppmärksamhet. Han menar att den analytiska ramen 

skyddar analytikern från att fara iväg i sina motöverföringskänslor och förväxla dem med 

verkligheten, exempelvis om det gäller känslor av förälskelse i patienten. 

 

Relationellt perspektiv på vändpunkter 

Några som betonar vikten av att reparera brott i alliansen är Wachtel (2008) och Safran, 

Muran, Samstag och Stevens (2001) som företräder den relationella terapin. 

Psykoanalytikern Wachtel jobbar integrativt med olika psykoterapiinriktningar. Han 

menar att terapeuten inte kan nå patientens omedvetna genom tolkningar utan att 

terapeuten genom sitt förhållningssätt mot patienten, det vill säga hur terapeuten säger 

saker, kan nå patientens implicita medvetande och därigenom möjliggöra förändring. 

Under terapins gång uppstår alltid brott i alliansen och en stor del av terapiarbetet handlar 

om hur dessa ”brott” hanteras i terapin och att uppklarade brott i alliansen kan leda till 

djupgående förändringar i patientens inre. 

Safran, Muran, Samstag och Stevens (2001) betonar än mer vikten av att reparera så 

kallade ”ruptures”, brott, i alliansen som en naturlig del av den terapeutiska processen. 

Frustrationen är en självklar del av den psykoterapeutiska processen i den 

psykodynamiska terapin och dessa ”ruptures” ringar ofta in en central konflikt hos 

patienten. Tidigare har dessa ”ruptures” ibland beskrivits som ett sammanbrott i den 

terapeutiska processen eller att den terapeutiska alliansen tillfälligt är försvagad. Här 

beskrivs det snarare som en förutsättning för att det terapeutiska arbetet ska komma 

vidare, att ett genombrott därigenom kan möjliggöras. De beskriver två kategorier av 

tecken på att ett brott i alliansen är under uppsegling; att patienten intar ett tillbakadraget 

förhållningssätt eller ett konfrontativt i förhållande till terapeuten. Det är terapeutens 

uppgift att identifiera dessa tecken och ta upp dem med patienten, som därigenom kan få 

uttrycka dessa. Genom att terapeuten utforskar vad som händer, möjliggörs djupgående 

inre förändring hos patienten. 

 

 



Vändpunkter i litteraturen och tidigare forskning 

Nina Coltart (1991) skriver om det ordlösa, omedvetna i den terapeutiska och analytiska 

situationen. Hon beskriver det idoga arbetet, tron på metoden, tolkningarna, 

interventionerna och tålamodet som behövs hos terapeuten. Hon skriver om 

vändpunkter/genombrott: när den stunden är inne, tack vare alla våra långvariga försök 

att medelst eftertänksamma tolkningar bekanta oss med patientens värld, börjar vi se 

saker ta form som vi bara gissat; eller förutspått, eller teoretiskt förlitat oss på; eller till 

och med saker som, nästan som en biprodukt av månader av omsorgsfullt, ihärdigt 
arbete, tar oss med överraskning. (sid.125) 

Igra (2003) beskriver i sin sista bok: Liv och död vikten av att få kontakt med sina inre 

destruktiva krafter för att därigenom känna sig mera fri. Individen behöver acceptera 

såväl sin dödlighet samt att aggressivitet föder destruktiva känslor. Om patienten i terapin 

eller analysen kan sätta ord på dessa affekter, göra dem medvetna, styrs man inte 
omedvetet av dem. Det kan leda fram till en vändpunkt. 

Böhm (1992) skriver om vändpunkter som han definierar som ett ögonblick där något 

plötsligt händer som leder till en kvalitativ förändring på djupet och leder terapin framåt. I 

själva vändpunktsögonblicket uppstår ett känsloladdat möte där patienten får kontakt med 

sin inre värld, vilket sedan kan tolkas och bearbetas i terapin. Han liknar detta vid att en 

dörr öppnas till ett nytt oväntat rum. Utmärkande för vändpunktsliknande händelser är att 

en konfrontation uppstår och att det innehåller ett moment av överraskning . Han använde 

en metafor; att likt ormen vara kapabel att släppa det ömsade skinnet och lita på det som 

växer under. Böhm tar också upp vikten av att förhindra utageranden och istället benämna 

och ta upp dem i rummet samt jobba med överföringen för att därigenom åstadkomma 

inre förändring. Böhm menar att upptäckten, och en fördjupad förståelse för de 
omedvetna försvaren, är en avgörande faktor i vändpunkten. 

Carlberg (1999) beskriver i sin avhandling: ”Vändpunkter i barnpsykoterapier” att 
resultatet ger en komplex bild av vändpunkter. 

Avhandlingens syfte var att med utgångspunkt från begreppet vändpunkt beskriva och 

analysera psykoterapeuters erfarenheter av förändringsprocesser i barnpsykoterapi. 

Undersökningen bygger på fyra delstudier. Halvstrukturerade intervjuer, processanteck-

ningar, frågeformulär och bedömningar av barnen, användes som datainsamlingsmetod. 

Barnen som var aktuella i studien var mellan 3-11 år och de terapier som undersöktes var 
psykoanalytiskt inriktad individualpsykoterapi. 

Carlbergs definition på vändpunkt är: med en vändpunktstimme avses en terapitimme där 

terapeuten upplever att något kvalitativt nytt kan beskrivas med avseende på barnets 
beteende eller gestaltning av dess inre värld eller att något kvalitativt nytt kommit in i 

samspelet mellan barnet och terapeuten. Definitionen kan innefatta både positiva och 
negativa förändringar.  



De tre huvudfrågeställningarna var: 

1. Hur kan förändringens natur beskrivas och analyseras? 

2. Hur kan förändringens innehåll beskrivas och analyseras? 

3. Vilka faktorer bakom förändringar kan beskrivas och analyseras? 

Studien utgick i från psykoterapeuternas upplevelsebaserade erfarenheter. Resultaten 

visade att vändpunkter var svårdefinierade, att de kunde ha många olika betydelser och att 

betydelsen mycket handlar om vem som ska identifiera fenomenet. Carlberg menar ändå 

att vändpunkter går att identifiera och beskriva samt att det är en viktig del i terapeuternas 

organiserande av komplicerade processer. Han beskriver vidare att precis som vi behöver 

punkter att fästa våra livsberättelser på behöver terapeuten punkter som organiserar 

upplevelser och minnen. Carlberg kom fram till att dramatiska, oanmälda vändpunkter i 

barnpsykoterapier är ovanliga. Ofta finns det flera olika typer av förändringar bakom det 

som kan benämnas vändpunkter. Han beskriver det som ett kontinuum med vändpunkter i 

den ena ändan och processen går vidare i den andra ändan. För att ytterligare beskriva de 

olika skeendena använder han orden revolution vid mer tydlig vändpunkt och evolution, 
när processen går vidare. 

Det har betydelse när i terapiprocessen vändpunkten identifieras eftersom terapi-

processens början handlar om alliansskapande och allteftersom fördjupas alliansen och 

barnet visar mer av sina känslor. I data framkommer att bearbetningsfasen ofta kommit 
efter ca ett halvt till ett års terapi. 

Det har betydelse vilket avstånd i tid som finns mellan vändpunkten och bedömningen. 

Förändringar som ligger längre tillbaka i tiden har andra kvaliteter än förändringar som 
ligger mer nära i tiden. 

Spontant valde de flesta terapeuterna att ta upp en positiv förändring/vändpunkt. Det var 

dock möjligt för terapeuterna att välja en negativ vändpunkt då de blev ombedda att göra 

det. Något som blev tydligt, och som även litteraturen visar, är att negativ vändpunkt ofta 
kan ses som en del i en process som kan leda fram till en positiv förändring. 

Ofta ligger det så kallade rambrott bakom vändpunktsliknande händelser. Centralt för 

vändpunktliknande förändringar är också att ett känslomässigt laddat möte uppstår mellan 

terapeuten och barnet vilket skapar tydlighet. Det känslomässigt laddade mötet kan handla 

om delande av en känsla, ex skratt eller glädje, vilket Carlberg (1999) skrivit om i sin 
artikel ”Laughter opens the door: turning points in child psychotherapy”. 

Norling Bergdahl (2002) skriver i sin psykoterapeutexamensuppsats ”Någon slags rörelse 

i mitten” om förtätade möten, att det i vissa fall kan vara avgörande för att terapin ska 

komma vidare. Uppsatsen var en explorativ studie som bygger på intervjuer med fem 

psykoterapeuter och psykoanalytiker. Hon beskriver att olika ståndpunkter kom till 

uttryck i studien, dels att förtätade möten ibland inte låter sig urskiljas då hela processen 

ses som förtätad. Kännetecknande för förtätade möten är hög känslomässig laddning, 



drömlik atmosfär och uppluckring av gränser. Terapeuten upplever ofta att något nytt 

träder fram i den stund när mötet äger rum – ofta ett nytt förhållningssätt hos patienten. 

Terapeuterna beskrev också hur de själva upplevde som en slags bekräftelse att arbetet 

löpte vidare och att man var på rätt spår. Norling Bergdahl betonar ramens betydelse för 

att förtätade möten ska kunna äga rum. Tiden efter att ett förtätat möte ägt rum utmärks av 

en slags omorienteringsfas och eftertänksamhet. 

