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UNGA VUXNAS UPPLEVELSE AV FÖRÄNDRING I PSYKOTERAPI 
 

Lars Andersson och Åsa Garetsos 
 

Psykoterapi har dokumenterad effekt, men det är oklart hur 
förändringen går till och vad som är verksamt i terapin. 
Klientperspektivet förbises ofta i forskningen. I syfte att undersöka hur 
förändring i psykoterapi upplevs intervjuades åtta före detta klienter 
från projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen. Samtliga 
hade skattat sin förbättring som stor enligt SCL-90. Intervjuerna 
analyserades enligt induktiv tematisk metod. Respondenterna beskrev 
manifesta upplevda förändringar i fråga om symtomlindring, 
förbättrade relationer och ökad agens. Upplevda inre strukturella 
förändringar som beskrevs handlade om självbild och emotioner. 
Upplevda underlättande och hindrande faktorer för förändring beskrevs 
beträffande klientens egen delaktighet, terapeutens egenskaper, 
relationen till terapeuten samt faktorer i själva terapin.  

 
 
Förändring är ett centralt mål för psykoterapeutisk behandling (Leiper & Maltby, 2004).  
Att sådan förändring är möjlig att uppnå genom existerande terapimetoder är 
väldokumenterat och finner stöd i en stor mängd studier (Lambert, 2004). Vilka faktorer 
och mekanismer som orsakar denna förändring är däremot varken fullständigt eller 
entydigt klarlagt (Kazdin, 2004; Fonagy, 2003). Kazdin (2007) jämför med talesättet 
”alla  talar  om  vädret  men  ingen  gör  något  åt  det”,  och  menar  att 
förändringsmekanismerna  är  terapiforskningens  motsvarighet  till  ”vädret”.  Att  välja 
förändring som ämne för en psykologexamensuppsats är därför en intressant utmaning.  
 
Att undersöka hur och varför förändring sker i psykoterapi kan vara värdefullt av flera 
skäl. Enligt Kazdin (2007) skulle ökad förståelse för förändringsmekanismer kunna ge 
möjlighet att skapa bättre ordning i den stora mängd psykoterapimetoder som finns idag. 
Det skulle också göra det lättare att förstå vilka positiva sidoeffekter psykoterapi kan ha 
förutom psykiatrisk symtomlindring, till exempel förbättrad hälsa och livskvalitet. Vidare 
skulle det bli möjligt att tillämpa bättre och mer specifikt anpassade terapeutiska 
interventioner i det enskilda fallet. Kazdin menar också att det skulle gå att åstadkomma 
tydligare och effektivare klinisk implementering av forskningsrön om man faktiskt förstår 
hur och varför viss behandling fungerar. Slutligen skulle det kunna underlätta 
identifierandet av vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar ett gott terapiutfall. 
Kvalitativ forskning kan vara en passande metod för att framgångsrikt öka kunskapen på 
detta område (Kazdin, 2007). 
 
Terapeutisk förändring har länge varit föremål för undersökning i forskningen. Alltsedan 
Freud formulerade sina första teorier om i psykoterapins tidiga historia, har frågan om 
vad som orsakar förändring diskuterats, och förklaringsmodellerna har avlöst varandra. 
Den tidiga psykoanalysen betraktade till exempel katharsissom avgörande i den 
terapeutiska processen (grekiska  för  ”rening”, åsyftar inom psykoanalytisk teori insikt 
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genom känslomässig utlevelse). Senare har man inom forskningen alltmera kommit att se 
terapeutisk förändring som en komplext sammansatt process, snarare än att försöka 
upptäcka någon enskild avgörande komponent (Leiper & Maltby, 2004).  
 
Ett vanligt förekommande forskningsfynd är att terapeutisk effekt oftast är icke-specifik, 
alltså inte unik för en viss terapimetod utan gemensam för flera terapeutiska inriktningar 
(Lambert, 2004; Kazdin, 2007; Kraemer, 2006). En metastudie visar att psykoterapeutisk 
behandling som utfördes enligt en väletablerad metod, oavsett vilken, hade tämligen 
likartad effekt helt oberoende av vilken specifik metod som användes (Wampold et. al., 
1997). Många studier har visat att den ena eller andra terapimetoden är överlägsen, men 
detta kan vara ett resultat av ”allegiance”-effekten, (att utfallet påverkas av teorianknuten 
partiskhet hos forskarna) enligt Messer och Wampold (2002). De hävdar att 
gemensamma faktorer har större betydelse än metodspecifika terapifaktorer. Dessa så 
kallade  ”common  factors”  avser  terapeutiska  förändringsfaktorer som återfinns i flera 
olika behandlingsformer. Forskning har visat att klienter redovisat förändringsfaktorer 
som är gemensamma i olika typer av psykologisk behandling. Det är ofta svårt att avgöra 
vilken terapiform klientgrupper som gått i olika behandlingar genomgått endast utifrån 
deras utsagor. Klienternas upplevelser om vad som varit verksamt i terapi oavsett 
terapiinriktning brukar inrikta sig på terapeutegenskaper. Exempel på dessa egenskaper är 
kravlös värme, uppmärksamhet, empati och öppenhet. Även ett antal specifika 
terapeutiska aktiviteter brukar uppges, såsom konfrontationer, stöd och emotionell 
avlastning (Wrangsjö, 2009). 
 
Det förefaller alltså vara en öppen fråga vad som egentligen är verksamt i terapi. 
Eftersom detta samtidigt är en viktig fråga för oss som terapeuter, förblir förändring ett 
område som är väl värt att undersöka vidare. En studie av förändring i terapi kan 
genomföras antingen utifrån terapeutens perspektiv, vilket är det vanligaste, eller ur 
klientens perspektiv. Psykoterapiforskning föreslås enligt Connolly och Strupp (1996) 
innefatta klientens perspektiv, och inte endast terapeutens. Klientens upplevelse av 
terapin har visat sig vara annorlunda än hur den uppfattas av terapeuten och 
forskarna(Levitt, Butler & Hill, 1996). En metastudie av existerande dokumentation om 
patientupplevd förändring visade att två huvudlinjer kunde urskiljas: förändrad självbild å 
ena sidan och symtomlindring å den andra. Av dessa två tycktes forskningen ha lagt 
huvudvikten vid symtomlindring. När patienter själva redogjort för vad de betraktade 
som viktiga förändringar, var det snarare andra förändringar än symtomlindring som 
nämnts oftast: bättre relationer eller stärkt självkänsla var exempel på sådana förändringar 
som beskrivits. 
 
Upplevd förändring i psykoterapi 
I en kvalitativ studie (Binder, Holgersen & Høstmark, 2010) undersöktes hur tio patienter 
efter avslutad behandling beskrev vad de upplevt som goda resultat av sina psykoterapier. 
Dessa klienter var av skiftande åldrar och hade sökt hjälp för diverse psykiska symtom 
(såsom ångest, depression, tvång). Samtliga hade genomgått någon form av 
långtidspsykoterapi, de flesta psykodynamiska och någon enstaka med kognitiv 
inriktning.  Deltagarna betraktade sig vid intervjutillfällena som symtomfria och ansåg 
sig ha fått god hjälp av terapin. Tyngdpunkten lades vid vilka förändringar deltagarna 
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betraktade som mest betydelsefulla. Genom hermeneutisk-fenomenologisk textanalys 
framkom fyra huvudsakliga områden inom vilka förändring till det bättre ägt rum: 

 
1. Nya sätt att relatera till andra. Att kunna välja goda relationer och välja bort dåliga, 

förmå skapa och upprätthålla nära, ärliga och ömsesidiga relationer. 
2. Minskade symtom/minskat lidandeskapande beteende. Ångest och nedstämdhet hade 

minskat, men kunde också uthärdas bättre om de tillfälligt återkom. Reducerat flykt- 
eller undvikandebeteende. 

3. Ökad självförståelse och insikt. Bättre förståelse för egna känslor, reaktioner och 
mönster, vilket lett till ökad känsla av frihet, självbehärskning och förmåga att ändra 
eventuellt maladaptivt beteende. 

4. Att acceptera och uppskatta sig själv. Ökad förmåga till acceptans av både för- och 
nackdelar hos sig själv, att kunna tycka om sig själv sådan man är.  
 

Dessa fyra komponenter bidrog i samverkan till att forma patienternas helhetsupplevelse 
av förbättring i terapin. Symtomlindring upplevdes som viktigt, men sattes också i 
samband med övriga nämnda aspekter av förändring i terapin. 
 
Uppgifter om undersökningsdeltagarna i föreliggande studie hämtades från det avslutade 
projektet  ”Ungdomar  och  Unga  vuxna”  vid  Ericastiftelsen.  Projektet  har  utvärderats 
under projekttiden och rapporterats av oberoende forskare (Jeanneau & Winzer, 2007). 
Rapportens kvalitativa del består av intervjuer med fyra före detta klienter. Samtliga 
berättar om en positiv förändring. Den egna förändringen beskrivs i termer av ökad 
självständighet, att få perspektiv, mognad och att den fysiska och psykiska spänningen 
släppt då det funnits möjlighet att sätta ord på svåra känslor. 
 
Även i en annan studie från samma projekt (Sundström, 2006) undersöktes den upplevda 
förändringen hos nio klienter med följande resultat: 
1. Ökad insikt medverkade till att hitta nya förhållningssätt till svårigheter.  
2. Att förstå och hantera känslor gjorde det lättare att vara i kontakt med jobbiga känslor 

och uttrycka dem.  
3. Att sätta gränser mot andra var också en viktig förändring då en större självständighet 

därigenom kunde börja utvecklas.  
4. Att glädjas över sina prestationer innebar att kunna tillåta sig själv att prestera för sin 

egen skull och att kunna njuta av det som åstadkommits. 
 
I ytterligare en intervjustudie om upplevelser i psykoterapi berättade 30 unga vuxna om 
hur de upplevde bakgrunden till sina problem (Stenqvist, 2007). Ett område som beskrevs 
var Känslor och minnen som har stängts inne. Respondenterna i studien beskrev hur de i 
sin familjesituation inte hade fått möjlighet att uttrycka sina känslor. Problem och känslor 
hade undvikits och inte blivit hörda. Den unga vuxna har därför tagit på sig en mask och 
visat sig duktig. Störst symtomlindring upplevdes i fråga om att respondenterna i mycket 
mindre utsträckning trängde bort sina känslor. 
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Bakomliggande faktorer i psykoterapeutisk förändring 
En kvalitativ intervjustudie på området förändringsfaktorer i psykoterapi har gjorts av 
Rosengren (2006). Där undersöktes bland annat vad sex unga vuxna (19-24 år) själva 
tyckte varit hjälpande respektive stjälpande faktorer i psykodynamisk terapi. Följande 
resultat framkom: 
 
1. Att vara ung och ovan i terapisituationen rörde sig om en osäkerhet kring vad som 
har förväntats av dem eller hur saker och ting ”ska” gå till. 

2. Psykologen som professionell. De flesta litade på att psykologen hade en gedigen 
utbildning och att det fanns en kunskapsbakgrund till det psykologen sa. 

3. Psykologen som person. Respondenterna betonade förutom den professionella 
aspekten  även  vikten  av  att  psykologen  är  en  ”bra  person”.  Personkemi  uttrycktes 
som något viktigt i den terapeutiska relationen. Det framkom också att det fanns ett 
behov av att psykologen ibland var personlig, så att det skapades en ömsesidighet i 
relationen. 

4. Psykologens kön. Om detta tillfrågades respondenterna specifikt, och det framkom att 
psykologens kön oftast inte var av så stor betydelse. Det var viktigare hur psykologen 
var som person. Dock kunde en antingen manlig eller kvinnlig psykolog premieras 
beroende på vilket problem klienten sökt för. 

5. Psykologens ålder. Även detta frågades specifikt om. Psykologens ålder ansågs inte 
ha så stor betydelse. Dock tycktes vissa respondenter föredra att psykologen inte var 
alltför nära dem själva åldersmässigt. 

6. Att få prata med någon, bli lyssnad på. Det flera av respondenterna uttryckte att det 
som hjälpte dem mest var att få prata med någon och att ha någon som lyssnade. 

7. Ta upp saker till ytan. Med detta avsågs att lyfta fram aspekter av sig själv och se på 
dem utifrån. Problemen upptog inte lika mycket energi efter att de klätts i ord. 

8. Sånt man helt enkelt inte pratar om. Det tycktes inte finnas i informanternas 
föreställningsvärld att uttrycka sitt missnöje gällande terapin. 

9. Ge feedback. Att psykologen ställde frågor och kom med nya perspektiv var något 
som uppskattades av respondenterna. 

10. Ge sammanhang i livet. En viktig del i terapin uppgavs vara att olika delar av 
klienternas berättelser kopplades samman av psykologen. 

11. Tystnad. Tystnad i terapin fick klienterna att känna sig obekväma och illa till mods. 
12. Att bli sedd och bekräftad. En viktig del var att få komma till någon som såg att man 

mådde dåligt och samtidigt bekräftade framstegen. 
13. Samspel. Respondenterna beskrev ett samspel mellan klient och psykolog där klienten 

först talade och psykologen därefter kom med frågor som öppnade upp för nya 
perspektiv. När detta inte skedde, som när psykologen endast upprepade det som 
sagts, upplevdes det som att något saknades i terapin. 

14. Rummet. Rummet upplevdes som för stelt vilket gjorde det svårare att öppna sig. 
15. Hemläxor. Hemläxor var ett uppskattat inslag. 
16. Avslut. Respondenterna upplevde avslutet som en känslig punkt. Ett slags 

sammanfattning som band ihop terapin uppskattades. Det beskrevs att terapeuten 
upplevdes vara närvarande i klientens inre även efter terapin. 