Røvik (2001) skriver om två psykoterapier med patienter med narcissistisk problematik. 

Vändpunkterna föregicks av att relationen mellan patient och terapeut var spänd. 

Patienten tog vid vändpunktstillfället tillbaka sina projektioner och förde tillbaka 

uppmärksamheten mot sig själv, sitt inre. Vidare beskriver Røvik att ett avbrott i samband 

med en planerad ledighet ledde fram till en vändpunkt. Han understryker också vikten av 

tiden, att när patienten är redo och en bärande allians har skapats finns det möjlighet till 

att en vändpunkt kan äga rum. När patienten kan acceptera sitt beroende av terapeuten, 

och signifikanta andra, leder det till ökat oberoende och urskiljning av självet. Likt Böhm 

(1992) pekar Røvik på att en ökad förståelse av de omedvetna försvaren leder fram till en 

vändpunkt och fördjupad förståelse. 

Cooper (1989) för i sin artikel fram synpunkter på varför den terapeutiska processen 

fungerar. Han menar att det bl.a. handlar om att patienten uppnår ett självförverkligande, 

anknytningsmönster uppstår, att den terapeutiska ramen finns och att kärnproblematiken 

kring oidipal och preoidipal problematik bearbetas. Han betonar också vikten av att det 

finns ett här och nu perspektiv i den terapeutiska/analytiska situationen. 

Bruschweiler-Stern et al. (2002) beskriver i en artikel vad som leder fram till förändring i 

psykoterapi. De menar att terapeutiska förändringar sker både i oväntade ögonblick och i 

mer förväntade. Ursprunget till förändringen är sprungen ur relationen mellan terapeuten 

och patienten. Ett nytt sätt att relatera uppstår dem emellan, vilket leder till inre 

förändringar hos patienten. 

 

Patienters uppfattning om vändpunkter 

Cooper (1992) menar att patienterna vill ha förändring men att de formulerar det 

annorlunda än terapeuten/analytikern. Det är viktigt att tänka på det i ingången av 

behandlingen 

Timulak (2007) undersökte i en studie vad patienter upplevde som hjälpsamt i psyko-

terapier. Studien bygger på en kvalitativ metaanalys där en genomgång av flertal olika 

slags studier av olika psykoterapier gjordes i PsycInfo och nyckelord kartlades som 

exempelvis; viktiga ögonblick, avgörande ögonblick och hjälpsamma ögonblick. Vad som 

framkom var att patienterna tyckte att de blivit mer medvetna vilket lett till självinsikt, de 

beskriver att de upplevde beteendeförändringar, att terapin lett till en ökad autonomi och 

till en känsla av lättnad och befrielse. Vidare upplevde de terapin som ett forum där de 

kunnat uttrycka känslor, bli förstådda och fått trygghet, stöd och uppmuntran. 



Levit et al. (2006) har också skrivit om vad klienter uppfattat som hjälpsamt i terapin och 

gjort en undersökning där olika terapiformer representerades. Sammanlagt intervjuades 26 

personer som det senaste året avslutat sin terapi och kunde beskriva sin upplevelse av 

terapi och eventuella avgörande ögonblick/händelser. Som datainsamlingsmetod användes 

halvstrukturerade intervjuer. Här framkommer att det fysiska terapirummet är av 

betydelse. Patienterna beskrev en känsla av trygghet och att de kunde slappna av i 

rummet. Föremålen i rummet gav dem en känsla av terapeutens personlighet och 

associerades till omtanke om patienten. Många lyfte fram vikten av att bära med sig 

terapeuten som ett inre gott objekt mellan sessionerna. Vikten av en god allians 

betonades, att terapeuten som överföringsobjekt bemöter patienten annorlunda än 

exempelvis deras primära vårdgivare gjort. Det framkommer dock att patienterna inte vill 

bli omhändertagna, och att de reagerar negativt om terapeuten går över gränser, 

exempelvis upprepade rambrott, eftersom det blir otydligt och en upplevelse av att ha 

manipulerat terapeuten kunde uppstå. Patienterna kunde beskriva att terapeuten inte skulle 
vara för distanserad men inte heller tvärtemot, överengagerad. 

När patienten skulle återerinra sig viktiga stunder/händelser under terapin tog de oftast 

upp väldigt allmängiltiga saker, som inte kan hänföras till någon speciell terapiinriktning. 

Patienterna upplevde det som hjälpfullt att förstå sina kognitiva, emotionella och 
relationella mönster. 

Gregell (2007) skriver i sin psykoterapeutexamenuppsats ”Vad är det som gör att det 

vänder?, erfarenheter och vändprocesser i parterapi” att flera små vändpunkter, i 

processliknande form, slutligen leder till en vändpunkt. Undersökningen byggde på 

halvstrukturerade intervjuer med fem par som genomgått familjeterapi. Betydelsefulla 

faktorer, som de tillfrågade paren tar upp, för att vändpunkter skulle komma till stånd var 

framförallt den struktur som den terapeutiska ramen utgjorde samt att en neutral, 

professionell tredje part gav vägledning och var en trygghetsfaktor för paret i den 
terapeutiska situationen. 

Liss (2009) sammanfattar i sin psykoterapeutexamenuppsats; ”Vändpunkter i 

psykodynamisk psykoterapi: Psykoterapeuters erfarenheter av vändpunkter i psykoterapi 

inom allmänpsykiatrisk öppenvård”, att bidragande faktorer bakom vändpunkter i 

psykoterapi är allians, överföring och motöverföring, ramfaktorer, dåtid och nutid, 

beroende och agens, ont och gott samt icke-verbala uttrycksformer. Undersökningen 

byggde på semistrukturerade intervjuer med fem psykoterapeuter, verksamma inom 

psykiatrisk öppenvård. Psykoterapeuterna märkte att en vändpunkt hade skett genom att 

en annan kontakt uppstått mellan patient och terapeut, angelägenhet om terapin, från 

terapisituationen till livet, självtillit och mognad, realistisk självbild, förbättrade relationer 

och härbärgerande. 

 

 

 



Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka vändpunkter i psykoterapier, sett ur 

psykoterapeutens perspektiv. Vändpunkt definierades som: ett ögonblick, en sekvens eller 

en terapitimme där det är påtagligt att något händer med patienten vilket leder till en 
förändring. Det kan också beskrivas som ett kvalitativt språng i terapin. 

Frågeställningarna som legat till grund för studien var: 

1. Vad är utmärkande för det ögonblick, den sekvens eller den terapitimme där en 
vändpunkt identifieras? 

2. På vilket sätt definieras och återges vändpunkter i terapin? 
3. Hur beskriver terapeuterna processen som leder fram till vändpunkten? 
4. Hur benämns vändpunkterna i terapin?  

 

  

Metod 

Då syftet med uppsatsen varit att undersöka legitimerade psykoterapeuters erfarenhet och 

subjektiva upplevelse av vändpunkter i psykoterapier bedömdes det som lämpligt att 

använda en kvalitativ metod. Med psykoterapier avses i det här fallet psykodynamiska 
långtidsterapier, vilket här definieras som en terapi som omfattar minst 50 sessioner. 

Undersökningen var av explorativ karaktär och syftade till att söka olika kvaliteter av 
begreppet vändpunkt. 

För vägledning avseende metoddelen har Kvales (1997) bok ”Den kvalitativa forsk-

ningsintervjun samt Langemars (2008) bok ”Kvalitativ forskningsmetod i psykologi” 
använts. 

Som Langemar (2008) skriver om kvalitativa metoder har man en öppen frågeställning, 

öppen datainsamling och öppen analys. Vissa författare ser denna egenskap som det 
viktigaste hos kvalitativ metod . I undersökningen användes ett öppet, fenomenologiskt 

förhållningssätt i de intervjuer som gjordes för att på så sätt komma så nära de faktiska 

upplevelser av vändpunkter som terapeuterna beskrev. Fenomenologin syftar till att 

beskriva de psykologiska fenomenen så som de upplevs. Människans upplevande 

uppfattas som intentionalt, vilket bland annat innebär att det finns en riktning i våra 

upplevelser. Den strukturella fenomenologiska analysen går ut på att i de enskilda 

upplevelserna/berättelserna finna de beståndsdelar, konstituenter, som är nödvändigt för 
att fenomenet ska upplevas som just det fenomenet och inget annat (Langemar 2008). 

 

Intervjupersoner 

Sammanlagt intervjuades åtta legitimerade psykoterapeuter; en man och sju kvinnor. Fem 

var psykologer, en socionom, en sjuksköterska och en mentalskötare. Samtliga hade lång 



yrkeserfarenhet av såväl att arbeta som psykoterapeuter samt psykiatriskt behandlings-
arbete. 

 

Datainsamling 

Rekryteringen av intervjupersoner skedde dels via brevutskick till psykiatriska öppen-

vårdsmottagningar och psykoterapienheter inom landstinget, samt muntlig förfrågan på 
min arbetsplats. 

Såväl de terapeuter som jag kom i kontakt med via min arbetsplats samt de som 

rekryterades via brevutskick fick frågeställningen skickade till sig. Samtliga fick brevet 

skickad till sig minst en månad innan själva intervjutillfället. I brevet beskrevs syftet med 

uppsatsen, frågeställningarna, vikten av sekretessen samt övrig nödvändig information. 

Önskvärt var att sessionerna inte låg mer än ett år tillbaka vilket de ändå ibland gjorde, då 
psykoterapeuterna inte kunde erinra sig några andra vändpunkter. 

Jag tog inte del av några sessionsrapporter, men flera av terapeuterna hade tittat igenom 

sessionsrapporter inför intervjun. Psykoterapeuterna hade förberett några ärenden inför 

intervjun, men vid flertal intervjuer dök det upp fler patientexempel, vilket det erbjöds en 
öppenhet för i intervjusituation. Sammanlagt togs 21 patientärenden upp. 

Sex av intervjuerna gjordes på respektive terapeuts arbetsplatser, en på min arbetsplats 
samt en hemma hos en av terapeuterna eftersom denne var sjukskriven. 

Intervjun var semistrukturerad och en intervjuguide användes (bilaga 2). Intervjuguiden 

var som ett stöd, en yttre struktur men med en öppenhet inför intervjupersonen 

prioriterades så alla frågorna täcktes av, men inte alltid precis i den ordning som beskrivs 

i intervjuguiden. Varje intervju varade mellan 60-90 minuter. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon och skrevs sedan ut ordagrant. Med ordagrant 

menas att allt som sades under intervjun skrevs ut, även utfyllnadsord och eventuella 

pauser noterades. 

 

Databearbetning 

Data har bearbetats med hjälp av tematisk analys, vilket innebär att data struktureras 

utifrån teman. Data i undersökningen utgjordes av halvstrukturerade intervjuer. De teman 

som används kan vara bestämda i förväg eller utarbetas utifrån det insamlade materialet. I 

praktiken är det vanligt och ofta lämpligt att kombinera förhandsbestämda teman med mer 
empiristyrda (Langemar 2008). 

De utskrivna intervjuerna lästes igenom noggrant och därefter delades materialet in i olika 

grupper/teman utifrån de aktuella frågeställningarna. Det var ett mödosamt och noggrant 

arbete där olika perspektiv belystes, omvärderades och diskuterades med handledaren 



innan kategorierna blev slutgiltiga.  

Under arbetets gång har jag hela tiden återkommit till de transkriberade intervjuerna för 

att se att resultaten verkligen stämmer överens med det som terapeuterna sagt, så att deras 
ursprungliga, subjektiva upplevelsen verkligen kom fram. 

Som Alvesson och Sköldberg (1994, refererade i Langemar, 2008), uttrycker det går man 

in i en dialog med texten. Det är viktigt att verkligen lyssna till texten och ställa frågor till 

den. Det handlar om att översätta från ett sammanhang till ett annat: Från 
intervjupersonens material till forskningssyftet. (sid. 92) 

Slutligen komprimerades materialet, och benämndes med egna ord i sammanfattande 

löpande text. När intervjupersonerna citeras har kursiv stil använts. När ord utelämnats i 
texten har detta markerats med: (…). 

Jag har under databearbetningens gång försökt växla mellan närhet och distans, vilket 

Langemar (2008) skriver om … helst bör ingå i förhållningssättet, där närhet uppnås 

genom likhet och inlevelse, medan distans handlar om att se skillnad och att inte ta 
någonting för givet (sid.95). 

 

Etiska överväganden 

Där terapeuterna citeras och patienter nämns har vissa korrigeringar gjorts så att 

anonymiteten bibehölls. Jag har inte skrivit hon eller han om terapeuterna för att på så sätt 

undvika att röja deras identitet. I möjligaste mån har jag försökt göra detsamma vad det 

gäller patienterna men ibland har det inte gått på grund av att sammanhanget då går 
förlorat. 

Alla terapeuter erbjöds att läsa igenom de aktuella citaten från dem och korrigera 
eventuella felaktigheter innan uppsatsen var slutförd. 

 

Generaliserbarhet 

Urvalet till den här studien har till viss del styrts av tillgänglighet och antalet intervju-
personer är begränsat. Således gör undersökningen inget anspråk på generaliserbarhet. 

  

  

 

  

 



Resultat 

Sammanställning av patienter 

Nedan följer en sammanställning över de 21 patienter som tas upp i resultatdelen. Då 

undersökningens syfte inte var att beskriva vilka diagnoser patienterna hade, så har endast 

de diagnoser som terapeuterna nämnt i samband med beskrivning av ärendet skrivits ner 

eller en beskrivning av patientens problematik. Jag har inte speciellt frågat om 

vilken/vilka diagnoser patienten hade. Det är viktigt att betona att dessa patienter kan ha 

flera diagnoser, eller annan problematik, som inte framkommer här. Sammanställningen 

visar också längd på terapin, frekvens samt i vilka ärenden terapeuten fått handledning 

Diagnos/Problematik Längd på terapin Antal ggr i veckan Handledning 

Social fobi/Depression 3,5 år 1 ggr   

Krisreaktion 2 år 1 ggr  

GAD  3 år  1 ggr  

OCD   3 år 1 ggr  

PTSD 3 år 1 ggr  

Depression   4 år 2 ggr Ja 

Dystymi 8 år 1 ggr Ja 

Depression/Psykos 5 år  2ggr Ja 

Depression  3 år 2 ggr Ja 

Depression/Personlighetsstörning 5 år 1 ggr  

Psykos 2 år(pågående) 2 ggr  

Krisreaktion 3 år (pågående) 2 ggr  

Depression 4 år 2 ggr  

PTSD 4 år (pågående) 1 ggr  

Krisreaktion 3 år (pågående) 1 ggr  

PTSD 2 år  1ggr Ja 

Social fobi 4 år 1 ggr Ja 

Personlighetsstörning 5 år 2 ggr Ja 

Psykosomatik/Personlighetsstörning 4 år 1 ggr Ja 

PTSD/Personlighetsstörning  4 år 2 ggr Ja 

Ångestproblematik 2 år 1 ggr Ja 



De ursprungliga frågeställningarna är bibehållna i resultatdelen och uppdelade i 

underkategorier. Underkategorierna är likvärdiga, det vill säga inte presenterade i någon 

prioritetsordning. 

De vändpunkter som tas upp i resultatdelen är uteslutande positiva. Som tidigare 

forskning visat, (Carlberg 1999), så faller det sig ofta naturligt för terapeuterna att ta upp 

positiva vändpunkter. Ibland kan själva vändpunktsögonblicket, eller processen mot 

vändpunkten vara mödosam, men leder i förlängning till något positivt.  

Jag har inte i mina resultat utvecklat närmare hur processen går vidare efter vändpunkten 

eftersom det inte varit undersökningens syfte. 

 

1. Vad är utmärkande för det ögonblick, den sekvens eller den terapi-

timme där vändpunkten identifieras? 

 

Under den här frågeställningen framkommer att utmärkande för vändpunktstimmen, eller 

de ögonblick, den sekvens där vändpunkten sker, är att: ett genuint möte uppstår, vikten 
av att terapeuten härbärgerar patientens starka affekter, en spontan intervention kommer 
till terapeuten som leder till en vändpunkt, terapeuten säger ifrån (blir väldigt tydlig), ett 
rambrott uppstår samt betydelsen av att terapeuten lyssnar på sin motöverföringskänsla. 

1.1 Ett genuint möte uppstår 

Fem av de intervjuade terapeuterna beskriver att det uppstår en speciell kontakt när ett 

vändpunktsliknande tillfälle inträffar. De beskriver som att de verkligen möts, att 

terapeuten möter patienten där denne befinner sig. 

En av terapeuterna beskriver upplevelsen vid en vändpunkt som att allting plötsligt faller 

på plats och att det plötsligt känns helt rätt: 

Och jag misstänker att jag måste ha gjort någonting alldeles väldigt rätt 

1.2 Härbärgering 

… att hon inte hade jagat bort mig 

Härbärgering beskrivs som en avgörande faktor under vändpunktstimmen. Sju av 

terapeuterna vittnar om starka affekter under den aktuella vändpunktstimmen och att 

terapeuten genom att stå ut, härbärgera märker att det blir en annan kvalitet i kontakten. 

Det är märkbart att just det att terapeuten står kvar, lugn, utan att dras med i patientens 

affekter leder till en vändpunkt. Terapeuten bemöter patienten på ett annat sätt än vad 

denne är van vid att bli bemött på. Projektiv identifikation är också något om kan uppstå i 

sammanhanget, vilket nedanstående är ett exempel på. 

En terapeut beskriver en vändpunktstimme med en patient där patienten plötsligt får stark 



ångest och nästintill drabbas av panik: 

… patienten får ångest, kallar det för att bli nervös, och så säger patienten att det känns 

som att jag (patienten) kommer att hoppa ut genom fönstret snart varvid jag tittade på 

honom så säger jag bara, vore det inte enklare och gå ut genom dörren… 

Här bemöter terapeuten patienten på ett annat sätt än vad han är van vid att bli bemött på 

och att bemöta sig själv på. Terapeuten ger patienten en valmöjlighet. Terapeuten tyckte 

att patienten betedde sig irrationellt och kunde se att patienten hade flera alternativ, vilket 

denne själv inte kunde se. Terapeuten beskriver det som ett härbärgerande av patientens 

ångest och att den sedan gavs tillbaka i bearbetad form, vilket kan förklaras med projektiv 

identifikation. I och med att terapeuten härbärgerade patientens ångest så fick han tillgång 

till sitt förnuft, vilket gjorde att han kunde ta emot terapeutens förslag att gå ut genom 

dörren. Patienten gjorde sedan inte någotdera, eftersom han förstod att han inte behövde 

agera på sina impulser. Han förstod själv innebörden av att härbärgera. 