 



5 
 

En annan studie (Lilliengren & Werbart, 2005) undersökte hindrande och hjälpande 
faktorer i psykoanalytisk terapi, utifrån klientens perspektiv, genom intervjuer med 22 
unga vuxna efter avslutad behandling.  De upplevda hjälpande och hindrande faktorerna 
samlades under följande rubriker: 
1. Att tala om sig själv (uttrycka/utforska tankar/känslor, rekapitulation) 
2. Det är svårt att tala (hindrar 1) 
3. Att ha en särskild plats och ett särskilt slags relation 
4. Nya relationella erfarenheter (en konsekvens av 1 och 3) 
5. Utforska tillsammans (samarbete klient-terapeut) 
6. Ökad självkännedom (ny självbild, kunna se mönster, nya perspektiv, självreflektion) 
7. Självkännedom räcker inte alltid (problemen kvarstår trots gjorda insikter) 
8. Något saknades (terapeuten var för passiv, t.ex.) 
9. Upplevelse av ”mismatch” (terapin eller terapeuten upplevdes inte vara ”rätt”) 
 
När respondenterna i Jeanneus och Winzers studie (2007) beskrev verksamma faktorer i 
terapi  berördes  relevansen av att  få ha  ”egen  tid”,  att  komma  i  kontakt med besvärliga 
minnen och sätta ord på dem, motivation, rätt fas i livet och att terapin kom på klientens 
eget initiativ. Också terapeutens betydelse betonades, och mer specifikt berördes 
terapeutens hjälp med att lyfta fram nya perspektiv och tankar, terapeutens 
tillmötesgående stil och terapeutens tydlighet och raka sätt. Även alliansen beskrevs som 
en betydelsefull faktor. Viktiga terapeutegenskaper som nämndes var lyhördhet, snäll, 
lugn, intresserad, trevlig och professionell. Om den terapeutiska relationen sade 
respondenterna  att  det  fanns  en  ”vi-känsla”.  Det  framkom  även  att  terapeutens  stil, 
exempelvis beträffande att inte tycka synd om eller behandla klienten som ett barn, var 
viktig för målsättningen att bli säkrare i sig själv. Det förekom också beskrivningar om 
upplevelsen av att terapeuten ville det bästa för klienten och att relationen upplevts som 
personlig. 
 
Även i Sundströms studie (2006) framhävdes den terapeutiska relationen som en 
betydelsefull del i den terapeutiska utvecklingen. Terapeuten var en viktig person som var 
både neutral och empatisk. När det gäller terapeutens tillvägagångssätt vittnade 
respondenterna om att det oftast var klienterna själva som inledde samtalen och att 
terapeuten skapade ett utrymme för reflektion. Genom detta utrymme kunde de själva 
komma fram till det som var väsentligt och arbeta vidare utifrån detta. Andra viktiga 
faktorer var terapeutens engagemang och känslan av att terapeuten verkligen brydde sig 
om dem. 
 
Med ambitionen att undersöka förändringsfaktorer kan det även vara av intresse att 
undersöka vad missnöjda klienter har tyckt sig sakna i terapin. I Sundströms studie 
(2006) uttryckte tre av nio respondenter missnöje med terapin. Detta missnöje gällde 
främst kontakten med terapeuten. Respondenterna ansåg också att terapeuterna i fråga 
saknade kompetens kring klientens specifika problematik eller var för konfrontativa. De 
ansåg även att terapeuten var för passiv eller för styrande och aktiv. Respondenterna 
upplevde att den positiva förändringen inte berodde på terapeuterna. Det som möjligen 
hade hjälpt var strukturen, som att gå till en bestämd plats vid en viss tidpunkt. I samma 
studie beskrev de som var nöjda hur terapin satte igång processer som kunde röra sig om 
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att konfronteras med sådant som vederbörande undvikit (Sundström, 2006). Denna 
konfrontation beskrevs som en utmaning men samtidigt som nödvändig för att förändring 
skulle kunna ske. 
 
Forskning om förutsättningar för förändring har också gjorts inom området 
barnpsykoterapi. Gunnar Carlberg har i sin avhandling Vändpunkter i barnpsykoterapi 
kommit fram till ett antal förändringsagenter (Carlberg, 1999). 102 terapeuter har, utifrån 
identifierade förändringar i terapier, fått beskriva de högst skattade förändringsagenterna, 
vilka sedan sammanställts i fem kategorier:  
 
1. Terapins ramar och struktur. Terapins regelbundenhet i tid och rum som förutsättning 
för förändring.  
2. Terapeutens psykologiska närvaro. Vikten av engagemang, äkthet och intresse hos 
terapeuten, dock utan att tränga sig på klienten för snabbt. 
3. Terapeuten blev ett nytt pålitligt objekt. Att terapeuten fanns kvar förmedlade hopp och 
en ny, positiv erfarenhet. Den nya erfarenheten som terapeuten och klienten skapar 
tillsammans kan i längden bli en modell för hur klienten kan vara med andra i nya 
relationer. 
4. Terapeutens medvetna aktiva hållning. Terapeuten undersöker vad som finns bakom 
barnets känslor, och visar sin önskan om att förstå bland annat genom att klä dessa 
känslor i ord. 
5. Terapin som en möjlighet för barnet att uttrycka sig. Tillsammans med terapeutens 
trygga tillåtelse att uttrycka sitt inre lär sig klienten nya sätt att hantera tidigare 
erfarenheter. Genom att terapeuten står ut med känslorna korrigeras klientens upplevelse 
av att bära på farliga känslor.  
 
I en studie med deltagare i olika åldersgrupper undersöktes hur dessa upplevt 
betydelsefulla förändringsmekanismer och vändpunkter i terapin (Binder, Holgersen & 
Høstmark 2009). Tio före detta psykoterapiklienter intervjuades om vad de upplevt som 
orsaker till deras förändring i terapi. Fyra huvudsakliga områden framkom för vad 
respondenterna beskrivit som betydelsefullt för sin förändring: 
 
1. Att befinna sig i en relation med en klok, varm och kunnig yrkesutövare. 
2. Att den terapeutiska relationen präglades av trygghet, hopp och stabilitet i kontrast till 

det egna oroliga känslolivet. 
3. Att få nya, mer korrekta insikter beträffande sig själv och sina relationer till 

omvärlden. 
4. Att ha skapat ny mening och sett nya sammanhang i sina livsmönster. 
 
Den terapeutiska alliansen har i ovan refererade studier beskrivits som en viktig 
förändringsfaktor. Allians har tillskrivits betydelse genom hela psykoterapins historia. 
Redan Freud menade att positiva känslor mellan patient och terapeut är viktiga för 
framgångsrik behandling (Freud, 1912). Enligt Carl Rogers är det empatiska bandet 
mellan patient och terapeut den viktigaste verksamma faktorn i behandlingen (Rogers, 
1965). Det relationella perspektivet har på senare år uppmärksammats av 
psykoterapiforskningen. Det har rent av utvecklats metoder som helt eller till stor del 
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grundar sig på just det relationella som verksamt i terapin (Holmqvist, 2007). I det 
relationella perspektivet är terapeuten som person en betydelsefull faktor för 
förändringsarbetet. Terapeuten förhåller sig känslo- och relationsmässigt aktiv till 
klienten, som i sin tur genom denna relation får en ny sorts erfarenhet. Samspelet i terapin 
är förutsättningen för den förståelse klienten når genom terapin. 
 
Även terapeutegenskaper nämndes i ovanstående studier som en av de betydelsefulla 
faktorerna i psykoterapi. Forskning har visat att signifikant skillnad finns mellan olika 
terapeuters individuella grad av framgång, men exakt vad detta beror på är inte klart och 
entydigt fastställt. Den egenskap som visat sig ha påvisbar effekt är terapeutens 
erfarenhet. Större antal yrkesverksamma år, oavsett metod, korrelerar med bättre 
behandlingsresultat (Lambert, 2004; Okiishi, 2003; Wampold, 2005). 
 
Inom psykodynamisk teori uppmärksammas även andra aspekter av förändring i terapi. 
En av dessa presenteras av Daniel Stern (2004; Boston Change Study Group, 2010). Stern 
lägger stor vikt vid den terapeutiska förändringspotential som ligger i 
uppmärksammandet  av  ”nu-ögonblicket”  och  ögonblick  av  möten  i  terapi.  Ju  längre 
terapeuten kan stanna kvar i det nuvarande ögonblicket, desto fler vägar att följa kommer 
att dyka upp (Stern, 2004). Det nuvarande ögonblicket kan då vara en väg att nå kontakt 
med det omedvetna. 
 
Unga vuxna i utvecklingspsykologiskt perspektiv 
Psykisk ohälsa bland unga har ökat märkbart på senare år. Särskilt påtagligt är detta i 
åldersgruppen 16-24 år (SOU, 2006). Undersökningsdeltagarna i föreliggande studie 
tillhörde just denna ålderskategori då de genomgick sina psykoterapier. Psykoterapeutisk 
behandling av ungdomar och unga vuxna har bedrivits och beforskats som separat 
företeelse först under 1900-talets senare hälft, och inledningsvis främst enligt 
psykodynamisk metod (Reinecker & Shirk, 2007). Stora forskningsframsteg inom 
området har gjorts på senare tid. Studier har visat att terapi fungerar på ungdomar, men 
det är ännu oklart hur och varför det fungerar, samt för vem eller vilka inom denna 
åldersgrupp (Lambert, 2004). 
 
Erik H Erikson (1969) beskriver ungdomstiden som ett levnadsstadium vars övergång 
innebär en potentiell kris med såväl ökad sårbarhet som ökade möjligheter. Tiden mellan 
barndom och vuxenliv kännetecknas enligt Erikson av sökandet efter en varaktig 
psykosocial identitet. Bildandet av en stabil identitet är adolescensens främsta uppgift. 
Om detta misslyckas kan identitetsförvirring uppstå, i form av kortare eller längre tid av 
”psykosocialt moratorium” där den unge inte riktigt funnit sin plats i tillvaron. Den unge 
kan också bilda en ”negativ identitet” i exempelvis missbruk, sjukdom eller kriminalitet, 
utan att detta nödvändigtvis blir bestående. Nästa steg i utvecklingen är att nå intimitet i 
nära relationer, en uppgift vars framgång bygger på att det föregående stadiet fullgjorts på 
ett tillfredsställande sätt. 
 
Ungdomar befinner sig i en fas i livet där frigörelse och självständighet är en central 
uppgift (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2006 ). Beroendet av föräldrarna har börjat 
avta vilket gör det möjligt att ifrågasätta dem på ett nytt sätt. Denna yttre frigörelse går 
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parallellt med en inre frigörelse. Individen är inte längre lika sammanfogad med sin 
familj och en egen identitet behöver befästas. Vad identitet är kan förklaras på olika sätt. 
Delvis  som  en  känsla  av  att  ”vara  någon” men  den  innebär  också  att  ha  förmågan  att 
urskilja sig själv och bygger därmed på självreflektion. Den subjektiva 
identitetsupplevelsen består av två komponenter: upplevelsen av att vara sammanhållen 
och upplevelsen av vem man är. Den första komponenten är oftast inte i medveten form 
utan den märks av först när den är vacklande. Att inte uppleva sig ha en samlad identitet 
kan  i sin  tur  innebära en djup kris där den grundläggande känslan av att ha ett ”jag” är 
upplöst. Identiteten byggs upp genom att självbilder lagras på varandra. Viktigt i 
förståelsen av identitetsbegreppet är att självbilden aldrig är en helt egen konstruktion 
utan grundar sig även på upplevelsen att bli uppfattad på ett konkret sätt i en situation. 
Den stärks då genom att bli bekräftad av en viktig person. På detta sätt är den personliga 
identiteten en produkt av andras syn på individen och vidare ett resultat av ett samspel 
mellan det individuella och omvärlden. 
 
I Gunnel Jacobssons avhandling On the threshold of adulthood (2005) beskrivs vilka 
speciella påfrestningar åldersgruppen unga vuxna kan utsättas för. Det vanligaste området 
för svårigheter var Relationen till andra där  ”andra”  syftar  på  individer  i  samma  ålder 
samt föräldrar. Vidare diskuteras att en vanlig anledning till att en ungdom söker terapi 
kan vara  en känsla av att  ”sitta  fast”  i  relationen  till  sina  föräldrar. Det nämns även att 
relationerna försvåras av okontrollerad ilska hos den unga vuxna. Viktiga val tas också 
upp som en påfrestning. Dessa val kan röra sig om jobb och studier såväl som ekonomi, 
bostad och sjukdomar inom familjen. Dilemmat kring alla möjligheter som finns och 
svårigheten att välja togs upp som ett stort problem. Valet av studier upplevdes särskilt 
påfrestande då detta har stor personlig betydelse för framtiden, men även är förenat med 
den unges identitet då det visar vem man är och vem man vill vara. Ett annat viktigt tema 
under denna fas i livet var svårigheten att vara sig själv. I avhandlingen diskuteras det 
problematiska med att vara sig själv, ett själv som hos den unge inte är fullkomligt 
etablerat, och att samtidigt förmå komma en annan person nära, i exempelvis en 
parrelation. Separationen från ungdomstiden innebar hos vissa ungdomar en ledsenhet 
som blev svår att hantera.  
 
Att utforska hur gruppen unga vuxna formulerar sina problem kan vara ett sätt att förstå 
de speciella utmaningar som denna fas i livet kan innebära. I en intervjustudie beskriver 
46 unga vuxna sina problem inför psykodynamisk behandling (Rasmussen, 2005). Där 
utarbetas sex kategorier som i studien benämns ”idealtyper”. 
1. Att vara ångestfylld och rädd visade sig vara den vanligaste idealtypen bland gruppen 
unga vuxna i studien. Dessa individer bär på många rädslor, såsom rädsla för ensamhet, 
mörkerrädsla eller rädsla för att vistas bland mycket folk. Symtomet blir en stark ångest 
som upplevs vara okontrollerbar. De beskriver en känsla av att ha trängt bort och stängt 
in jobbiga känslor.  
2. Att ha svårt att hantera känslor. Dessa individer kan ha svårt att uttrycka vad de 
känner både för andra och för sig själv. De kan försöka upprätthålla en glad fasad och när 
känslorna väl släpps fram tar de sig ofta starka uttryck. 
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3. Att vara ledsen och nedstämd är det centrala för den tredje idealtypen. De blir 
orkeslösa, får svårt att sova och tappar tron på framtiden. Hopplösheten om livet leder till 
ensamhet och isolering. 
4. Att känna sig fast i ursprungsfamiljen kännetecknar nästa idealtyp. Det utmärkande för 
dessa individer är en komplicerad relation till föräldrarna. De är ofta arga och besvikna på 
föräldrarna och har ibland svårt att känna sig som egna individer då föräldrarna inte 
accepterar deras självständighet. 
5. Att ha identitetsproblem är en annan idealtyps övergripande tema. Dessa individer vet 
varken vilka de är eller vilka de ska vara. De känner sig suddiga och det händer att de 
försöker anpassa sig till andra genom att ljuga om sig själva eller ofta byta musik- eller 
klädsmak. 
6. Att ställa höga krav på sig själv och ha problem med mat benämns den sistnämnda 
idealtypen. Dessa personer har en stark prestationsångest och ett stort behov av att vara 
duktiga. De blir oroliga eller nedstämda när de ej lyckas leva upp till sina krav och kan 
sluta äta i perioder när de mår dåligt. Höga krav från familjen kan förekomma. 
 
Ericastiftelsen 
Ericastiftelsen grundades 1934 och tar i första hand emot barn upp till sju år och deras 
föräldrar samt ungdomar i åldrarna 16-24 år, bosatta i Stockholms län 
(www.ericastiftelsen.se, 2010). Uppdragsgivare och finansiärer är staten och landstinget. 
Stiftelsen leds av en styrelse, vars ordförande utses av regeringen.  Den psykoterapi som 
erbjuds har psykodynamisk grund. Förutom behandling bedriver Ericastiftelsen forskning 
och utbildningsverksamhet med inriktning på området barn- och ungdomspsykiatri.  
 
Författarna av föreliggande studie erbjöds möjlighet till samarbete med Ericastiftelsen, 
med tillgång till stiftelsens data och som en del av dess egen verksamhetsutvärdering. 
Gunnar Carlberg har varit handledare för vårt arbete. Han är dessutom Ericastiftelsens 
verksamhetschef. 
 
Projektet Ungdomar och Unga Vuxna 
Ericastiftelsens  projekt  ”Ungdomar  och  Unga  Vuxna”  pågick  från  2002  till  2007,  och 
startades utifrån ett stort behov av psykoterapi hos denna målgrupp (Jeanneau & Winzer, 
2007). Åldersspannet var mellan 15 och 24 år vid terapistarten och de flesta var 
flickor/kvinnor. Sammanlagt uppgick antalet klienter i projektet till 120. Behandlingen 
var avgiftsfri för klienten och i regel pågick den i ett till två år, en gång i veckan. 
Sammanlagt var tolv terapeuter knutna till projektet varav sex tillhörde Ericastiftelsen 
och övriga var externa terapeuter. Behandlarna var alla legitimerade psykoterapeuter som 
arbetade utifrån psykodynamisk eller psykoanalytisk teori. 
 
Den psykodynamiska terapin 
Teorin bakom psykodynamisk psykoterapi kan sägas bestå av ett antal samverkande 
perspektiv, snarare än en enhetlig teoretisk modell (Leiper & Maltby, 2006). Ett 
gemensamt och bestående element är föreställningen om att psyket innehåller en 
omedveten del, utöver det uppenbart medvetna. En central del i psykodynamisk 
psykoterapi är att bearbeta och försöka förstå sin historia för att knyta ihop den med 
aktuella svårigheter (Jeanneau & Winzer, 2007). Med detta menas att klargöra 

http://www.ericastiftelsen.se/
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familjemönster och trauman för att få en större insikt om hur dessa drabbat vederbörande. 
Terapin handlar även om att bryta mönster och att se sitt eget ansvar i livsval och till 
andra människor. På Ericastiftelsen är terapin anpassad efter den unges svårigheter och 
därför handlar terapierna till stor del om att hjälpa klienterna att finna sin plats i livet. På 
Ericastiftelsen har terapeuterna en mer aktiv stil och ett mer personligt förhållningssätt än 
vad som är vanligt i psykoterapier för vuxna. 
 
Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien var att utforska terapeutisk förändring och att identifiera möjliga 
förändringsfaktorer i terapi utifrån klientens perspektiv. Utifrån detta syfte formulerades 
följande frågeställningar:  

 
 Vilka förändringsprocesser har varit viktiga i terapin? 
 Hur beskriver klienterna sin förändring i psykodynamisk terapi? 
 Hur kan underlättande och hindrande faktorer beskrivas?   

 
M e t o d  

 
Som metod för undersökningen valdes induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). 
Tematisk analys är en metod som inte utgår från någon teori eller hypotes och därför 
lämpar sig väl för en explorativ undersökning som denna. Denna metod gör inte heller 
långtgående tolkningar, vilket överensstämmer med den öppna ansats som eftersträvats. 

 
Undersökningsdeltagare 
I studien ingick sammanlagt åtta före detta klienter från projektet Ungdomar och Unga 
Vuxna vid Ericastiftelsen. Av dessa var sju kvinnor och en man. 
 
I valet av undersökningsdeltagare uteslöts inledningsvis de klienter som redan i tidigare 
undersökningar blivit kontaktade av Ericastiftelsen. Därefter valdes deltagarna ut efter 
hur de skattat sin förändring i SCL-90. Studiens syfte var att undersöka upplevd 
förändring i terapi. Därför var det mest intressant att undersöka klienter som upplevt sig 
ha förändrats märkbart i sina terapier. Av denna anledning valdes deltagare till studien 
utifrån det skattningsinstrument som mäter just upplevd förändring, SCL-90.  
 
SCL-90 är ett självskattningsformulär som utgår från klientens egen upplevelse (Fridell, 
Cesarec, Johansson & Thorsen, 2002). Skalan mäter det psykiska hälsotillståndet under 
den senaste veckan och används som komplement till andra diagnostiska instrument. De 
90 frågorna delas in i nio olika symtomdimensioner: somatiska symtom, tvångsmässiga 
symtom, interpersonell känslighet, depression, ångest, aggressivitet, fobisk ångest, 
paranoida symptom och psykotiskt tänkande (Jeanneau & Winzer, 2007). På 
Ericastiftelsen är det i samband med bedömningssamtal och avslut som klienterna får 
fylla i SCL-90-formuläret. 
 
Ett sätt att redogöra för huruvida en klient har genomgått en förändring är att jämföra 
dennes GSI före och efter. GSI är ett generellt mått av alla dimensioner i SCL-90. Genom 
att räkna ut effektstorlek (ES) för GSI-differensen kan man se om en statistiskt signifikant 
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förändring ägt rum (Fridell et al., 2002). Effekten räknas som en avvikelse från värdet 0 
där ett positivt värde betraktas som en förändring till det bättre. För effektstorlek finns 
allmänt vedertagna cutoff-värden (Cohen, 1988). Om GSI-differensen är under -0,20 
betraktas måendet som försämrat, -0,20-0,20 som oförändrat. 0,20-0,50 räknas som liten 
förändring till det bättre, 0,50-0,80 medelstor förbättring och 0,80 och däröver som stor 
förbättring. Samtliga undersökningsdeltagare i föreliggande studie hade en effektstorlek 
som ligger över 0,80. De befann sig mellan värdena 1,1 och 1,9 vilket innebär att de 
tillhörde den grupp som upplevde stor förbättring i samband med terapin. SCL-90:s 
validitet och reliabilitet har utvärderats (Fridell et al., 2002). Enligt den utvärdering som 
gjorts av Jeanneu och Winzer (2007) tycks även klienters muntliga utsagor 
överensstämma med vad SCL-90 gestaltar. 
  
Ansvarig läkare på Ericastiftelsen skickade inför studien ut tio förfrågningar till före detta 
patienter från projektet Ungdomar och Unga Vuxna (Bilaga 1). I brevet bifogades ett 
frankerat svarskuvert för att underlätta för mottagaren att svara. Läkaren fick, via 
svarsbrevet, den tillfrågades eventuella godkännande att lämna sina kontaktuppgifter till 
oss. De som hört av sig och tackat ja till att delta kontaktades per telefon för tidsbokning. 
Då tillräckligt deltagarantal inte uppnåtts efter första omgången, gjordes ännu ett utskick 
till ytterligare tio deltagare. Detta förfarande visade sig behöva upprepas en gång till för 
att tillräckligt många skulle svara ja till att delta. Sammanlagt skickades förfrågningar till 
30 av de totalt 120 klienterna i projektet. 
 
Undersökningsdeltagarna var vid psykoterapins start 17-22 år (se Tabell 1) och vid 
intervjutillfällena 23-26 år (se Tabell 2). Terapins längd varierade från 18 veckor till 101 
veckor och terapierna avslutades för mellan två och fem år sedan. Terapins frekvens var 
för samtliga respondenter en gång per vecka. 
 
Tabell 1. Deltagarnas åldrar vid terapistart 
 
Ålder 17-18 år 19-20 år 21-22 år 
Antal 2 2 4 
 
 
Tabell 2. Deltagarnas åldrar vid intervjutillfällena 
 
Ålder 23-24 år 25-26 år 
Antal 4 4 
 
 
Samtliga undersökningsdeltagare hade haft någon typ av psykiatrisk diagnos enligt DSM-
IV som ställts av terapeuterna, vid behov i samråd med psykiater (MINI-D IV 2002). 
Detta gjordes i början av behandlingen och efter avslutad behandling. Sex av de åtta 
deltagarna hade vid behandlingens början förstämningssyndrom. Med detta avses 
symtom som berör känslorna, exempelvis depression, dystymi och bipolära tillstånd. Fyra 
av dessa sex fick sin diagnos avskriven i slutet av sin terapi då de inte uppfyllde 
diagnoskriterierna. Två av de åtta deltagarna hade i början av behandlingen blivit 
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diagnostiserade med ångestsyndrom som exempelvis någon typ av fobi eller OCD. Dessa 
två blev båda av med sin ångestrelaterade diagnos i samband med terapin. 
 
Bortfall 
En jämförelse gjordes mellan den grupp som deltog i föreliggande studie och den grupp 
som inte deltagit. Av de 30 som kontaktades var det tio som svarade ja till att delta i 
studien. Av dessa tio intervjuades åtta, då de två återstående av praktiska skäl var 
förhindrade att delta. En påtaglig skillnad som visade sig var skillnaden i tid som förflutit 
sedan  avslutad  terapi  mellan  ”bortfalls-gruppen”  respektive  undersökningsdeltagarna. 
Bland deltagarna i föreliggande studie avslutade sju av åtta för 2,5-3 år sedan. Av de som 
tackade nej till att medverka hade 19 av 20 avslutat för 3-8 år sedan. Då de flesta av dem 
avslutade sina terapier för längre sedan, och fler år därmed har hunnit passera, var de som 
inte velat ställa upp som respondenter även något äldre än de som tackat ja. Det förelåg 
ingen större skillnad gällande SCL-90-differens eller längd på terapierna bland de som 
deltagit och de som inte deltagit i studien.  
 
Datainsamling 
Data samlades in genom att undersökningsdeltagarna intervjuades. De åtta 
respondenterna fördelades slumpmässigt men jämnt mellan oss två författare, så att vi 
genomförde fyra intervjuer var. Intervjuerna genomfördes enligt så kallad 
halvstrukturerad modell. En intervjuguide att utgå från hade i förväg utformats utifrån 
studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 2). Respondenterna tilläts tala fritt kring de 
givna frågeområdena i intervjuguiden, med följdfrågor från intervjuaren vid behov. Alla 
intervjuer spelades in på digital ljudfil med portabel inspelningsapparatur. Lokalen som 
användes vid intervjutillfällena var ett av Ericastiftelsens terapirum. Intervjuerna tog 45-
65 minuter vardera, och för sitt deltagande i studien fick respondenterna två biobiljetter 
var. En litteratursökning inom det aktuella forskningsområdet gjordes inför studien. 
Huvuddelen av de studier som vi tagit del av lästes först efter att analysfasen avslutats. 
 
I en kvalitativ studie som denna är även författarna och deras kompetens en del av 
redskapen för datainsamling. Vi som skrivit denna rapport, som planerat undersökningen, 
genomfört intervjuerna samt transkriberat och analyserat materialet har genomgått den 
femåriga psykologutbildningen vid Stockholms Universitet. I utbildningen ingår kurser i 
intervjumetodik.  
 
E tiska överväganden 
För att garantera undersökningsdeltagarna anonymitet har allt material avidentifierats i 
uppsatsen. I samband med att respondenterna kontaktades för att boka intervjutid fick vi 
(författarna) endast tillgång till vederbörandes namn och telefonnummer. Av 
anonymitetsskäl tog vi inte heller del av respondenternas journalanteckningar. 
Informationen om deltagarna under rubriken undersökningsdeltagare har tillkommit efter 
genomförandet av samtliga intervjuer samt analysfasen. För att kunna inhämta väsentlig 
information om undersökningsdeltagarna efter intervju- och analysfasen utgick vi från en 
anonym sifferkod som varje deltagare i projektet tilldelats för att avidentifieras. Denna 
information var opersonlig, det vill säga utan namn. Därmed kunde vi inte härleda denna 
information till någon av respondenterna. Gällande bortfallsanalysen bistod en 
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forskningsansvarig på Ericastiftelsen med avidentifierade uppgifter om de patienter som 
tackat nej eller inte svarat på förfrågan om att medverka i studien. Det är visserligen 
troligt att respondenterna själva kan komma att känna igen sig i den information som 
finns i resultatet. Men för en utomstående bör det inte vara möjligt att identifiera någon 
av deltagarna.  
 