Reaktionen efter vändpunkten i samtalet är att lugn lägger sig, patienten blir häpen över 

att bli bemött på ett annorlunda sätt, ett möte uppstår, och en annan relationell erfarenhet 

införlivas  

Ett annat exempel på detta är nedanstående där terapeuten trots en intensiv kraft i 

patientens vrede lyckas stå kvar och en vändpunkt uppstår. Patienten har gått flera år i 

terapi och har i anamnesen flertal tidiga separationer och andra tidiga trauman. Hon har 

stora svårigheter i nära relationer att visa sin ilska i rädsla för att driva bort människor. 

Terapeuten beskriver: 

Och hon skällde ut mig på ett sätt… Hon var klockren i mina brister. Det var nästan 

otäckt, nästan för mycket… jag tror att det blev en vändpunkt på det sättet, dels successivt 

under terapins gång, att jag hållit för hennes attacker… hon tappade fullständigt 

kontrollen och inte på ett agerande sätt, utan det bara brast för henne… men det blev 

någonting helt annat, att hon inte hade jagat bort mig. 

Terapeuten beskriver ett lugn och en känsla av befrielse i samtalet efter vändpunkten. 

Också en känsla av att ha haft rätt i sin bedömning och i sina interventioner. 

1.3 Spontan intervention 

Till mig kom det bara… 

Fem av terapeuterna beskriver att det under vändpunktstimmen kommer någonting till 

dem som bara kommer och de säger någonting väldigt spontant som bryter isen. Det som 

de säger är inte alls genomtänkt, men flera av terapeuterna tänker ändå att det är något 

som kanske tidigare agerats ut utanför rummet men att det nu tagits in i rummet och 

förlagts hos terapeuten. Ofta har det en längre tid i terapin varit tungt, ett stort motstånd 

hos patienten när den spontana interventionen uppstår. Terapeuten har börjat tvivla på om 

terapin är bra för patienten, en känsla av uppgivenhet uttrycks hos terapeuten. 



En av terapeuterna beskriver vad som händer i ett samtal med en patient som tidigare gått 

hos terapeuten och nu återkommit i samband med en kris. Terapeuten upplever att 

patienten fastnat i depressiva vanförställningar som terapeuten känner igen som ett 

gammalt mönster från den tidigare terapin. 

… hon kunde inte slå ifrån sig, hon ältade samma, och till slut… då sa jag, patienten är, 

mörkhårig, du är blond… hon bara skrattade, det var moget på något sätt... det var en 

sådan split men då var det, jag nådde fram när jag sa sådär… Till mig kom det bara. Det 

blev tydligt, jag prackade på henne något som hon absolut kunde skilja ur sig ifrån och 

det var… liksom något som släppte… jag tror att det var det här att hon fick kontakt, att 

hon kunde skilja ut sig 

Terapeuten beskriver att hon under flera samtal inte fått någon känslomässig kontakt med 

patienten, terapeuten har inte nått fram. Plötsligt får hon en ingivelse att säga ” – Du är 

blond”, vilket bara kommer över henne, inte alls planerat. Patienten stannar upp och 

humorn kommer in. De skrattar tillsammans och en lättnad uppstår i rummet. De får 

tillgång till ett lekutrymme. Efter den här timmen kan patienten skilja ur sig, tänka i nya 

spår. 

Ett annat exempel på detta är ifrån en terapi där patienten har svårigheter att sätta gränser 

och alltid ställer upp på andra.  

Terapeuten beskriver vad som hände den timmen då vändpunkten ägde rum: 

… en gång när hon var här, och vi talade om relationen till föräldrarna igen, och den 

skuld hon kände i förhållande till dem, så sa jag något, som jag inte kommer ihåg exakt, 

men det handlade om att påminna henne hur illa de har behandlat henne. Jag var också 

vid tillfället rätt upprörd å hennes vägnar och blev då intensiv i mitt försök, att se det 

paradoxala i att det är som att hon känner skuld. Plötsligt hör jag sedan mig själv säga, 

ja det är inte viktigt vad jag tycker, det är vad du tycker och tänker, som är viktigt. 

Patienten som tidigare mest visat sig ångestfylld och ledsen, började då till min 

överraskning skratta. Humor kom sedan att bli ett viktigt inslag i terapin. 

Patienten började skratta för att hon visst tyckte att det var viktigt vad terapeuten tyckte. 

Hon hade idealiserat terapeuten och som i andra relationer inte lyssnat på vad hon själv 

vill och känner. Men efter den här timmen kunde hon förstå att det var viktigt att mer göra 

det som var viktigt för henne själv. Hon började kunna sätta sina egna behov främst 

ibland och slutade att ställa upp så mycket för andra. Terapeuten hade inte, innan det här 

samtalet, uppfattat att patienten hade någon humor, men efter den här vändpunkten blev 

humorn ett viktigt inslag i deras terapi. 

Även den här vändpunkten utmärks av spontanitet och humor. 

 

 



1.4 Terapeuten säger ifrån, blir väldigt tydlig 

Då sa jag väldigt, väldigt tydligt till henne… 

Sex av de intervjuade terapeuterna beskriver att en vändpunkt uppstår när de säger ifrån, 

är tydliga, sätter en gräns. Det rör sig framförallt om patienter som gått en längre tid i 

terapi och där den terapeutiska processen på ett medvetet plan ”gått i stå”. Kategorin 

påminner om 1.3 Spontan intervention, men är mer genomtänkt och medveten. För att 

terapeuten ska kunna vara så tydlig krävs en god allians. 

En terapeut beskriver en längre tids terapi där patienten fastnat i ett upprepningstvång, 

vilket problematiserats flertal gånger i terapin, men patienten hamnar där åter och åter 

igen: 

Ja, jag (terapeuten) känner igen det här säger jag, jag känner igen det här du sa förra 

gången också. Ja det gör hon ju, men hela tiden och det har ju varit fem sex gånger, så 

det har varit samma visa varje gång… Då sa jag väldigt, väldigt tydligt till henne det är 

så här du brukar göra. Så nu kan vi inte prata om det här längre utan nu måste du förstå 
att jag har ledsnat på att höra om de här personerna som du tycker saker om 

Det här exemplet är ett gränsfall om det skulle hamna under den frågeställningen: 2. Vad 
är utmärkande för det ögonblick, den sekvens eller den terapitimme där vändpunkten 

identifieras, eftersom terapeuten egentligen inte märkte någon egentlig skillnad i det 

aktuella samtalet när det här sades, men märkte en påtaglig skillnad vid nästa samtal. 

Patienten hamnade i en kortvarig kris efter samtalet och terapeuten förväntade sig att 

patienten återigen skulle hamna i sitt upprepningstvång, men blev förvånad när patienten 

kom till sitt nästa samtal eftersom det var en helt annan kvalitet i kontakten. Patienten 

hade återhämtat sig på ett helt annat sätt än vid tidigare, liknande situationer. Det här 

ledde i förlängningen till ett avslutande av flera destruktiva relationer. Terapeuten betonar 

att de hade haft en lång kontakt, god allians, vilket ledde till att hon kunde säga ifrån med 

en sådan kraft. 

Terapeuten beskriver hur tankarna gick inför interventionen, vad patienten behövde förstå 

på ett djupare plan; 

… att gå in i sig själv och verkligen förstå, så här kan jag inte fortsätta och då har det 
gett patienten ett annat lugn 

1.5 Rambrott 

… där gör jag ett avsteg… så där agerar jag på ett annat sätt… 

Rambrott är inblandat i flera av de vändpunkter som terapeuterna tar upp. Det som 

beskrivs i sju av fallen är att terapeuten agerar ut något som legat som ett motstånd dem 

emellan och hindrat terapiprocessen att på ett medvetet plan fortlöpa. 

Terapeuten gör ett avsteg i sin terapeutroll som likt kategori 1.3 Spontan intervention, 

kommer oväntat, men skillnaden är att terapeuten rent konkret agerar. Terapeuterna själva 



identifierar i flera fall timmen där rambrottet skedde som utmärkande för timmen, men 

skillnaden i kvaliteten kommer oftast först i timmen efter. Ibland tas rambrottet upp som 

en del i en process som föregår vändpunkten. 

En av terapeuterna beskriver en av sina patienter som en plikttrogen, ambitiös person som 

har svårt att unna sig något extra, utöver det allra nödvändigaste. Terapin har den senaste 

tiden präglats av motstånd. I slutet av en terapitimme följer terapeuten patienten till 

dörren och terapeuten fäller en kommentar om ett föremål som hon nyligen själv köpt, 

helt oväntat för terapeuten själv 

Terapeuten beskriver vad som hände: 

Jag tror att vi stod vid dörren och jag sa någonting som inte hörde till terapin och nästa 

gång som hon kom var det som att hon hade tillåtelse att slappna av(…) Det var något 

med (ett föremål), kan hon så kan jag, kan terapeuten så kan jag, det blev, det var en liten 
vändpunkt. 