Inför varje intervjutillfälle klargjordes för respondenten att intervjuaren inte visste vem 
vederbörandes terapeut varit och att terapeuterna inte på något sätt var involverade i 
denna studie. Respondenterna erbjöds också möjlighet att ställa frågor om studien. I 
övrigt följdes Vetenskapsrådets regler gällande etik. 
 
Analys 
Det inspelade intervjumaterialet transkriberades i sin helhet av respektive intervjuare. 
Transkriberingen genomfördes med ambitionen att vara så exakt ordagrann som möjligt, 
frånsett  talspråkliga detaljer. Till  exempel  skrevs,  för begriplighetens  skull, orden ”det” 
och ”jag” konsekvent med skriftspråklig stavning, även när dessa ord uttalades ”de” och 
”ja”.  Skratt  eller  andra  anmärkningsvärda  känslouttryck,  även  genom  mimik  och 
kroppsspråk, noterades inom parentes. Detta är särskilt betydelsefullt vid transkribering 
av intervjuer i psykologiska studier (Kvale, 1997). Längre pauser markerades med tre 
punkter (”…”) eller angavs i sekunder (”3 s paus”, ”9 s paus”). 
 
Texterna lästes först noggrant igenom. Inledningsvis lästes de egna intervjuerna av 
respektive intervjuare var för sig. Först därefter lästes även den andres 
intervjutranskriberingar. Båda formulerade sedan, var för sig, ett antal teman ur alla 
texternas innehåll, utifrån vad var och en enskilt funnit relevant i respondenternas 
utsagor. Tematiseringen genomfördes med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997). 
Under denna fas i arbetet förekom ingen inbördes kommunikation beträffande materialets 
innehåll. Därefter jämfördes de två respektive resultaten med varandra. Bådas analyser 
visade sig då innehålla mestadels sinsemellan överensstämmande teman, endast något 
olika uttryckta. Många teman var exakt samma. Andra tycktes vid en första granskning 
vara helt olika. Vid en närmare granskning av de teman som inte tycktes överensstämma, 
så visade det sig att de egentligen uttryckte samma innehåll, med hänseende på vilka 
utsagor som hänvisades till i intervjumaterialet. Att sammanföra dessa teman blev en del i 
processen att formulera det slutgiltiga resultatet. För oss som författare framstod likheten 
mellan våra resultat som slående. Nästa steg var att gå igenom samtliga texter ännu en 
gång, nu utifrån de teman som utkristalliserats. Även denna gång skedde arbetet utan 
inbördes kommunikation, för att undvika att påverkas av varandra. Därefter granskade vi 
också separat varandras gjorda analyser för att sedan, i samråd, komplettera och 
modifiera dessa. Slutligen gjorde vi tillsammans en gemensam sammanställning av bådas 
analyser. 
 
I samband med sammanslagningen av de båda författarnas respektive analysresultat 
gjordes en omarbetning av frågeställningarna. Det är förenligt med induktiv kvalitativ 
metod att frågeställningen kan förändras under forskningsprocessen (Langemar, 2008). 
Syftet förblev emellertid detsamma: att undersöka förändring och förändringsfaktorer i 
psykoterapi.  
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De ursprungliga frågeställningarna löd: Vilka förändringsprocesser har varit viktiga i 
terapin? Hur beskriver klienterna sin förändring i psykodynamisk terapi? och Hur kan 
underlättande och hindrande faktorer beskrivas?  Det visade sig när jämförelsen mellan 
författarnas textmaterial gjordes att de beskrivna förändringarna bestod dels av vad vi 
uppfattade  som  yttre,  manifesta  förändringar,  och  dels  vad  vi  valde  att  kalla  ”inre 
strukturella”  förändringar.  I  en  av  de  ursprungliga  frågeställningarna  förekommer 
begreppet  ”förändringsprocess”.  Vi  insåg  att  både  detta  begrepp  och formuleringen 
”förändring  i  psykodynamisk  terapi”  var  alltför  generella,  mångtydiga  och  vaga 
frågeställningar. Detta förtydligades genom att frågeställningarna delades in i manifesta 
respektive inre strukturella förändringar. Dessa två grupper av inre och yttre upplevda 
förändringar fick utgöra grund för de modifierade frågeställningarna: 
 

 Vilka manifesta förändringar beskrivs? 
 Vilka inre strukturella förändringar beskrivs? 
 Vilka underlättande och hindrande faktorer beskrivs? 

 
Den ovan beskrivna proceduren för datainsamling, databearbetning och analys kan 
illustreras enligt Figur 1. ”L” står för Lars och ”Å” för Åsa. ”L1-4” betecknar Lars´ fyra 
intervjuer, och ”Å1-4” avser på motsvarande sätt Åsas intervjuer. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Beskrivning av datainsamling, databearbetning och analys  
 

 
 
 
 
 
 
 

L analyserar 
intervju L1-L4 

L transkriberar 
intervju L1-L4 

Fyra intervjuer 
genomförs av L 
 
 

L och Å planerar 
undersökningen 
gemensamt och 
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L och Å jämför 
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detta ett antal 
gemensamma 
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L och Å granskar 
och kompletterar 
varandras 
analyser och 
sammanställer 
gemensamt ett 
slutligt resultat 
 

Å analyserar hela 
intervjumaterialet 
utifrån dessa teman 
 

L analyserar hela 
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utifrån dessa teman  

Å transkriberar 
intervju Å1-Å4         

Fyra intervjuer 
genomförs av Å 
 
 

Å analyserar 
intervju Å1-Å4         
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R e s u l t a t  
 
Resultaten kommer i det följande att presenteras grupperade efter undersökningens tre 
frågeställningar: Vilka manifesta förändringar beskrivs? Vilka inre strukturella 
förändringar beskrivs? Vilka underlättande och hindrande faktorer beskrivs? 
Resultatdelens innehåll presenteras översiktligt i Figur 2. 
 
 
Frågeställning 1: Vilka manifesta förändringar beskrivs? 
 

1. Upplevt mående 
2. Relationer 
3. Agens 

 
 
Frågeställning 2: Vilka inre strukturella förändringar beskrivs? 
 
Självbild 
 

1. Integrering 
2. Identitet 
3. Självkänsla 

 
 

Känslohantering 
 
1. Insikt 
2. Uttryck och acceptans 
3. Bearbetning 
4. Reglering 
 

 
 
Frågeställning 3: Vilka underlättande och hindrande faktorer beskrivs? 
 
Egen delaktighet 
 

1. Motivation 
2. Motstånd 

 

Terapeutegenskaper 
 

1. Personlighet 
2. Ålder och kön 
3. Professionell kompetens 

 
 
Relationen 
 

1. Den personliga relationen 
2. Brist på personlig relation 
3. Förtroende 
4. Stöd 
5. Brist på utmaning 

 
Terapin 
 

1. Ramar 
2. Tydlig plan 
3. Brist på tydlighet 
4. Brist på utmaning 
5. Exponering för känslor 

 
 
Figur 2: Översiktlig framställning av resultatet. 
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Upplevd förändring har delats in i två kategorier. Dessa ligger till grund för två av 
frågeställningarna.  Den  ena  benämns  ”manifest”  och  avser  förändringar  som  tar  sig 
konkreta uttryck, till exempel i upplevt mående och relationer. Den andra kategorin, ”inre 
strukturella”  förändringar,  avser  yttringar  av  mindre  konkret  natur,  som  självbild  och 
känslohantering.  
 
I presentationen av resultatet har ingen vikt lagts vid hur många respondenter som 
uttryckt en viss aspekt av upplevd förändring. Därför presenteras utsagorna mestadels i 
numerus-neutrala termer såsom: ”det framkom att…” eller ” det beskrevs att…”, i stället 
för att ”alla”, ”många”, ”några” eller ”någon” uttryckte, nämnde eller beskrev utsagan i 
fråga. Undantag är när en viss utsaga relateras till enskilda citat, berättelser eller exempel 
i texten, där respondenten ibland benämns i singularis. 
 
Tre bindestreck (- - -) förekommer i vissa respondentcitat. Dessa tecken används i stället 
för radmellanslag för att avskilja två citat från samma respondent då de följer på varandra 
i texten. Tre punkter (…) indikerar paus. 
 

Manifesta Förändringar  
 
Beskrivningarna av manifesta förändringar har här delats in i tre områden: Upplevt 
mående, Relationer samt Agens. 
 
Ordet  ”agens”  har  valts  som  sammanfattande  beteckning  för  respondentens  upplevda 
förmåga till självbestämmande, kontroll och handlingskraft. 
 
Upplevt Mående  
En stor del av de förändringar som beskrevs handlade om respondenternas subjektiva 
allmäntillstånd. De beskrev upplevelser av att ha blivit lugnare, starkare, gladare, mer 
stabil, mindre stressad, mer balanserad, modigare, lättare, friare och att ha nått ökad 
förmåga att leva i nuet. 
 

”…  så  märkte  jag  ju  positiv  skillnad, att jag blev, jag kunde känna liksom 
lustkänslor igen, vilket liksom inte hade varit kanske på ett år eller ett och ett halvt 
sådär.” 

 
Relationer 
Det förekom beskrivningar av att ha nått ökad förståelse för hur det egna handlandet kan 
påverka andra, vilket lett till större empati och hänsyn gentemot andra människor, samt 
att inte längre betrakta alla i sin omgivning som fiender.  
 
Förbättrat socialt umgänge nämndes, att känna sig ”mindre begränsad” socialt, liksom att 
ha förmått välja bort destruktiva bekantskaper. Förändrad livssituation med ny 
umgängeskrets beskrevs också som en del av förändringarna i samband med terapin. 
Förbättrad förmåga upplevdes beträffande att undersöka relationer och utvärdera en 
blivande partner, i motsats till att tidigare genast bara ha gått in i en partnerrelation utan 
vidare, vilket kommenterades av en respondent på följande sätt: 
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”I stället för att faktiskt undersöka och se om man gillar varandra, liksom.” 
 

Det beskrevs som en positiv förändring att det blev lättare att ställa krav och säga ifrån 
gentemot familjen. Det innebar att det blev möjligt att bråka med föräldrarna, något som 
inte tidigare förekommit: 
 

”Och jag tror inte att jag hade varit i den situationen om jag inte hade börjat i terapi. 
Att jag hade bråkat på det sättet med mina föräldrar.” 

 
Ökad ärlighet mot andra beskrevs, parallellt med ökad förmåga att lita på andra i sin 
omgivning. Det förekom även uttryck för ökad förmåga att fatta egna beslut oavsett 
andras åsikt. 
 

”Trots vad alla andra kanske tycker, att jag kunde ha gjort något annat, så spelar det 
ingen roll, för att jag vet att det här var rätt” 

 
Bättre förmåga att ta emot kritik var en annan beskriven förändring, som kan sägas ha att 
göra med relationer till andra. Det förekom också beskrivningar av att genom terapin ha 
upplevt ökad förmåga att känna förtroende för andra människor. 
 
Agens 
Att ha gått i terapi uppgavs ha gett fler handlingsmöjligheter, fler alternativ att välja 
mellan i handlandet, och att det därmed blev lättare att göra konstruktiva val. Nyerövrad 
förmåga att fatta egna beslut i viktiga, specifika frågor var en förändring som beskrevs. 
Dessa val hade ibland varit alltför svåra att göra på grund av stort motstånd utifrån, men 
det blev möjligt i samband med terapin. 
 

”Jag tog det beslutet fast alla tyckte att jag inte skulle göra det” 
 
Även ökad fysisk ork var en förändring som sattes i samband med terapin. Det beskrevs 
att respondenten fick ökad förmåga att ta tag i sina problem i tid och klara av att lösa 
svårigheter. Det förekom också beskrivningar av att respondenten förbättrade sin förmåga 
att uppmärksamma egna behov och önskemål istället för att, som tidigare, främst 
tillgodose omgivningens krav och förväntningar. Att oftare själv välja roll i en grupp, i 
stället för att låta andra bestämma, är ett exempel på en sådan nyutvecklad förmåga. 
Större självständighet gentemot föräldrar och vänner har också berörts under den 
ovanstående rubriken ”relationer”.  
 

Inre Strukturella Förändringar  
 

Den inre strukturella aspekten av upplevd förändring indelas här i två underavdelningar: 
Självbild och Känslohantering. 
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Självbild 
Inom detta område beskrevs upplevelser av ökad personlig integrering, förtydligad 
identitet samt förbättrad självkänsla. Här presenteras dessa under rubrikerna Integrering, 
Identitet, samt Självkänsla.  
 

Integrering 
I intervjuerna beskrevs en känsla av att vara splittrad, att uppfatta sig själv som bestående 
av separata delar. Terapiprocessen beskrevs som ett sätt att förena dessa polariserade 
delar och därigenom åstadkomma större personlig integrering. 
 

 ”Jag kunde inte, så där, föra ihop de två på något sätt.” 
 

Exempelvis  kunde  omogen  ”kaxighet”  omvandlas  till  självständig  styrka,  och  förenas 
med vad som tidigare varit brådmogen rigiditet men nu i stället kunde yttra sig i vuxet 
ansvarstagande. I samband med en sådan beskrivning av att ha förenat ytterligheter 
nämndes en upplevelse av ökad inre balans hos respondenten. 
 

Identitet. 
Det förekom att terapin upplevdes ha gett en tydligare identitet. Detta beskrevs bland 
annat som en känsla av större tydlighet i sig själv och gentemot andra. En respondent 
beskrev bundenheten till sin mor och förklarade att hon efter terapin kände sig tydligare 
och mer självständig. Här nämndes också upplevelser av ökad frihet att uttrycka sig, 
hävda sin rätt, och att inte dras med i andras stress. ”Stabiliserande” var ett uttryck som 
en respondent använde. Hon hade tidigare upplevt sig sakna en stabil grund för sin egen 
person, och beskrev att terapiprocessen innebar en förstärkning av något som redan fanns 
inom henne själv.  
 