Konsekvensen blir att patienten vid nästa samtal unnat sig att köpa något. Det blev som 

att kan terapeuten så kan jag. 

Jag (terapeuten) tyckte snarare att jag jobbade, att det var motstånd. Det kan ju hända att 
jag gjorde något utagerande utifrån att det var sådant motstånd.(…) Det här med 

enachments, ibland tror jag att man agerar ut någonting som man som terapeut inte 
hittar ord för. 

1.6 Terapeuten litar på sin motöverföring 

… det är ju ändå någon slags kommunikation som pågår 

Terapeuterna kan beskriva att de under en längre tid haft en känsla som varit svårtolkad 

och inte stämt överens med patientens yttre sammanhang. När de förstått att det rört sig 

om motöverföringskänslor och kunnat formulera för patienten, det som varit outtalat 

under en tid i terapin, infinner sig en lättnadskänsla. Att prata om det som verkligen är. 

Det är oftast svårare att hantera motöverföringskänslor som innehåller förakt och avsky. 

En terapeut beskriver vad som föregick vändpunktstillfället; 

… och sen efter ett tag med alla de där känslorna (hos terapeuten) så började jag fundera 
(…) vad är det som skulle väcka sådana känslor hos mig(…) men jag började ändå att 

reflektera över att det är ju någon slags kommunikation som pågår(…) utan jag hör 
verkligen mig själv säga till henne… 

Terapeuten beskriver sin egen känsla, under terapitimmen, efter att hon satt ord på sin 

motöverföringskänsla; 

Alltså det kändes, det var verkligen som en varböld som sprack, väldig lättnad och alla de 

här känslorna hos mig var ju helt borta. Då fanns ju bara empati och en önskan om(…) 
men också väldigt mycket empati och förståelse… 



2. På vilket sätt definieras och återges vändpunkter? 

 

Resultaten under den här frågeställningen visar att: vändpunktsögonblicket ofta beskrivs 

som en känsla och att beskrivningen av vändpunkten blir tydligare i förhållande till 
någon annan. 

2.1 Vändpunktögonblicket beskrivs ofta som en känsla 

… det var verkligen (…) en väldig lättnad 

De intervjuade terapeuterna använder ofta beskrivningar som plötsligt, oväntat när de ska 

sätta or på upplevelsen av vändpunkten under timmen. De använder ofta ord som; 

överrumplad, oöverlagt och att något nytt kommit in i terapin. Att en känsla av lättnad 

och befrielse infinner sig, vilket handlar både om att patienten beter sig annorlunda och 

att/eller terapeuten beter sig annorlunda. De kan gå till sin patient med tanke om att 

timmen ska utforma sig på ett visst sätt och så blir den på ett helt annat sätt. De beskriver 

det som något ordlöst, som funnits där dem emellan, men som varit omedvetet eller för 

konfliktfyllt för patienten att ta upp. En terapeut refererar till Christopher Bollas som talar 
om idiom, en djupare ordlös förståelse. 

Flera vittnar om att det vara svårt att precis beskriva vad som hände i 
vändpunktsögonblicket. 

2.2 Beskrivning och förståelsen av vändpunkten blir tydligare i förhållande till någon 

annan 

Det kan vara svårt i stunden att förstå och återgå vad som egentligen hände i 

vändpunktögonblicket. Flera av terapeuterna beskriver att när de tar upp vad som hänt i 

handledningen och/eller med kollegor att det då blir möjligt att sätta ord på vad som 
hände och sätta det i ett större sammanhang och se det som en del i en process. 

 

3. Hur beskriver terapeuterna processen som leder fram till vänd-

punkten? 

 

Under den här frågeställningen framkommer att; vändpunkten ofta föregås av ett 
motstånd hos patienten såväl som hos terapeuten, vikten av att terapeuten bemöter 

patienten på ett annat sätt än vad denne är van att bli bemött på/positiv överföring, att 

avbrott i terapin, och att sedan vara välkommen tillbaka, kan leda till en vändpunkt 
(vilket i uppsatsen företrädesvis gäller unga vuxna), tiden och frekvensens betydelse, den 
terapeutiska ramens betydelse såväl som den terapeutiska neutralitetens, vikten av att 

arbeta sig igenom uppkomna konflikter, att patienten känner sig förstådd och sedd, vikten 

av handledning, att agerandet och projicerandet minskar när vändpunkten närmar sig, att 



rambrott kan leda till en vändpunkt samt vikten av härbärgering och att en fördjupning 
av alliansen kan leda fram till en vändpunkt. 

3.1 Motstånd 

Innan vändpunkten äger rum har ofta terapin ”gått lite i stå”. Terapeuterna uttrycker en 

uppgivenhet och svårigheter att nå fram till sin patient. 

3.2 Terapeuten bemöter patienten på ett annat sätt än denne är van vid att bli bemött 

på/ positiv överföring 

Sju av terapeuterna beskriver att vändpunkter uppkommit i terapin efter att patienterna 

blivit bemötta på ett annat sätt än vad de är vana vid att bli bemötta på, det vill säga att 

överföringen upplevdes som positiv. 

En terapeut beskriver en patient som var aggressiv i sitt relaterande och terapeuten 

upplevde patienten som hotfull och terapeuten var rädd för patienten. Till slut var 

situationen nästan ohållbar och terapeuten tog upp patienten i sin handledning. 

Handledningsgruppens förslag var att terapeuten skulle träffa patienten två gånger i 

veckan i stället. 

Terapeuten beskriver: 

Och i stället för att hon skulle sluta så föreslog jag att hon skulle gå två gånger per vecka 
och sedan gick hon många år hos mig 

Terapeuten beskriver att patienten blev häpen när hon föreslog att de i stället skulle träffas 

två ggr per vecka. Patienten var så van vid att bli övergiven. Hon fortsatte att bli arg 

ibland, med blev lugnare och terapin fortsatte i flera år. Terapeuten agerar här på ett annat 

sätt än vad patienten är van vid vilket gör patienten lugnare och en vändpunkt kan äga 

rum. 

3.3 Avbrott i terapin 

… och där är det definitivt det där avbrottet, och jag tänker att slutet var det som blev 
början 

Det framkommer i materialet att unga vuxna patienter har en tendens att avbryta terapier i 

förtid pga. olika orsaker, både planerade och att de ”glider” ur terapin och när de sedan 

söker upp terapeuten på nytt och vill fortsätta blir avbrottet i sig en vändpunkt, att det är 

annan kvalitet i kontakten när terapin tas upp igen. Det är tydligt att det både handlar om 

att patienten känner sig välkommen tillbaka och att distansen/uppehållet i terapin bereder 

vägen för närheten som då är möjlig. 

Terapeuterna beskriver att den terapeutiska processen, under ”uppehållet” i allra högsta 

grad är pågående. 

En terapeut beskriver vändpunkten med en ung vuxen som avslutar terapin för att åka ut 

och resa. Terapeuten uppfattade att patienten ”pseudotillfrisknade” under den första 



terapiomgången. Terapeuten tänker att patienten eventuellt tyckte att det var för jobbigt i 

terapin och tog sin tillflykt i resan. När patienten kommer tillbaka mår hon jättedåligt och 

påbörjar återigen terapi hos sin tidigare terapeut; 

… men hon kunde ju faktiskt börja göra sin egen historia och det har jag sett, alltså det 

här avbrottet, att avbrottet blev som en vändpunkt, där hon kunde börja ta sig själv och 

terapin på allvar. Hon säger också att nu förstår hon vad hon gör hos mig och hon 

förstår också hur det har sett ut på något sätt och nu tycker hon att hon får jättemycket 
hjälp. 

Terapeuten beskriver att patienten behövt uppehållet för att förstå terapins betydelse, våga 

låta den vara viktig och framförallt få se att terapeuten finns kvar, och är sig lik. 

Terapeuten fortsätter att beskriva: 

… kanske det var därför hon var så tillknäppt mot mig för att hon hela tiden måste skydda 

sig mot drömmen, eller längtan efter mig (…) Men när hon kom tillbaka så tror jag att 

någonting hade lossnat som gjorde att hon kunde komma både närmare mig och sig själv 
på ett annat sätt. 

3.4 Tiden, frekvensen 

Ja hon har fått den här tiden, det har varit jättejobbigt med henne 

Terapierna som beskrivs har varit kontakter som varat länge, mellan två och åtta år, och 

patienterna har ofta gått en- två gånger i veckan. Tiden är viktig för att terapeuten ska få 

fatt i patientens mönster av upprepningar, sätt att relatera, överföringen och kartlägga 

försvarsmekanismer. 

En terapeut beskriver hur viktig tiden är för att förstå att det handlar om ett mönster hos 

patienten; 

Men innan jag kom fram till att det var ett mönster så upprepades det två gånger i varje 

fall. Först tänkte jag att hon hade rätt. Det kanske är knepigt. Det kanske är hon som är 

offret i det hela så att säga. Men så var det ju inte. (…) Men jag tror ändå att hon har 
behövt de här smällarna… 

Sex av terapeuterna tar också upp vikten av att patienterna kommer på sina tider för att 

komma vidare i terapin. 

… jag tror hon lämnade fyra återbud på alla dessa år, hon kom som en klocka 

3.5 Neutraliteten och ramen 

… neutraliteten, att hitta positionen där man är vänlig och lyssnande… 

I materialet framkommer också betydelsen av terapeutens neutralitet och den viktiga 

terapeutiska ramen, att terapeuten är där varje timme, samma tid, samma plats, lyssnande 

utan att döma eller värdera. 



En terapeut ser tillbaka till vad som bland annat ledde till vändpunkten i en terapi; 

Jag tror att det handlade väldigt mycket om patientens känsla (…) för neutraliteten, att 

hitta positionen där man är vänlig och lyssnande utan att använda tiden för egen del. Det 

väldigt konsekventa i den hållningen. Det är vad patienten tänker och känner som är i 

fokus och det prövas ju under långa perioder, liksom ens förmåga att ge tillbaka det som 
är användbart för patienten 

3.6 Att säga som det verkligen är (arbeta sig igenom) 

Vikten av att ta upp det material som finns, att inte som terapeut väja för det som är 

obehagligt. 

En terapeut beskriver en sådan sekvens; 

Jag satte ord på hans destruktivitet, våldet, mordiskheten och önskan att plåga, att rikta 

utåt det som dolde sig i föraktet. Jag kände att jag skar i honom med kniv. Ja, det kanske 

är en kvalitet i det arbetet som krävs av en som terapeut, att vissa stunder, även om man 
vet att det sårar, ändå inte dra sig för det. 

3.7 Patienten känner sig förstådd och sedd 

Så allt det här, att vi hamnade i att börja förstå hennes situation 

Sex av terapeuterna beskriver att patienterna innan vändpunkten sade att det kände att de 

blev förstådda och att de på något sätt uttryckt det till terapeuten. Det kan vara att 

terapeuten kommer ihåg någonting som patienten har berättat tidigare, eller att de känner 

att de får genuin kontakt. Det är som att de förvissar sig om att terapeuten håller och att 

denne kommer att stanna kvar när det är dags att prata om det som är viktigt. Det här är 

mer en långsamt framväxande vändpunkt, som inte är så plötslig, där terapeuten kan ana 

vart processen är på väg. En av terapeuterna beskriver det som ett; Långsamt gnetigt 
arbete. 

3.8 Handledning 

Handledning är en mycket viktig del i processen fram till vändpunkter. Handledning kan 

vara viktig för terapeuten för att möjliggöra en vändpunkt, för att få hjälp att få fatt i vad 

som behöver göras för ett genombrott. Handledningen är också viktig för att förstå vad 

som hänt när en vändpunkt ägt rum. Tio av de patientfall som togs upp var 

utbildningspatienter där terapeuten fått mycket hjälp av sin handledning. 

Fyra av terapeuterna beskriver hur handledningen varit viktig för dem för att kunna orka 

finnas kvar för patienterna när det ”stormat” som mest. Att handledaren orkar härbärgera 

när terapeuten blir för utmattad. 

En terapeut beskriver hur viktig handledningen varit med en patient som hon haft stora 

svårigheter med; 

Och där jag också är så tacksam över handledaren som väntade så länge innan han satte 



åt tumskruven, nu behöver det hända något här. Så att det är både att handledaren 
behöver stå ut och härbärgera och låta det växa fram och att man själv är i fas. 

3.9 Agerandet och projicerandet minskar 

… och var som ett torrt skinn och bara fladdrade 

Fem av terapeuter beskriver att patienterna agerar utanför rummet på olika sätt och att det 

är viktigt att ta in agerandet i rummet, i överföringen. I den förberedande processen, inför 

vändpunkten, märks att patienten tar tillbaka sina projektioner och ett minskat agerande 

utanför terapirummet. 

3.10 Rambrott 

Rambrott tas både upp här, samt i kategori 1.5, under frågeställningen Vad är utmärkande 
för det ögonblick, den sekvens eller den terapitimme där vändpunkten identifieras?. 

Som jag skrev i kategori 1.5 så var det gränsfall om Rambrott skulle hamna där eftersom 

förändringen oftast kommer först i timmen efter, men vändpunkten identifieras ändå av 

terapeuten i just det samtalet, när rambrottet ägde rum. 

I åtta av patientärendena är rambrottet en ingång till vändpunkten och då beskriver 

terapeuterna vändpunkten mer i processtänkande, inte så dramatisk. Rambrottshändelsen 

är tydlig, men vändpunkten infinner sig successivt. Terapeuterna för ändå fram rambrottet 

som en starkt bidragande orsak till vändpunkten. 

Rambrotten i den här undersökningen handlar nästan uteslutande om att terapeuten blir 

mer framträdande som person, kliver utanför sin terapeutroll. I ett av exemplen kontaktar 

terapeuten patientens psykiatriska öppenvårdsmottagning då patienten är suicidal. 

Terapeuten visar sin oro för patienten. 

… jag(terapeuten) går in och tar ansvar för en situation som patienten på något sätt visat 
att patienten inte orkar med… 

I ett annat exempel möter terapeuten sin patient, som har en social fobi, i ett sammanhang 

utanför terapirummet. Terapeuten småpratar med patienten och får då en fördjupad, 

kanske mer ordlös, förståelse för patientens problematik, vilket leder till en vändpunkt. 

Patienten har verkligen social fobi(…) och jag hade inte förstått hur det var så jag fick 

uppleva det och det blev också en vändpunkt för patienten när vi kunde ta upp det 
tillsammans så har också andra situationer uppkommit, vad som händer, vi har kunnat 
vara konkreta… 

3.11 Härbärgering och fördjupning av alliansen 

Härbärgering tas upp i kategori 1.2 under frågeställningen”, Vad är utmärkande för det 

ögonblick den sekvens eller den terapitimme där vändpunkten identifieras?” men är 

också en mycket viktig faktor i processen som leder fram till vändpunkten. 



Den bärande alliansen tas också upp som viktig, vilket även framkommit i de kategorier 

som tagits upp. I femton av de ärenden som tas upp, såväl planerade som mer spontana, är 

den bärande alliansen avgörande för att interventionen överhuvudtaget ska komma till 

stånd. 

 

4. Hur benämns vändpunkterna i terapin?  

 

Under den här frågeställningen framkommer att det vanligaste är: att både terapeut och 

patient tar upp vändpunktsögonblicket, men att det dröjer, samt att det oftast inte 

benämns just som vändpunkt. Det är ytterst sällan som endast patienten tar upp en 

vändpunkt som terapeuten upplevt och ibland uttalar ingendera att en vändpunkt ägt rum. 

Fallet då är oftast att vändpunktsögonblicket är svårt att urskilja. Att det handlar om 
långsamma processer i en lång terapi. 

4.1 Båda terapeuten och patienten tar upp det 

Vi pratade om det men inte på det sättet… 

De allra flesta av terapeuterna beskriver att vändpunkten tas upp gemensamt men inte 

benämns just som vändpunkt. Ofta dröjer det ett tag innan det tas upp. Det är som att båda 

behöver få distans till det som uttalats. Det beskrivs som att det var viktigt och en 

avgörande händelse, men terapeuternas upplevelse är nog mer att det talas om vad som 

kommer efter vändpunkten, dvs. en öppning för att tala om det som är viktigt. Att 
motståndet hävts. 

Det är vanligt att det kommer upp i utvärderingen av terapin. 

4.2 Varken terapeut eller patient tar upp att en vändpunkt ägt rum 

Verbalt tror jag inte att vi uttalade någonting… 

Det är ytterst sällan som endast patienten tar upp att en vändpunkt ägt rum, eller i varje 

fall benämner det just så, men i några av de fall som berördes, tog varken patienten eller 
terapeuten upp att en vändpunkt ägt rum. 

I de fallen handlade det oftast om att vändpunkten inte var så tydlig, att det var en lång 

terapi, med långsamma processer. 

En terapeut beskriver hur han ser på sitt arbete som terapeut; 

Jag tror att jag mest är van vid långsamt, gnetigt jobb, som är ganska lågmält, det händer 
sällan dramatiska saker, det rullar på… 

 



Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledningsvis var intentionen att intervjua tio psykoterapeuter men på grund av 

svårigheten att få tag på så många genomfördes åtta intervjuer. Förfrågan om deltagande 

skickades ut till psykoterapimottagningar och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i 

Stockholmsområdet. Bl.a. skickades en förfrågan ut till Psykoterapiinstitutet som 

genomgick stora organisatoriska förändringar vilket även gällde flera av de psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar som blev tillfrågade om deltagande. Det kan vara en förklaring 

till att det var svårt att få tag i endast åtta psykoterapeuter att intervjua. Gruppen var 

således liten och det kan vara svårt att dra några generella slutsatser om vändpunkter 

utifrån intervjuerna. Intressanta data kan beskrivas, och vissa mönster, kring begreppet 

vändpunkter, i terapeuternas patientberättelser kan klart urskönjas. Att använda halv-

strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har varit ett givande tillvägagångssätt. 

Öppenheten i intervjusituationen, att det fanns utrymme för terapeuterna att ta upp flera 

patientärenden, har lett till att många olika perspektiv på vändpunkter har kunnat belysas. 

De intervjuade terapeuterna ställde sig positiva till att delta i studien och hade förberett 

sig väl inför intervjun. 