Självkänsla.  
Stärkt självkänsla var en förändring som upplevts. Det gavs exempel på hur detta medfört 
en tidigare saknad upplevelse av att ha rätt till sina tankar och känslor, en förnyad känsla 
av egenvärde och existensberättigande. 
 

”Jag var inte lika osäker på mig själv och att jag hade rätt att känna och tycka och 
tänka som jag gjorde, det var den förändringen jag genomgick, liksom.” 

 
Känslohantering. 
Denna avdelning innefattar beskrivna upplevelser av ökad medvetenhet på det 
känslomässiga området. Respondenterna beskrev förbättrad förmåga att identifiera och 
förstå egna känslor, minskad rädsla för att känna och uttrycka starka känslor såsom ilska 
och ledsenhet, ökad förmåga att acceptera, bearbeta samt även reglera sådana känslor.  
 

Insikt 
Ökad förmåga att förstå de egna känslorna beskrevs. Självreflektion och självinsikt i 
samband med terapin upplevdes ha lett till förbättrad förmåga att hantera överväldigande 
känslomässiga svårigheter. Det förekom att respondenter i högre grad kunnat distansera 
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sig från upplevda problem. Detta beskrevs som att kunna ta en paus från problemen eller 
att skilja mellan sig själv och problemen. 
 

”Jag har mycket  lättare att distansera mig från de problemen nu. Det är de, det är 
jag… det är en avgrund emellan liksom som inte var där tidigare.” 

 
Här beskrevs också hur processen att distansera sig från problem upplevdes hänga 
samman med att förstå och kunna se dem intellektuellt. En respondent förklarade att det 
var först när hon logiskt förstod att hennes destruktiva tankar bara var tankar, och inte en 
sanning, som hon insåg att de gick att ändra på.  

 
U ttryck och acceptans. 

Ökad förmåga att uttrycka känslor, att acceptera och uthärda känslor beskrevs också. Det 
förekom upplevelser av ökad förståelse för att jobbiga känslor, såsom den egna ilskan och 
ledsenheten eller konflikter med andra, inte är farliga utan kan vara nödvändiga och bra.  
 

”Att vara arg och att man kan bråka och att det går över och att det till och med kan 
bli bättre liksom av att man vågar bråka.” 
 

Känslomässig urladdning, särskilt i början av terapin, upplevdes som betydelsefullt. Dels 
var det befriande att ha fått uppleva och uttrycka undanträngda jobbiga känslor i själva 
terapirummet, dels kunde känslorna sedan uttryckas i andra sammanhang, t.ex. gentemot 
familjen, där detta tidigare inte varit möjligt eller uppfattats som tillåtet.  
 

”… att tillåtas vara ledsen och arg och så var nog väldigt viktigt.” 
 

” …  i min  familj  har det  varit  liksom, gemytligt och,  inte  en  atmosfär med bråk. 
Och ilska och såna känslor har inte riktigt fått utrymme.” 

 
Bearbetning. 

Att ha fått möjlighet till känslobearbetning uppgavs ha varit en betydelsefull förändring i 
samband med terapin. Det framkom att det i samband med terapin blivit möjligt att 
bearbeta undanträngda känslor från det förflutna. Det kunde till exempel handla om 
gammal obearbetad och undanträngd sorg. En respondent beskrev terapiprocessen som ett 
tillfälle att gå igenom även barndomens känslor. 
 

”jag var tvungen att förklara hela mig själv… jag ville få det rätt liksom så att det 
var något värdefullt i det”. 
 
Reglering. 

Förbättrad förmåga att reglera känslor var också en förändring som beskrevs. Det 
förekom beskrivningar av att ha blivit mer känslomässigt stabil, kunna hantera känslor 
bättre och bli mindre känslomässigt berörd av diverse förtretligheter. Här beskrevs också 
ökad förmåga till ett sakligt förhållningssätt, från att tidigare ha varit kaotiskt känslostyrd. 
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De extrema känslorna som funnits vid terapins början kunde avta i intensitet. I stället för 
att, som tidigare, pendla mellan att antingen må väldigt bra eller väldigt dåligt kunde nu 
mellanlägen börja upplevas. 
 

”…antingen gick jag runt och låtsades att jag var sådär överlycklig och glad eller så 
kraschade jag totalt och låg i min säng i en vecka… Så det var mycket med, både 
det här extrema, både med känslorna och med personerna liksom.” 
 

 
Underlättande Och Hindrande Faktorer  

 
Underlättande och hindrande faktorer har delats upp enligt följande: 
1: Klienten. Vad hos klienten som hindrat respektive underlättat. 
2: Terapeutegenskaper. Vad hos terapeuten som hindrat respektive underlättat. 
3: Allians. Det som varit betydelsefullt i samspelet mellan klient och terapeut. 
4: Terapin. Själva terapin och dess innehåll. 
Under var och en av dessa fyra avdelningar beskrivs ett antal faktorer. 

 
Klienten 
Under rubriken Klienten presenteras faktorerna Egen delaktighet, Motivation och 
Motstånd. 
 

Egen delaktighet 
Att själv ha vågat söka hjälp beskrevs som viktigt. Detta betonades särskilt som ett 
uttryck för den egna viljan, då beslutet tagits i en omgivning (familj, vänner) som var 
uttalat negativa till terapi. 
 
Det beskrevs som viktigt att ha hittat en egen styrka och trygghet i förvissningen om att 
ha genomfört sitt eget förändringsarbete själv.  
 

”Jag  tror  att  det  stärkte  självkänslan  att  det  som  sker  nu,  det  var  av  min  egen 
förmåga.” 

 
Det förekom till exempel att terapeuten inte rekommenderat medicinering. Förändringen 
upplevdes då ibland som mer genuin och bestående på grund av att den uppnåtts utan 
medicin. Detta uppgavs ha stärkt tilltron till den egna förmågan.  
 

“nu visste jag ju att när jag gjorde framsteg så var det ju min egen… liksom styrka, 
och att det var på nåt sätt… äkta.  
 

Det förekom också att medicinering inte alls nämndes. 
 
Det förekom att respondenten blev uppmärksam på sin egen delaktighet i den 
terapeutiska processen, och upplevde sig själv ha stått för den viktigaste delen av detta 
arbete. 
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”Det var  ju  faktiskt  så  att  det  var  jag  som gjorde  allt  arbete och han  [terapeuten] 
bara hjälpte till liksom.” 

 
Motivation.  

En faktor respondenterna beskrev som grundläggande för förändringen var motivation. 
Motivation beskrevs som en vilja och ett intresse av att förändras, utifrån inställningen att 
”det här är värt att  jobba med”. Denna vilja, i samspel med terapeutens kompetens, var 
viktig för att möjliggöra förändring. Det beskrevs även att motivationen stärktes när 
terapeuten gav beröm. 
 

Motstånd.  
Det egna motståndet beskrevs som viktigt. Det uttrycktes att det ibland varit jobbigt att gå 
till sessionerna, och att det upplevts som svårt och motigt att prata om sig själv. En 
respondent beskrev hur hon i terapin övervann sitt motstånd mot att prata om vissa 
särskilt jobbiga ämnen, och att hon då lyckades få tag i och bearbeta oväntade 
undanträngda svåra händelser.  
 
Även omedvetet motstånd nämndes specifikt. När terapeuten uppmärksammade på att ett 
sådant fanns, ledde detta till en stark upplevelse av insikt om det omedvetnas existens, 
vilket också upplevdes möjliggöra förändring.  
 
Terapeutegenskaper 
Under rubriken Terapeutegenskaper presenteras faktorerna Personlighet, Ålder och kön 
samt Professionell kompetens. 
 

Personlighet. 
Terapeutens personliga egenskaper beskrevs som betydelsefull för utvecklingen i terapin. 
Bland dessa nämndes terapeutens värme, godhet, empati. Även humor nämndes. 

 
”En mycket, mycket genomgod människa.- - - verkligen en human förståelse och en 
empati som fanns där.” 

 
Att terapeuten var lugn och upplevdes som trygg uppskattades. Ärlighet beskrevs också 
som viktigt. 
 

”Hon var direkt  ärlig…  ’Ja,  jag vet  att  du  inte  tycker om att  höra det men är det 
så?’” 

 
Ålder och kön. 

Att terapeuten var äldre och därmed livserfaren omnämndes som positivt. 
 

”Jag tror det hade varit jobbigt om det var någon som var väldigt ung. - - - … han 
hade ju ganska mycket livserfarenhet utanför, liksom, bara skolböcker.” 
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Terapeutens könstillhörighet har kunnat upplevas som positiv, oavsett om denne varit 
man eller kvinna. Detta har kunnat vara för att det känts tryggt med exempelvis en 
kvinnlig terapeut.  

 
”Det var bra att hon var kvinna och det var bra att hon var äldre.”  

 
Ålder och kön kunde också vara positivt i bemärkelsen att det blev en utmaning, då det 
inte var alltför bekvämt att t.ex. ha en äldre man som terapeut.  
 

”jamen det är perfekt att jag får en sån här femtioårig man som terapeut, för det var 
lite så här skräckscenario för mig att ha det” 

 
Det har emellertid också uttryckts att en specifik könstillhörighet hos terapeuten medfört 
att respondenten inte har känt sig fri att öppna sig helt.  
 

”Jag  har  alltid  varit  såhär,  om  jag  ska gå  till  frisör  eller  nånting,  då  har  det  varit 
tjejer - - - jag har en kvinnlig terapeut nu, och det fungerar bättre.” 

 
Professionell kompetens. 

Det beskrevs som positivt att terapeuten uppfattades som kompetent. Detta upplevdes 
som förtroendeingivande, gjorde att respondenten kunde känna sig förstådd och ville ta 
terapeuten på allvar. Terapeuten upplevdes kunna genomskåda eventuella försök till 
finter och knep. Effekten av terapin sågs som bevis för att terapeuten var bra på att göra 
sitt jobb. 

 
”Jag kände nog att han var skicklig och att jag kunde våga liksom överlämna mig 
till honom” 
 
”Det var ingen man kunde köra med eller lura för hon såg rakt igenom en” 
 
”Hon gjorde ju saker rätt. Det måste hon ha gjort, för det funkade ju på mig.” 

 
Terapeuten uppfattades som en bra personkännare. Här poängterades förmågan att 
avvakta med kritiska interventioner tills respondenten var redo för dem. Terapeuten var 
varsam och lyhörd. 

 
”Hon kunde sätta ord på mitt innersta” 
 
”Han klampade in men ändå inte för mycket. Väldigt finkänsligt liksom.” 

 
Accepterande, utforskande attityd hos terapeuten, att han/hon frågade och lyssnade på ett 
nyfiket, öppet och validerande sätt utan att döma beskrevs som positivt. 
 

”Men, ja, han lyssnade och han frågade saker liksom varför tänker du så. Han, jag 
tyckte han behandlade mig som att han ansåg mig mer kapabel än vad jag gav mig 
själv liksom” 
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Terapeuten var entusiastisk, skärpt och engagerad, kunde minnas vad de talat om tidigare. 

 
”…alltså, lyssnade på vad jag sa, kom ihåg vad vi hade pratat om tidigare…” 

 
”Han upplevdes aldrig vara trött eller slutkörd eller ofokuserad. Han kändes väldigt 
skärpt.” 

 
 
Relationen 
Under rubriken Relation presenteras faktorerna Den personliga relationen, Brist på 
personlig relation, Förtroende, Stöd, Bekräftelse och Brist på utmaning. 
 

Den personliga relationen. 
Terapeuten beskrevs ofta i mycket starkt positiva ordalag som en viktig och bra person. 
Respondentens starka positiva känslor för terapeuten uttrycktes ofta under intervjuerna 
genom tonfall, minspel och kroppsspråk, men även mycket starka ord förekom, som att 
terapeuten var ”underbar, ”jättegullig” och ”otrolig”. 
 

”Alltså personkemiskt, att jag… tyckte bra om honom.” 
 
”Jag tyckte väldigt mycket om henne. Hon var jätteviktig.”  

 
Det beskrevs som betydelsefullt att terapeuten upplevdes besitta en genuinitet i relationen 
till respondenten, bortom psykoterapeutiska tekniker och metoder. 
 

”Det kändes  som hon hade en  förståelse  för mig och därför var  jag på något sätt 
okej i någons ögon.” 

 
Det uppskattades även att terapeuten exempelvis skrattade befriande eller kunde prata om 
vardagliga saker, inte bara om problem. Det förekom också att respondenten saknade och 
tänkte en del på terapeuten i efterhand och undrade hur det vore att återse honom/henne. 

 
” … inom mig så önskar jag att hon var kvar” 
 
”Så tänkte jag sådär att: ’vad kul det skulle vara att träffa honom igen’.” 
 

En inre dialog med terapeuten efter terapins slut beskrevs också. 
 

”Jag tänkte att vad skulle hon säga om jag hade sagt det här till henne.” 
 

Brist på personlig relation. 
Det kommenterades att relationen till terapeuten var anonym men samtidigt nära. Detta 
kunde ibland betraktas som positivt, men det kunde också upplevas som en begränsning i 
relationen.  
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En respondent hade upplevt sin terapeut som alltför problemfokuserad, på bekostnad av 
att samtala om andra saker som skulle kunnat vara viktiga för den terapeutiska relationen. 
Emellertid poängterade respondenten själv att det kan ha berott på att det rörde sig om en 
i förväg avgränsad, kortare terapi i just det fallet. 
 

Förtroende.  
Det upplevdes som viktigt att ha förtroende för terapeuten för att kunna bearbeta känslor i 
terapin. Tilliten beskrevs som betydelsefull för förändringen, då den upplevdes vara 
grundläggande för att kunna tala om det som var jobbigt. Följande citat illustrerar 
upplevelsen att tillit gjorde förändring möjlig: 
 

”Alltså, för att kunna förändras på det här sättet så måste man ju kunna lita på den 
man går till och pratar med.” 

 
I ett exempel grundlades förtroendet för terapeuten när denne tog upp att han var man, i 
samband med att respondenten uttryckt att hon hade svårt med sin tillit till just män. 
Samma terapeut betonade också sekretessen, vilket även detta ingav förtroende och 
respekt.  
 

Stöd. 
Det beskrevs som viktigt att terapeuten var en trygg och pålitlig person som upplevdes ge 
stöd, omvårdnad, förståelse och vänlighet. Terapeuten ”fanns där”. 
 

”… det var så skönt för hon fanns där och hon var så konkret.” 
 

Terapeuten blev en hjälp i att härda ut och härbärgera jobbiga känslor. Terapeuten 
förmådde lyfta respondenten ur en svår situation.  
 

”…om man känner att man har terapeuten med sig där nere så är det mycket lättare. 
Och då så lär man sig att det inte är så farligt tror jag.” 
 
”Hon var definitivt viktig, för det var ju hon som fick upp mig.” 

 
Terapeuten kunde ta emot lagrade problem och samla upp dem. En respondent beskrev 
sig själv som en vattenkran som plötsligt dragits på för fullt, och att terapeuten kunde 
fånga upp vattnet (känslorna) så att de inte rann ut över hela golvet. Terapin blev en 
fristad under en jobbig period i livet. 
 

”När allting föll så fanns det någon som kunde ta emot. Så hon fick bli hinken då, 
hon kunde samla upp det här vattnet som jag öste ur mig.” 

 
”Det var en ganska stor  lättnad ändå att få, det var som att få liksom en paus från 
allt.” 

 
Terapin utgjorde en speciell övergångsperiod eller övergångsfas till vuxenlivet. En 
respondent som beskrev detta kände sig stärkt av att ha någon att kunna ringa till och 
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eventuellt komma tillbaka till om det skulle behövas. Terapeuten beskrevs ha varit ett 
tillfälligt inre stöd, som efter hand ersattes av egen styrka. 
 

”…övergångsperiod liksom i att vara självständig eller att såhär förstå sig själv i ett 
annat sammanhang på något sätt.” 

 
Bekräftelse beskrevs som en viktig komponent i förändringsprocessen. Att bli respekterad 
och värderad som en vuxen person uppmuntrade till eget arbete i terapin, i stället för 
regression till bekväm men destruktiv självömkan. Exempelvis beskrev en respondent, 
som sade sig vara van att bli behandlad som ett barn, att terapeuten inte daltade med 
henne. Tvärtom ställde terapeuten krav, vilket blev en validerande bekräftelse och 
uppmuntrade till eget ansvar. Det var för denna respondent ovant att bli respekterad och 
lyssnad på, varför det blev desto mer betydelsefullt att terapeuten gjorde det. 
Respondenten beskrev att hon i relation till terapeuten inte kände sig daltad med, och 
upplevde sig därigenom bli värdigt utmanad. Terapeuten visade tilltro till klientens egen 
förmåga och behandlade henne som en jämlike trots åldersskillnaden. Detta uppgavs 
utgöra en avgörande del i förändringsprocessen. 
 
Terapeuten uppmuntrade i stället för att kritisera, något som många andra vuxna upplevts 
göra. Terapeuten var  ”på  respondentens  sida”  gentemot de vuxna  som kritiserat  henne. 
Terapeuten gav beröm och visade uppskattning. Terapeuten visade genuint intresse för 
hur respondenten egentligen mådde. 
 

”…  nu  låter  det  som  att  det  är  ingen  som  frågar mig hur jag mår i andra 
sammanhang, men hon ville ju veta mer, veta just ingående på något sätt. Och det 
är ju mäktigt.” 

 
Brist på utmaning. 

Det förekom upplevelser av att ha saknat adekvat motstånd i den terapeutiska relationen. 
Terapeuten varken utmanade eller ställde krav i den utsträckning som klienten skulle 
önska. En respondent uttryckte att det inte var en ”kompis” hon behövde, utan någon som 
satte stopp för de destruktiva tankemönster som hon fastnat i. 
 
Terapin 
Under rubriken Terapin beskrivs faktorerna Ramar, Tydlig plan, Brist på tydlighet, Brist 
på utmaning samt Exponering för känslor. 
 

Ramar.  
Terapins ramar har upplevts spela en viktig roll i förändringsprocessen. De ramar som 
nämndes var tryggheten i att gå samma dag och samma tid, varje vecka, och att platsen 
var densamma. Detta upplevdes ge struktur i tillvaron. Den fasta tiden i veckan blev en 
rutin och något säkert till skillnad från det övriga livet. 
 

”Verklighetsbaserad,  daglig…  kontroll.  Struktur.  Det  var  absolut  viktigast… 
Genom att hon fanns, på en bestämd tid och plats.” 
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Det beskrevs även att regelbundenheten var viktig när det gällde att förmå bearbeta svåra 
känslotillstånd. Om det gick för lång tid mellan gångerna blev det svårare att på nytt ta 
upp dessa känslolägen.  
 

“han som jag gick för var väldigt noga med att vi skulle ha en och samma tid varje 
vecka… Jag tror att jag tyckte att det var väldigt skönt just speciellt där i början när 
det var så grumligt allting. Så var det väldigt skönt att få någon fast liksom punkt i 
veckan.” 

 
Det beskrevs också att de fasta ramarna gjorde det svårare att låta motstånd få styra. En 
respondent förklarar: 
 

“Om jag inte hade haft den där bestämda tiden så hade det kanske blivit lättare att 
slinka undan på något sätt” 

   
Det upplevdes som en trygghet att terapin var gratis och att den inte var tidsbegränsad. 
Terapin beskrevs ha gett tidsmässigt utrymme att tillsammans med terapeuten kunna 
förstå och sortera i det kaotiska livstillståndet.  

 
”om man till exempel bara kastar upp någonting såhär, löv eller någonting sånt där, 
och så faller det ner jätte-jättesakta. Då har man ju tid såhär att pussla ihop det så att 
det landar på rätt ställen liksom. Så det var så förändringen skedde tror jag.” 

 
Tydlig plan. 

 Det beskrevs som betydelsefullt att terapeuten var tydlig med mål och struktur i terapin. 
Terapeuten betonade att arbetet görs tillsammans. Terapeuten gav också konkreta 
uppgifter, övningar och ”hemläxor”, vilket uppskattades. 
 

”Så i och med att han var ganska tydlig och med struktur, så blev det också tydligt 
för mig kanske vad jag skulle göra och sådär.” 

 
Terapeuten gjorde klart från början att respondenten inte skulle bli beroende av att gå i 
terapi i många år. Samtidigt fanns en tydlighet även i att terapin skulle finnas tillgänglig 
så länge det behövdes. Terapeuten föreslog ett preliminärt antal gånger, men var öppen 
för att det skulle kunna behövas fler, och beredd att i så fall utöka antalet. 
 

”Jag tyckte det var väldigt skönt att ha en plan liksom, och inte tänka: jaha, nu går 
jag en gång till och så nästa gång går jag en gång till.” 

 
Brist på tydlighet. 

Större tydlighet från terapeuten efterfrågades också. Till exempel uttrycktes önskemål om 
att terapeuten borde ha övertalat respondenten att fortsätta i terapin när hon själv ville 
avbryta. 
 

”… han  [terapeuten]  kunde  nog  ha  sagt  åt mig… att  jag  borde  ha  stannat  kvar  i 
terapi.” 
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Brist på utmaning. 

Missnöje uttrycktes beträffande terapeuten inte gav hemuppgifter och specifika 
utmaningar som relaterade till respondentens svårigheter. En respondent uttryckte 
följande önskemål: 
 

”Att hon [terapeuten] gett mig en läxa som fick mig att förstå att hon hade förstått 
vad jag hade för problem”. 

 
Beträffande just hemuppgifter specifikt, så kunde det å andra sidan också uppfattas som 
positivt att terapeuten inte gav hemläxa.  Det betraktades av klienten som mer viktigt att 
ägna fokus åt andra former av arbete i terapin, och frihet från läxor uppskattades därför.  
 

Exponering för känslor. 
En underlättande faktor som beskrevs var att ha blivit exponerad för känslor i terapin. 
Detta liknades i en intervju vid en hackspett som fortsatte hacka trots att detta var svårt 
för klienten att uthärda. Motivationen till att vilja utsätta sig för detta uppgavs vara en 
önskan att bli av med den negativa laddning som var kopplad till känslan. En av 
respondenterna beskrev sin upplevelse av att exponeras för aggressiva känslor i terapin på 
följande sätt: 
 

”Det var väl det också lite grann. Att för mig var det tidigare väldigt kopplat med 
att bli arg och att bråka eller något sånt där som var farligt liksom och som jag 
aktade mig för, helt enkelt.” 
 

Det upplevdes som viktigt att våga utsätta sig för jobbiga och svåra känslor. Det uppgavs 
att den ökade förmågan att våga vara i känslan så småningom gav större kontroll över den 
(Detta har även beskrivits som en upplevd förändring under Känslohantering, 
Bearbetning). 
 

”Och då när, om man har aktat sig för det väldigt länge så… Ja men, det var väl en 
lättnad att inse att det inte är så farligt, helt enkelt.” 
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D i s ku ss io n  

 
I det följande presenteras inledningsvis en kort sammanfattning av vad som framkom i 
resultatdelen. Därefter diskuteras metodförfarandet samt validitet, reliabilitet och genus. 
Studiens resultat jämförs med tidigare gjord forskning på området samt med relevant 
teoribildning. Avslutningsvis adresseras framtida forskning.  
 
Manifesta upplevda förändringar i samband med terapin var:  
 

  Förbättrat upplevt mående i form av ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
 Förbättrade relationer, ökad förmåga att interagera med andra på ett mer 

välfungerande och tillfredsställande sätt. 
 Ökad agens: handlingskraft och känsla av kontroll, förmåga att påverka sina 

livsomständigheter. 
 

Inre strukturella upplevda förändringar var: 
 
I fråga om självbild:  

 Att ha lyckats förena tidigare polariserade delar av ett splittrat själv. 
 Stärkt identitet och förbättrad självkänsla. 

 
I fråga om känslohantering: 

 Förbättrad förmåga att förstå, uttrycka, acceptera, bearbeta och reglera känslor. 
 

De faktorer som upplevts vara underlättande respektive hindrande för förändring i 
terapin var följande: 
 
Klientens bidrag till terapin, bestående av: 

 Egen delaktighet och Motivation, som underlättade. 
 Motstånd, som hindrade. 

 
Terapeutegenskaper: 

 Goda personliga egenskaper och professionell kompetens  
upplevdes som underlättande för förändring i terapin, medan 

 Terapeutens ålder och kön 
både kunde upplevas som underlättande eller hindrande. 
 
Relationen: 

 God personlig relation, förtroende och stöd  
upplevdes som underlättande, och  

 Brist på personlig relation och 
 Brist på utmaning 

upplevdes som hindrande. 
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Terapin: 

 Terapins fasta ramar  
 Att det fanns en tydlig plan i terapin 
 Att terapin innebar exponering för jobbiga känslor 

upplevdes som underlättande. Som hindrande upplevdes 
 Brist på tydlighet 
 Brist på utmaning 

 
Metoddiskussion 
Vid bearbetningen av det insamlade intervjumaterialet, visade det sig att vissa av de 
beskrivna förändringarna handlade om vad vi uppfattade som manifesta förändringar. 
Andra förändringar hade mer karaktär av inre strukturella förändringar i respondentens 
psykiska fungerande. Vi såg en poäng i att särskilja dessa två områden och redovisa dem 
som separata förändringsaspekter. Detta kan ses som överensstämmande med att 
forskning om patientupplevd förändring (Connolly & Strupp, 1996) visat på en indelning 
i två huvudlinjer: symtomlindring och förändrad självbild. Manifesta förändringar kan 
sägas vara i stort sett synonymt med symtomlindring, medan självbild är ett av områdena 
som innefattas i vår avdelning ”inre strukturella förändringar”. Att vi, författarna, skiljer 
mellan dessa två typer av förändringar och betraktar den inre som en djupare och mer 
grundläggande form av förändring kan till stor del bero på vår gemensamma 
psykodynamiska förförståelse. I enlighet med detta synsätt kan terapin anses ha bidragit 
till en mer grundläggande och stabil utveckling, om det yttre måendet grundar sig i en 
inre strukturell förändring.  
 
Den strukturering som gjorts av materialet är naturligtvis godtycklig i den bemärkelsen 
att många områden går in i och överlappar varandra. De bildar i själva verket komplexa 
nätverk av tänkbara underavdelningar som vi inte gått närmare in på i rapporten. Till 
exempel finns inom avdelningen om manifesta förändringar ett avsnitt om relationer och 
ett om agens. Vissa av de upplevda förändringarna inom relationer är näst intill identiska 
med upplevelser som även förekommer under agens, nämligen när det vi kallar agens 
yttrar sig inom området relationer.  Även i fråga om terapeutegenskaper, allians och stöd 
liksom ramar finns exempel på hur dessa ibland tangerar varandra innehållsmässigt. Vi 
ser inte nödvändigtvis detta som ett problem utan konstaterar och accepterar att 
psykoterapi är en komplex process vars komponenter inte fullkomligt entydigt kan 
särskiljas var för sig. En bidragande orsak till den mångfasetterade och något 
svåröverskådliga strukturen kan tänkas ha varit undersökningens öppna och empiristyrda 
ansats. 
 