Då intervjuerna generat mycket material i form av skriven text har det varit viktigt med 

det mödosamma arbete som databearbetning innebar. Det har varit viktigt att läsa igenom, 

analysera materialet, skissa på förslag till kategorier och hela tiden återvända till det 

ursprungliga materialet, för att därigenom komma fram till de slutgiltiga kategorierna. 

Det har också känts viktigt att hela tiden ha en närhet till intervjuerna, att läsa igenom 

dem om och om igen, även återigen lyssna på banden, för att terapeuternas ursprungliga, 

upplevda erfarenhet verkligen skulle komma fram. 

Eventuellt kunde patientantalet under själva intervjun ha begränsats för att därigenom 

ytterligare ha kunnat fördjupa terapeutens upplevelse av vändpunkter med just den 

patienten. Detta skulle kanske ha lett till en fördjupning på en nivå, men varit begränsande 

på det sättet att färre patienter skulle ha varit representerade, vilket skulle ha lett till att det 

skulle varit ännu svårare att dra några generella slutsatser. 

 

Resultatdiskussion 

Något som blir tydligt i resultatdelen är relationens betydelse för att en vändpunkt ska 

kunna komma till stånd. Buber (1962), talar redan 1923 om relationens betydelse, i såväl 

terapeutiska sammanhang som rent allmänmänskligt. I modern psykoterapiforskning 

betonas också alltmer att en av de avgörande faktorerna är just relationen mellan terapeut 

och patient (Safran et al., 2001; Wachtel, 2008). 

Vikten av tiden och kontinuiteten förs fram som en faktor för att en terapeutisk allians ska 

kunna uppstå. Flera av de patienter som tas upp i studien har gått i långa terapier, i ett av 

fallen pågick terapin i åtta år. De flesta av patienterna gick två gånger i veckan. Tiden och 



kontinuiteten ger terapeuten möjlighet att upptäcka upprepningstvång och olika mönster i 

patientens beteende, något som Røvik (2001) betonar. Han menar att tiden är viktig för att 

kunna möta patienten när denne är redo, när det finns en bärande allians, att det då finns 

möjligheter för en vändpunkt att äga rum. 

Som Stern (2005) skriver så tappas de här möjligheterna ibland bort, vilket beror på att 

terapeuten inte är tillräcklig lyhörd och närvarande och möjligheten att komma vidare kan 

ibland då gå förlorad. Stern, betonar att det krävs ett mod att stanna kvar i mötet, att på 

det sättet, tillsammans väva den intersubjektiva väven. För att kunna komma till att väva 

den intersubjektiva väven behöver en god allians skapas mellan patient och terapeut. 

Stern beskriver också att en av de främsta drivkrafterna i psykoterapi är längtan efter 

intersubjektivitet, vilket kan liknas vid Røviks (2001) beskrivning av att patienten 

behöver acceptera sitt beroende av terapeuten för att kunna urskilja sig för sedan att 

komma vidare till att bli mera självständig. Resultaten visar vikten av att terapeuterna 

finns kvar för patienten, att beroendet skapas för att de sedan ska kunna urskilja sig och 

gå vidare. Längtan efter intersubjektivitet kan visa sig på olika sätt, ibland genom 

agerande, aggressivitet, vilket flera av terapeuterna sett och härbärgerat för att sedan 

kunna nå det som finns bakom, exempelvis sorg och övergivenhet vilket bereder vägen 

för en vändpunkt. 

Ett intressant fynd som framkommer i resultaten är att unga vuxna patienter ibland kan 

behöva ge sig i väg från terapin för att sedan, när de kommer tillbaka, våga närma sig 

terapeuten, våga erkänna dennes betydelse. Det framkommer som något nytt i resultaten 

och är inte nämnt i den tidigare forskning och litteratur som gåtts igenom i bakgrunden. 

Terapeuterna beskriver de här ”avbrotten” som en del i den terapeutiska processen – att 

terapin, av terapeuten, betraktas som pågående . Det blir som en parallellprocess där 

tonåringen håller på att frigöra sig från sina föräldrar, för att sedan kunna återvända till 

föräldrarelationen på en mer jämbördig, vuxen nivå. Røvik (2001) beskriver också att en 

vändpunkt ägde rum efter ett längre planerat uppehåll. Det blir som om patienten behöver 

kunna växla mellan närhet och distans för att därigenom hitta en psykisk balans. 

I undersökningen behandlades sammanlagt 21 patientärenden. Många av dem var 

personer med en tung psykiatrisk problematik. Något som jag kom att reflektera över 

under arbetets gång var, hur det kom sig att terapeuterna tog upp just dessa patienter och 

varför vändpunkterna blev tydliga just med dessa patienter. Ett sätt att förstå detta är 

utifrån Melanie Kleins teori. Patienterna styrdes av inre onda objektsrepresentationer och 

terapeuten kunde genom sitt härbärgerande, och genom att projektiva identifikationer 

uppstod bidra till förändring. Ett integrerande uppstår av dessa delar och helheter kan 

skapas. Genom detta långvariga, trägna terapeutiska arbete kan de uppnå den depressiva 

positionen. I Levit et al. (2006) betonas just att patienter i psykoterapier upplever det som 

hjälpsamt att de emellan sessionerna kan bära terapeuten med sig som ett inre gott objekt. 

Vikten av att arbeta sig igenom och att som terapeut bli tydlig, visa på upprepningstvång, 

framkommer i studien. Genom att göra detta kan patienten frigöra sig och skapa sitt eget, 

urskilja sig. Bollas (1995) beskriver att det inom varje individ finns ett unikt, eget idiom 



och Winnicott (1995) beskriver vikten av det finns ett lekutrymme, mellanområde i 

terapin. I undersökningen framkommer att efter vändpunkten ägt rum, infinner sig en 

känsla av lättnad, en känsla av att börja kunna prata om det som är viktigt, om det som 

patienten är där för att jobba med. Det är som terapeut och patient har hittat fram till 

mellanområdet, och nu kan börja ”leka”. Flera av terapeuterna beskriver också att humorn 

kommer in i terapin när en vändpunkt ägt rum. Det är som att patient och terapeut börjar 
komma i kontakt med det genuina, patientens eget unika idiom. 

Det framkommer svårigheter att sätta ord på vändpunkterna, något som Norling Bergdahl 

(2002) också skriver om. Det märktes också under intervjuarbetet att terapeuterna var 

måna om att förklara men att det ibland inte gick att sätta ord på utan blev mer en känsla 

som förmedlades. Det var som att någonting gick förlorat, kanske den ursprungliga 

upplevelsen av det genuina mötet, när terapeuten satte ord på det. När sedan terapeuterna 

fick läsa igenom sina citat, ville flera av dem rätta, korrigera i texten där de citerades. De 

tyckte att det såg rörigt ut, att det skulle vara svårt för någon utomstående att förstå vad de 

menade. Kanske är det också ett tecken på att det är svårt att nå fram i text med vad som 
verkligen hände i vändpunktsögonblicket, eller under vägen dit. 

För att just kunna sätta ord på vändpunkter framkommer i undersökningen vikten av 

handledning, vilket inte finns så mycket skrivet om i tidigare forskning kring vändpunkter 

i psykoterapier. Handledning beskrivs som viktig både för att förstå vad som händer i 

själva vändpunktsögonblicket samtidigt som det också beskrivs som viktigt för att bereda 

vägen för en vändpunkt, att upptäcka processer som kan leda fram till en vändpunkt. Att 

terapeuten får hjälp att se vad som sker i det terapeutiska arbetet som exempelvis 

härbärgerande, utageranden, projektiv identifikation och att upptäcka överföringar. I 

studien är det märkbart att flera av de ärenden som tas upp berörde utbildningsterapier där 

handledaren spelar en central roll. Flera av de ärenden som tas upp beskriver också 

patienter, med en svår problematik, där många av terapeuterna fått be om handledning för 
att komma vidare. 

Norling Bergdahl (2002) beskriver i sin studie att utmärkande för förtätade möten är det 

paradoxala, vilket blir tydligt i min studie. Flera av terapeuterna betonar ramens betydelse 

för vändpunkten, samtidigt som brott i ramen tas upp som avgörande för att en vändpunkt 

ska komma till stånd. Härbärgerandet nämns som viktigt i processen fram till 

vändpunkten, och även under själva vändpunktstimmen, samtidigt som de spontana, 
oväntade interventionerna är utmärkande för vändpunktsögonblicket. 

Även Carlberg (1999) skriver om att rambrott ofta ligger bakom vändpunktsliknande 

händelser, något som också framkommer i min studie. Rambrott ses som bidragande i 

processen som leder fram till vändpunkten samtidigt som det också ses som en av 

faktorerna som är utmärkande för själva vändpunktsögonblicket. Rambrott betraktas i 

flera av exemplen som ett utagerande av terapeuten där terapeuterna agerar ut något, som 
finns hos patienten, som därigenom bli talbart och kan benämnas i terapin. 