Beträffande ”hindrande” faktorer, så har det inte framkommit särskilt många sådana. Det 
finns en rad tänkbara förklaringar till detta: 1. vi ville undersöka förändring, och valde 
därför våra deltagare bland de klienter som förändrats mest i sina terapier. De har 
sannolikt gjort stora framsteg och alltså varit de klienter som haft mest erfarenheter av att 
terapin hjälpt dem. 2. urvalet gjordes utifrån SCL-90, som bygger på klientens egna 
skattningar. Därigenom har vi kommit att intervjua deltagare som sannolikt bör ha varit 
bland de mest positivt inställda till resultaten av sina terapier. 3. Att över huvud taget 
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svara ja till att delta i undersökningen kan ses som ett tecken på positiv inställning. Detta 
bekräftas av att flertalet respondenter uttryckte mycket stark tacksamhet och uppskattning 
över att ha fått gå i Unga Vuxna-projektets terapi, och spontant sade sig vara mycket 
nöjda med sina respektive terapeuter. Denna tacksamhet kan tänkas ha bidragit till att 
respondenterna främst betonade, och kanske också främst mindes eller upplevde sig ha 
erfarit, faktorer av gynnsam art. 4. Studien utfördes i Ericastiftelsens lokaler och 
rekryteringen skedde via dess administration. Även om intervjuarna tydligt informerade 
respondenterna om att studien genomfördes som ett oberoende examensarbete, så kan 
Ericastiftelsens skenbara regi ha gjort att respondenterna känt sig förpliktigade att vara 
lojala eller ”solidariska” gentemot stiftelsen. 5. En respondent sade sig uttryckligen vilja 
poängtera Ericastiftelsens och Unga Vuxna-projektets förtjänst i uttalad avsikt att därmed 
förhoppningsvis kunna bidra till dess fortsatta existens. Denna respondent uttalade sig i 
detta sammanhang om psykoterapins vanskliga ställning beträffande att få ekonomiska 
medel till att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Med tanke på respondenternas 
allmänt mycket positiva attityd kan det emellertid vara av särskilt intresse vad de ändå 
framhållit som hindrande. Klienters upplevelse av hindrande terapeutegenskaper, och 
negativa aspekter av den terapeutiska relationen, har visat sig vara svåra att komma åt 
(Werbart, 2009). Det är ständigt återkommande att klienter tycker det är besvärligt att 
kritisera sin terapeut, trots att de uppmuntras till detta. I intervjustudier, däremot, är 
missnöjda klienter mer benägna att uttrycka sin kritik gentemot terapeuten. 
 
Validitet och reliabilitet 
I kvalitativa studier är det särskilt viktigt att redovisa författarnas förförståelse (Kvale, 
1997), för att därigenom stärka undersökningens validitet och reliabilitet. Även om vi i 
görligaste mån eftersträvat att lägga förutfattade uppfattningar åt sidan i 
forskningsarbetet, så är det oundvikligt att dessa gör sig påminda och kan ha inverkat på 
hur det undersökta materialet tolkats och presenterats (Alveson & Sköldberg, 2000). Vi 
som genomfört undersökningen och författat rapporten har själva psykodynamisk 
bakgrund genom vårt val av studieinriktning. Vi har båda gått i psykodynamiska 
egenterapier.  Våra åldrar var vid undersökningens genomförande 30 respektive 43 år. 
 
Undersökningens design var utformad för att ge ett så objektivt resultat som möjligt. Det 
kan emellertid inte bortses från att författarnas gemensamma förförståelse av 
psykodynamisk terapi kan ha spelat in. Frågan om i hur hög grad intervjuaren och 
transkriberingen påverkat resultatet kan möjligen besvaras utifrån det faktum att båda 
intervjuarnas innehåll överensstämde i mycket hög grad efter bearbetning, trots att 
inbördes kommunikation angående innehållet strängt undvikits under den individuella 
analysfasen. 
 
Att använda  ett  begrepp  som  ”inre  struktur”  är  naturligtvis  ett  uttryck  för  den 
psykodynamiska förförståelse vi som författare har. Men det är också i enlighet med 
psykodynamisk teori och dess praktiska behandlingsprinciper som terapierna utförts, 
vilket skulle kunna tänkas innebära att förförståelsen i stället kan ha utgjort en fördel i 
sammanhanget. En studie ägnad att kritiskt granska metoden som sådan, till exempel, 
skulle kanske vara betjänt av att inta ett annat teoretiskt perspektiv. Men det var inte 
syftet här. Avsikten var att undersöka den förändring som upplevts äga rum i just dessa 
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terapier, av just denna klientgrupp och med just denna behandlingsmetod. 
Respondenterna använde också specifikt psykodynamiska termer och nämnde specifikt 
psykodynamiska  företeelser,  såsom  ”det  omedvetna”.  Intervjuarna  använde  själva  inte 
sådana begrepp, såvida inte respondenten nämnt dem först. Det är möjligt att se det som 
en fördel och en tillgång att i studien kunna använda och utgå från den teoretiska modell 
som den undersökta psykoterapin bedrivits utifrån.  
 
Som tidigare beskrivits (Figur 1), så genomfördes det första steget i analysarbetet av oss 
två författare på varsitt håll, utan inbördes kommunikation beträffande analyserna. På 
detta sätt försökte vi minska risken att studien skulle påverkas av vår förförståelse och 
våra förväntningar, och därigenom eftersträva ökad objektivitet (Nutt & Morrow, 2009). I 
nästa steg analyserade båda författarna samtliga intervjuer enligt tematisk analysmetod, 
åter utan att under det pågående analysarbetet samtala med varandra om innehållet och 
slutsatserna i detta arbete. Dessa åtgärder avsåg att öka reliabiliteten genom att minimera 
författarnas inbördes påverkan på varandras bedömning av materialet. Tanken bakom det 
separata analysförfarandet var även att kunna avgöra om det fanns skillnader mellan de 
två uppsättningarna intervjumaterial. Så hade ju kunnat vara fallet, eftersom intervjuarna 
var av olika kön, något olika ålder (13 års skillnad), och trots den gemensamma 
intervjuguiden ändå skulle kunna tänkas framkalla olika svar genom sin personliga prägel 
i fråga om intervjuteknik. Emellertid visade det sig som sagt att materialet från de 
respektive intervjuarnas respondenter som helhet var påfallande likartat sinsemellan: 
ungefär samma typ av utsagor förekom i båda intervjuarnas respektive material. Möjligen 
kan detta ses som ett tecken på god validitet och reliabilitet i intervjuförfarandet. 
 
Hindrande och hjälpande faktorer har i föreliggande studie utgjort en egen frågeställning. 
När respondenterna uttryckt sig positivt om en viss företeelse i terapin, kan vi då 
verkligen vara helt säkra på att de menar att den varit till hjälp för deras förändring? Eller 
är det bara något som de personligen råkar gilla och trivas med? I vissa fall uttrycks det 
specifikt att det finns en koppling till förändringen. I andra fall är detta möjligen 
underförstått. Emellertid är det ju tänkbart att det som upplevts som positivt, även om det 
inte varit direkt kopplat till förändringen, ändå bidragit till motivationen att fullfölja 
terapin. 
 
Inför presentationen av resultatet har stor vikt lagts vid att åstadkomma så neutrala 
formuleringar som möjligt beträffande hur många av respondenterna som uttryckt en viss 
typ av upplevelse. Detta på grund av det faktum att en kvalitativ studie inte är beroende 
av antalet respondenter som uppger en viss utsaga (Kvale, 1997; Langemar, 2008). 
Emellertid kan det ifrågasättas om detta alltid varit ett optimalt val. Det har ibland blivit 
svårt att göra varje uttalande numerusneutralt. Texten kan då ha blivit onödigt tillkrånglad 
och konstlad. Eftersom undantag dessutom gjorts för specifika citat och exempel, så är 
principen inte ens konsekvent tillämpad.  
 
 Det är möjligen något tveeggat att ha en handledare som samtidigt är verksamhetschef 
vid den stiftelse vars verksamhet är föremål för undersökning i den aktuella studien. Vi 
har varit medvetna om denna situation och lagt vikt vid att eftersträva ett så neutralt och 
sakligt förhållningssätt som möjligt. 



32 
 

 
De som valde att ställa upp som undersökningsdeltagare har genomgående haft en positiv 
inställning till den terapi de genomgått i projektet. Detta kan vara både en styrka och en 
svaghet i studien. En svaghet i den bemärkelsen att urvalet inte är representativt för hela 
klientgruppen. De som haft negativa upplevelser har inte kommit till tals. Å andra sidan 
är studiens syfte just att granska förändring, och med förändringsarbete i terapi avses 
givetvis förändring till det bättre. De tillfrågade var också utvalda utifrån sin grad av 
dokumenterad förändring enligt skattningar med SCL-90. Det är därför naturligt och 
följdenligt att de som valts ut verkligen har genomgått en förändring till det bättre och 
därmed sannolikt också haft en positiv inställning till terapin. Det bör emellertid noteras 
att även en stor andel klienter med höga förändringsvärden tackat nej till att delta.  
 
I jämförelsen mellan bortfallsgruppen och undersökningsdeltagarna visade det sig att den 
mest påtagliga skillnaden var att de som tackat nej till att delta avslutat sina terapier för 
betydligt längre sedan. Detta skulle kunna bero på att de sistnämnda med tiden delvis 
släppt den känslomässiga kopplingen till terapin och därför inte är motiverade att delta. 
Det kanske också är vanligare att inte uppleva sig kunna bidra med så mycket 
information ju längre sedan det var terapin avslutades. En annan orsak till att inte vilja 
vara med i studien kan tänkas vara att terapin är förknippad med smärtsamma känslor 
som befaras bli för påfrestande att riva upp. Tänkbart är också att yngre vuxna inte i lika 
hög grad är bundna av plikter som de något äldre. Brist på ork och tid på grund av arbete, 
hushållsbestyr och egna småbarn kan därför också ha bidragit till att de något äldre före 
detta klienterna i större utsträckning tackade nej till att medverka i studien.  
 
Genus 
Sju av de åtta intervjuade undersökningsdeltagarna var kvinnor. Om fler män deltagit 
hade det möjligen gått att urskilja eventuella genomgående särdrag i mäns respektive 
kvinnors utsagor. För vår undersökning var könsfördelningen emellertid av underordnad 
betydelse eftersom syftet var att utforska upplevd förändring i terapi generellt, utan 
särskild hänsyn till könstillhörighet. En annan genusaspekt består i det faktum att vi två 
författare var en av vardera könet. Man skulle kunna tänka sig att våra respektive 
tolkningar av materialet skulle skilja sig åt sinsemellan, eller att vad vi fick fram i 
intervjuerna vore annorlunda beroende på våra olika könstillhörigheter. Men det visade 
sig som sagt i stället att innehållet i intervjuerna, enligt vår uppfattning, var ganska 
likartat mellan de två intervjuarna. Även de tematiseringar som vi gjorde var påtagligt 
lika rent innehållsmässigt, även om formuleringarna och de tematiska indelningarna 
ibland var olika. 
 
Resultatdiskussion 
Samtliga respondenter kunde spontant beskriva sitt upplevda mående före och efter 
terapin. Bland annat nämndes upplevelser av att ha blivit lugnare, gladare och mer stabil. 
Den yttre förändringen beskrevs i uteslutande positiva ordalag. Detta kan hänga samman 
med att klienter som upplevt positiv förändring premierades i urvalet. Förbättrade 
relationer var en av de upplevda förändringar som beskrevs. Detta har även rapporterats i 
tidigare studier av förändring i klientperspektiv (Levitt, Butler & Hill, 2006). I Binders et 
al. studie av klientupplevd förändring (2010) förekom förbättrade relationer bland det 
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som beskrevs som mest betydelsefullt av respondenterna.  ”Nya sätt att relatera till andra” 
var där ett av fyra huvudsakliga rapporterade förändringsområden. Beträffande agens 
(upplevd förmåga till självbestämmande, kontroll och handlingskraft), så rapporterades i 
föreliggande studie upplevd ökning av dessa förmågor. Sundströms studie (2006) av 
upplevd förändring innehåller uppgifter om ökad förmåga till gränssättning, vilket kan 
ses som närbesläktat med det som under rubriken Agens uttrycktes som att bli bättre på 
att ställa krav och säga ifrån. Ökad självständighet omnämndes också av respondenterna i 
Jeanneus och Winzers rapport (2007) som en upplevd förändring i samband med terapin. 
 
Under rubriken Självbild presenteras aspekterna Integrering samt Identitet och 
Självkänsla. Dessa områden skulle kunna förstås utifrån den utvecklingsfas 
respondenterna enligt gängse teori befann sig i under terapin. Det karakteristiska för den 
unga vuxna är bland annat att frigöra sig från sina föräldrar. Detta är nödvändigt för att 
finna en egen, mer självständig identitet. Jacobsons (2005) och Rasmussens (2005) 
studier  vittnar  om  att  unga  vuxna  ofta  upplever  det  som problematiskt  att  ”vara  fast”  i 
relationen till sina föräldrar. Wrangsjö och Winberg Salomonsson (2006) beskriver den 
subjektiva identitetsupplevelsen som att vara sammanhållen och att ha en klar upplevelse 
om vem man är. Dessa två komponenter förefaller saknas i de beskrivningar av upplevd 
splittring som förekommer i intervjumaterialet. Eriksons (1969) begrepp 
identitetsförvirring kan också tillämpas på denna splittrade självuppfattning. Terapin 
beskrevs som en hjälp att samla ihop sådana osammanhängande delar av sig själv. Det 
förekom också upplevelser av att ha varit identifierad eller nära gränsen till att identifiera 
sig med ett tillstånd som deprimerad, hjälplös eller identifierad med sitt 
självskadebeteende. Dessa tillstånd kan likna det som Erikson kallar negativ identitet.  
 
Blos (ref. i Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2006) delar in adolescensen i fem stadier, 
varav det femte (16-20 år) handlar om att skapa en självständighet gentemot föräldrarna. 
Respondenterna i föreliggande studie befann sig inom eller i närheten av det nämnda 
åldersspannet, och just självständighet var ett område som beskrevs ha upplevts som en 
direkt konsekvens av, eller i samband med, terapin. Ett annat besläktat område är 
bildandet av en stabil identitet, som enligt Erikson är adolescensens främsta uppgift 
(Erikson, 1969). Även identitetsbildandet har enligt respondenternas utsagor påverkats 
positivt av terapin. Rasmussens studie om idealtyperna visar att identitetsproblem är ett 
vanligt problemområde för unga vuxna som söker terapi (Rassmussen, 2005). Den 
”suddiga” självbilden Rasmussens respondenter beskrev kan jämföras med den splittrade 
känslan som beskrevs av respondenter i föreliggande studie. 
 