Det framkommer också vikten av att möta patienten där denne befinner sig, 

känslomässigt. Carlberg (1999) kommer fram till att vändpunkter sällan är dramatiska i 



barnpsykoterapier, medan det i min studie framkommer att vändpunkten av terapeuten 

ibland upplevs som plötslig, spontan. Kanske är det mer naturligt att det lilla barnet på 

olika sätt uttrycker känslor, agerar men att terapeuten mer reagerar när den vuxne gör det 

på ett kanske för terapeuten infantilt sätt. Det faller sig kanske naturligt att terapeuten 

möter patienten på ett annat sätt i barnpsykoterapin än i vuxenpsykoterapin, men jag 

tycker ändå att Carlbergs resultat går att jämföra med denna studies då ansatsen är 

densamma, det vill säga psykodynamisk individualpsykoterapi. Terapierna vilar på 

sammas teoretiska grundvalar.  

 Igra (2003) skriver också om vikten av att komma i kontakt med sina inre, destruktiva 

krafter, att människan behöver acceptera att dessa finns för att nå en vändpunkt. Kanske 

är just det en av terapeutens viktigaste funktioner, att stå kvar när det stormar som värst, 

att härbärgera. 

De intervjuade psykoterapeuterna beskrev att vid vändpunktsögonblicket har terapeuten 

agerat ut någonting som ofta rör väldigt allmängiltiga saker. En terapeut beskriver att hon 

berättat för en patient att hon köpt ett föremål och att patienten sedan också gått i väg och 

köpt detta föremål, vilket av terapeuten tolkades som att patienten började förstå vikten av 

att unna sig något, att inte bara var duktig och ambitiös hela tiden. Levit et al (2006) tar 

upp att patienter beskriver allmängiltiga saker som hjälpsamma i terapin.  

I en av intervjuerna med terapeuterna framkom en annan aspekt på vändpunkter, att när 

patienten väl bestämt sig för att söka terapi så har det redan skett en vändpunkt, så att 

terapeutens uppgift är att förvalta det förtroendet som patienten kommer med. En 

intressant aspekt på det är att det är ovanligt att patienterna själv tar upp och beskriver 

vändpunkter i terapin. Kanske är det så att det är en vändpunkt, för patienten, i sig att söka 

terapi? 

Resultaten visar att vändpunkter, enligt denna undersöknings definition, finns, att 

terapeuterna kan beskriva olika faktorer som leder fram till vändpunkter och även vad 

som är utmärkande för själva vändpunktsögonblicket.  

Samtidigt är resultaten mycket en beskrivning av hela den terapeutiska processen, av det 

som händer under terapins gång. Man kan fråga sig om det är nödvändigt att tala om 

vändpunkter? Behöver vi benämna kvalitativa förändringar med någonting eller är det en 

självklarhet som ingår i den terapeutiska processen? Det finns uppenbart en svårighet att 

definiera vändpunkter i psykoterapier då innebörden av begreppet kan vara väldigt 

subjektiv och kanske betyder något helt annat för patienten än för terapeuten. Det finns en 

svårighet i att definiera och kategorisera något så subjektivt upplevande, men jag tycker 

att det varit givande och fördjupande framförallt på det sättet att en ytterligare dimension 

av den psykoterapeutiska processen belysts och lyft fram företeelser som är viktiga för att 

uppnå förändring. Kanske är det som Carlberg (1999) skriver; Terapi syftar till att skapa 

mening och mening framstår genom att vi skapar berättelser. Precis som vi behöver 

punkter för att fästa våra livsberättelser på behöver terapeuten punkter som organiserar 

upplevelser och minnen. (sid 219) 



Patienterna som togs upp hade ofta en komplicerad problematik och därför kanske det var 

extra viktigt för terapeuterna att kunna organisera sina upplevelser och också kunna ha 

tillgång till ett hopp och en tillförsikt i arbetet med dessa patienter. Relation blir ett 

nyckelord i resultaten där den visar sig väldigt viktig för att nå fram till en vändpunkt. 
Den är viktig såväl mellan patient och terapeut, som mellan terapeut och handledare. 

Det som blir slående är att resultaten i den här undersökningen beskriver hur viktigt det är 

att ha en bärande allians, att ha tiden och kontinuiteten, vikten av handledning och vikten 

av att se helheten, att det terapeutiska jobbet mycket handlar om att integrera olika delar 
inom patienten. 

I dagens psykiatri satsar man alltmer på kortare samtalskontakter, behandlingen sker 

utifrån symptom, man ser inte symptomen som ett uttryck för något utan som ett tillstånd 

som ska behandlas. På flera psykiatriska öppenvårdsmottagningar drar man ner på 

handledningen. Vad gör det med patienterna som många har en svår och komplicerad 

problematik? Kan det vara så att man aldrig når fram till en vändpunkt, att varje ny 

behandling börjar om på nytt? Om patienten får samtalstid var tredje vecka eller en gång i 
månaden är det då möjligt att jobba sig igenom och nå fram till en vändpunkt? 

Förvisso är psykiatrin inte en psykoterapiverksamhet men i resultaten framkommer 

intressanta iakttagelser om vad som är möjligt att uppnå med psykiatriska patienter som 

har en svår problematik. Genom att erbjuda dem psykodynamisk psykoterapi främjas 
möjligheten att nå fram till vändpunkter och kvalitativa förändringar . 

Om jag skulle gå vidare med att undersöka begreppet vändpunkt skulle jag tycka att det 

vore intressant att vidare utforska patienters upplevelser av vändpunkter. Hur beskriver 

patienterna vändpunkter eller avgörande händelser i terapi? Vad är viktigt för dem i den 
terapeutiska processen? 
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1/12-2008

Intervjuguide  

 

Jag inleder med att presentera mig och kort förklara syftet med intervjun är att ta del av 

psykoterapeuters upplevelse av vändpunkter i psykoterapier, inför min examensuppsats. 

Vändpunkt definieras här som ett ögonblick, en sekvens eller en terapitimme där det är påtagligt 

att något händer med patienten vilket leder till en förändring. Det kan också beskrivas som ett 

kvalitativt språng i terapin. 

Frågeställningarna är avsiktligt öppna för att i möjligaste mån fånga upp terapeutens egen unika 

upplevelse av vändpunkter. 

 

Därefter tar jag upp nedanstående frågeställningar: 

 

1. Skulle du vilja beskriva processen som leder fram till vändpunkten? 

 

2. Vad är utmärkande för det ögonblick, den sekvens eller den terapitimme där vändpunkten 

identifieras? 

 

3. Går det i ord att definiera vändpunkter eller kan det var svårt att exakt i ord återge vad som 

utspelar sig i en terapi när en vändpunkt äger rum? 

 

4. Hur tar du upp, eller tar patienten upp att en vändpunkt ägt rum? 

 

Efter intervjun är avslutad följer jag noggrant upp hur intervjupersonen upplevt att bli intervjuad. 

Jag berättar mer utförligt om syftet med uppsatsen och betonar att allt material avidentifieras samt 

svarar på eventuella frågor från intervjupersonen. 

 

 



Årsta 10/11-08 

Fråga om intervjuer av psykoterapeuter om deras erfarenheter av vändpunkter i 

långtidspsykoterapier 

 

Under tredje terminen av den utbildning jag går, psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk 

inriktning på Stockholms Universitet, ingår att vi ska påbörja arbetet med en uppsats som ska 

läggas fram vårterminen 2010. Jag har valt att skriva om vändpunkter i vuxenterapier. Min 

handledare är docent Gunnar Carlberg. 

 

Vändpunkt definieras här som ett ögonblick, en sekvens eller en terapitimme där det är 

påtagligt att något händer med patienten vilket leder till en förändring. Det kan också 

beskrivas som ett kvalitativt språng i terapin. 

 

Mina frågeställningar är: 

  Hur beskriver terapeuterna processen som leder fram till vändpunkten? 
  Vad är utmärkande för det ögonblick, den sekvens eller den terapitimme där vändpunkten  

   identifieras? 
  Går det att i ord definiera vändpunkter eller kan det vara svårt att exakt återge i ord vad  
  som utspelar sig i terapin när en vändpunkt äger rum? 
  Hur tar terapeuten upp eller tar patienten själv upp att en vändpunkt ägt rum? 
  
  
  
 

Jag har tänkt att jag ska intervjua sammanlagt tio legitimerade terapeuter med psykodynamisk 

inriktning. Terapeuten ska ha arbetat minst två år efter avslutad psykoterapeutexamen. För att 

begränsa arbetet har jag valt att skriva om långtidsterapier. Långtidsterapi definieras här som 

terapier som beräknas pågå minst 50 sessioner. Är det möjligt tar jag gärna del av avidentifierade 

skrivna sessionsrapporter. För att terapeuten ska ha möjlighet att erinra sig timmen när en 

vändpunkt ägt rum är det önskvärt att den aktuella timmen inte ligger mer än ett år tillbaka i tiden. 

 

För att kunna sätta vändpunkten i ett sammanhang behöver jag veta vissa basdata om patienten, 

men för att skydda patienten och med tanke på sekretessen, är det viktigt att uppgifterna 

avidentifieras. 

 



Intervjun kommer att vara halvstrukturerad och beräknas ta mellan 60-90 minuter. Jag kommer att 

ha med mig bandspelare under intervjun. Banden kommer att skrivas ut och sedan raderas. Innan 

uppsatsen slutförs kommer terapeuten att erbjudas att läsa igenom för att godkänna eventuella 

citat från dem. 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Magnusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ett stort tack till min handledare Gunnar Carlberg samt till de intervjuade psyko-
terapeuterna som så generöst delat med sig av sina erfarenheter. 