Under rubriken Känslohantering beskrevs upplevelser av förbättrad förmåga att 
identifiera och förstå egna känslor, minskad rädsla för att känna och uttrycka starka 
känslor såsom ilska och ledsenhet, samt ökad förmåga att acceptera, bearbeta och reglera 
sådana känslor. Svårighet att hantera känslor är ett av de områden som unga vuxna har 
beskrivit som problematiskt (Rasmussen 2005). I en studie som gjorts med deltagare från 
samma terapiprojekt som i föreliggande studie (Sundström, 2006) hade ökad känsloinsikt 
och förbättrad förmåga till känslohantering upplevts som viktiga förändringar. I Binders 
studie (2010) förekom förbättrad känslohantering och ökad insikt beträffande egna 
känslor bland de upplevelser av förändring i terapi som före detta klienter beskrev.    
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Även Stenqvists studie (2007) beskrev upplevda förändringar i fråga om att bejaka och 
uttrycka tidigare undanträngda känslor. 
 
Under rubriken Klienten uppgavs den egna motivationen ha varit en viktig underlättande 
faktor. Motivation omnämndes även av Jeanneau och Winzer (2007) som en upplevd 
verksam faktor i terapin. Eget motstånd hos klienten, gentemot svåra aspekter av arbetet i 
terapin, skulle kunna ses som en hindrande motpol till den omnämnda motivationen. 
Detta kan tänkas röra sig om samma slags motstånd som uppmärksammades i 
Lilliengrens och Werbarts studie (2005), där en av de hindrande faktorerna i terapi 
upplevdes  vara  att  ”det  är  svårt  att  tala”  (om  sig själv, om egna tankar, känslor och 
minnen). 
 
Under rubriken Den personliga relationen redogörs för respondentens känslor gentemot 
terapeuten och behovet av en genuinitet som innebär att den terapeutiska relationen kan 
verka bortom teknik och metod. Det uttrycktes en avsaknad av närhet när terapeuten varit 
alltför problemfokuserad. Carl Rogers menade att det empatiska bandet mellan terapeut 
och klient var den viktigaste verksamma faktorn i terapi (Rogers, 1965). Denna faktor 
berördes också i föreliggande studie. Rosengren (2006) fann liknande resultat i temat 
Psykologen som person, vilket upplevdes vara en förändringsfaktor i terapin för unga 
vuxna. Mer specifikt beskrevs det som viktigt att psykologen var en ”bra person” och att 
det funnits god personkemi. Önskemålet att psykologen skulle vara personlig byggde på 
en önskan om ömsesidighet i relationen. Även Lilliengren och Werbarts (2005) samt 
Carlbergs (1999) studier pekar på relationen som en hjälpande faktor i terapin. Carlbergs 
resultat lägger vikt vid terapeutens psykologiska närvaro som tar sig uttryck i 
engagemang, äkthet och intresse. Även Jeanneau och Winzer (2007) identifierade 
terapeuten, alliansen och relationen som hjälpande faktorer. Liksom i föreliggande studie 
beskrev de vikten av genuinitet hos terapeuten och att relationen upplevts som personlig. 
Sundström (2006) har lagt den största vikten vid relationens betydelse. I linje med våra 
resultat betonades även där terapeutens engagemang och genuina empati. 
 
Förtroende för terapeuten har i föreliggande studie beskrivits som nödvändigt för att våga 
bearbeta känslor i terapin. Rosengrens studie (2006) tar upp tilliten som en hjälpande 
faktor till förändring.  Där avses tilliten till psykologens professionella kunnande. I 
föreliggande studie har förtroende placerats som en faktor i kategorin relationen, medan 
professionalitet behandlats under terapeutegenskaper. Stöd har valts som benämning för 
beskrivna element i terapin av stöd, trygghet och avlastning.  Common factors-
forskningen har indikerat stöd och avlastning som terapeutiska faktorer (Wrangsjö, 
2009). I övrig forskning som refererats har inte fokus lagts vid specifikt dessa faktorer. 
En förklaring till detta skulle kunna vara att både förtroende och stöd överlappar 
relationen. Något som kan sägas vara liknande faktorer har uttryckts till exempel i 
Lilliengrens  och Werbarts  studie  (2005),  i  form  av  ”en  särskild  plats  och  en  särskild 
relation”.  
 
Att terapeuten ägde vad som uppfattades som goda personliga och professionella 
egenskaper beskrevs som betydelsefullt för förändringen i terapin. Vikten av dessa 
egenskaper betonades också av vad respondenterna i Rosengrens studie (2006) upplevt 
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som verksamma förändringsfaktorer. I den studien uppgavs terapeutens ålder och kön 
vara av underordnad betydelse, medan det i föreliggande studie förekom uttryck för 
preferenser i fråga om dessa egenskaper. Det bör noteras att det i föreliggande studie inte 
ställdes specifika frågor om hur terapeutens ålder och kön uppfattades, utan att detta 
framgick av respondenternas egna, spontana anmärkningar. I Rosengrens studie frågades 
respondenterna däremot specifikt om detta, vilket kan ha gjort att förutsättningarna för 
vilka utsagor som givits varit annorlunda. Även Binder (2009) har gjort liknande fynd 
beträffande uppfattningen om den upplevda betydelsen av terapeutens klokhet, värme, 
trygghet och professionalitet. Det påminner också om vad common factors-forskningen 
indikerar (Wrangsjö, 2009). 
 
I studien har Exponering för känslor beskrivits som en underlättande faktor för 
förändring i terapin. I Jeanneaus och Winzers studie (2007) har respondenterna beskrivit 
det som verksamt att komma i kontakt med svåra minnen och sätta ord på dem. 
Sundström (2006) beskriver också terapeutiska känslokonfrontationer. Även Sterns 
(2004)  beskrivning  av  ”nu-ögonblick”  och  ögonblick  av  möten  påminner  om  denna 
terapeutiska exponering för undanträngda känslor hos klienten. Brist på utmaning, både i 
terapeut-klientrelationen och i själva terapins innehåll beskrevs i studien som hindrande 
faktorer i terapin. En av de faktorer som beskrevs som hjälpande var att terapeuten 
konfronterade,  ”klampade  in”,  i  lagom  grad,  alltså  med  varsamhet  och  respekt.  Några 
som var missnöjda i Sundströms studie (2006) uttryckte just att terapeuten varit alltför 
passiv eller alltför konfronterande. Möjligen kan detta säga något om vikten av 
individuell avvägning i fråga om konfrontationer. Konfrontation tillhör också de icke-
specifika förändringsfaktorerna, common factors (Wrangsjö, 2009). 
   
Avvägning och individuell anpassning kan vara ett sätt att tolka till synes motsägelsefulla 
uppgifter i studien. När det gäller exempelvis förekomsten av hemuppgifter i terapin har 
det i vissa fall efterfrågats mera av sådant, medan avsaknaden av hemläxor också kunnat 
upplevas som något positivt. Detta skulle kunna ses som motsägelsefullt, och kvantitativt 
sett  förblir  frågan  ”är  hemläxor  bra  eller  inte?”  obesvarad.  Det  kvalitativa  svaret  kan 
möjligen sägas vara att det är bra att som terapeut ge hemläxor i vissa fall, men inte i 
andra, och att det i båda fallen är viktigt att göra rätt bedömning. Här kan också 
poängteras att det inte ställdes några frågor om specifika faktorer i intervjuerna, vare sig 
hindrande eller hjälpande. 
 
Intervjuerna genomfördes avsiktligt förutsättningslöst, med fritt utrymme för 
respondenterna att presentera sina upplevelser av förändring på sitt eget sätt. Trots denna 
frihet visar det sig att de faktorer som beskrivits som viktiga i förändringen handlar om 
just sådana faktorer som tidigare klinisk forskning pekat på som viktiga i psykoterapi: 
allians, hållande, ramar, motivation, exponering, och att den förändring som beskrivs har 
att göra med sådant som stärkt identitet, självkänsla och ökat förmågan till 
känslohantering. Även om detta är tolkningar som gjorts utifrån författarnas förförståelse 
av psykodynamisk terapi, så har dessa tolkningar gjorts under avsiktlig strävan att sakligt 
utgå från respondenternas exakta utsagor, utan att blanda in egna resonemang och 
spekulationer. 
 



36 
 

Vidare forskning 
Studiens syfte har varit att undersöka upplevd förändring i psykodynamisk psykoterapi 
med unga klienter. Sammanfattningsvis visar den gjorda undersökningen att förändringar 
upplevdes ha ägt rum i respondenternas liv, som de satte i samband med terapin. Ett antal 
faktorer har beskrivits som hjälpande respektive hindrande för terapeutisk förändring. 
Men de gjorda fynden väcker också fler frågor. Här var syftet att främst undersöka 
positiva förändringar och därför gjordes ett selektivt urval. Det vore också värdefullt att 
intervjua klienter som varit mindre nöjda med sina terapier, för att ytterligare belysa 
hindrande och hjälpande faktorer i psykoterapi. Respondenterna i studien var också 
relativt nyligen behandlade. Uppföljningsstudier på längre sikt skulle kunna ge svar på 
hur upplevelsen av genomgången terapi förändras i retrospekt. 
 
Intrycket är att de beskrivna förändringarna i många fall varit stora och upplevts som 
genomgripande. Unga människor med problem av psykologisk natur har genom terapin 
fått hjälp att vända en svår, ofta till synes hopplös situation i positiv riktning. Värdet av 
detta är naturligtvis stort i humanitärt och samhälleligt avseende, och föranleder till 
förhoppningen att sådan hjälp även fortsättningsvis kan erbjudas även unga med 
begränsade ekonomiska resurser. Studier som denna kan bekräfta värdet av existerande 
behandling och bidra till att psykoterapins ställning bevaras och stärks. I bästa fall ger det 
även kunskap som kan leda till ökad förståelse för de verksamma komponenterna i 
psykoterapi och därigenom möjliggöra ytterligare framtida förbättringar. 
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Bilaga 1 
 
Vi vill veta hur du uppfattade samtalen på E ricastiftelsen 
Två studenter, Åsa Garetsos och Lars Andersson, som går sista terminen på psykologprogrammet 
på Stockholms Universitet planerar att skriva en examensuppsats om ungdomars och unga vuxnas 
erfarenheter av att gå i psykoterapi. Studien kommer att bygga på intervjuer. Vi vänder oss därför 
till ett antal ungdomar och unga vuxna som har gått i samtal på Ericastiftelsen. Redovisningen av 
resultaten kommer att ske på ett sådant sätt att ingen enskild person kan kännas igen i texten. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under februari månad. Den intervju vi vill att du medverkar i 
kommer att ta cirka 45 minuter och genomförs av en av de två studenterna. Platsen kommer att 
vara inom lokaler som ligger i anslutning till Ericastiftelsen på Odengatan och tiden kommer 
intervjuaren och du överens om så att den passar dig på bästa sätt. Som tack för din medverkan 
kommer alla som intervjuas få två biobiljetter. 
 
De två studenterna skulle vilja kontakta dig direkt för att informera mer om undersökningen och 
därefter boka en tid. I ett första steg behöver jag ditt godkännande att lämna dina 
kontaktuppgifter. Var vänlig svara därför på nedanstående frågor och skicka svaret i det 
frankerade kuvertet. Det är bra om du gör det så snart som möjligt och senast inom en vecka. Om 
du undrar över något är du välkommen att kontakta mig. 

Åsa Garetsos eller Lars Andersson kommer att kontakta dig så fort vi fått ditt godkännande. 

 

Ericastiftelsen 2010-01-07 

Med vänliga hälsningar 
 

Katarina Nolkrantz Frydman 
Överläkare vid Ericastiftelsen 
katarina.nolkrantz@ericastiftelsen.se  
08-4021760 
 
 

 Ja, jag godkänner att Åsa eller Lars kontaktar mig. Skriv gärna något om du har synpunkter på 
hur du vill bli kontaktad. Bäst är aktuellt telefonnummer. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 

 Nej, jag vill inte delta i intervjun vid Ericastiftelsen. 
 
Svar önskas inom en vecka. 
 
Namn (var god texta!) 
……………………………………………………………………………………………......... 
 
 

mailto:katarina.nolkrantz@ericastiftelsen.se
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur var det att gå i terapi/samtal? 
Följdfrågor om svar uteblir: 
 
Om du försöker minnas/tänka tillbaka. Gav det dig något? Var det jobbigt, skönt att få 
prata med någon, blev du lugnare, eller mer orolig, kände du dig förstådd, var du där 
frivilligt, var det intressant, lärorikt, tråkigt, kände du dig sedd, lärde du dig att förstå 
dig själv och andra bättre? 
 

2. Hur var det innan du gick i samtal och hur blev det efteråt, kan du beskriva det? 
 
Hur handskades du med dina svårigheter innan och hur gjorde du efteråt, förändrades 
det i terapin? Hur gör du idag? Vad var det som gjorde att du sökte och varför avbröts 
terapin? 
Hur var det hemma, med kompisar, i skolan/jobb, självbild, hantera känslor, ilska och 
ångest. 
 

3. Skedde det någon förändring för dig? Hur skulle du beskriva den förändringen? 
 
Var det en förändring till det bättre eller till det sämre? 
 

4. Vad var betydelsefullt, fanns det ögonblick eller skeden som var avgörande? 
Var det någon gång som du tänkte efteråt att nu hände något viktigt? 
 

5. Hur gick förändringen till? 
 
Var den plötslig, skedde den successivt eller kom den efteråt? Beskriv! 
 

6. Vad gjorde förändringen möjlig? 
 
7. Kunde samtalen ha hjälpt dig mer om något varit annorlunda? Vad? 
 
 
 

 


