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Avhopp i terapin är vanligt förekommande. Det som saknas i kunskapen 

kring avhopp och dess bakgrund är patientens inifrånperspektiv och 

framförallt hos den allt mer växande patientgruppen unga vuxna. Denna 

studie har genom kvalitativ metod undersökt de unga vuxnas upplevelser 

av sin terapi. Genom tematisk analys av materialet fann man i studien att 

subjektiv känsla av att må bättre är en anledning till avhopp samtidigt 

som det var typiskt att de hade kvarstående problem. Anmärkningsvärt 

många uttryckte att anledningen till avhoppet var att de var missnöjda 

med terapeuten och den behandling som man fått. Man upplevde att 

terapeuten var för snäll och oempatisk samt att metoden inte hjälpte dem 

med sina problem. Genom empati för individens varande behöver vi 

möta unga vuxnas förväntningar så att vinsterna med att gå kvar i terapi 

överväger kostnaderna.  

 

Ungdomstiden är en tid mitt emellan barndom och vuxenheten, en tid då många funderar 

över vem de är och vem de ska bli (Arnett, 2000). Från att ha varit helt beroende av vuxna 

som tar hand om en börjar man nu bli allt mer självständig, en känsla som för många unga 

människor är både skrämmande och lockande (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2007). 

Erikson (1988)  skriver att ungdomstiden är en tid i livscykeln där identiteten står i fokus 

med en önskan om att finna något eller någon att tro på. För en del innebär det en 

utvecklingskris som de kan behöva söka hjälp för att ta sig igenom. Att gå i psykoterapi kan 

då vara ett sätt att få hjälp med det som känns svårt.  

 

Flera studier under 90-talet kom fram till att förekomsten av egentlig depression, missbruk, 

utagerande beteende, så väl som självmordsfrekvensen ökade hos unga människor 

(Fombonne, 1998; Prosser & McArdle, 1996). De sammanfattade sin studie med att säga att 

det är av stor vikt att man riktar forskning mot denna grupp så att man kan påverka 

beslutsfattarna när det gäller allmän sjukvård, sociala frågor och ekonomi generellt sett. 

Unga vuxna som patientgrupp har dock visat sig ha blivit allt större sedan dess, och det 

verkar som att de idag mår ännu sämre, med mer problem av ångest, trötthet, 

sömnsvårigheter och oro än tidigare (Statistik Sverige, 2006; Svenska regeringens officiella 

rapport, 2006). Johansson, Lindgren och Hellman (2013)  beskriver i sin bok ”Nya 

uppväxtvillkor” att man sedan 1990-talet sett en starkt ökad frekvens av psykisk ohälsa hos 

ungdomar och att det blir allt vanligare att de är nedstämda, deprimerade, har svårt för att 

sova och är allmänt stressade. Ett ökat intresse att studera denna grupp har setts i 

industriländerna men forskning kring utvecklingsaspekter på unga vuxna är förhållandevis 

låg (Jacobsson, Tysklind & Werbart, 2011) 

 

Arnett (2000) föreslår en utvecklingsteori kring ”emerging adulthood” vid åldern 18-25 som 

är perioden efter adolescensen men före vuxenheten. Han menar att det skett en förflyttning i 

tid när det gäller unga människors kliv in i vuxenvärlden när man t.ex. gifter sig och skaffar 

barn. Det innebär att tiden mellan ungdom och när man börjar ta ansvar för barn och familj 

sker senare idag. Detta gör att individerna befinner sig i en period där deras identitet 
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fortsätter utvecklas och utforskas i större utsträckning än tidigare när det kommer till kärlek, 

jobb och livet i stort. Detta är dock en period då en av fyra personer lider av depressioner 

(Kuwabara, Van Voorhees, Gollan & Alexander, 2007). Många människor i denna 

population skulle kunna behöva bli hjälpta genom psykoterapeutisk behandling. 

 

Avhopp i psykoterapi är dock vanligt och man har i flera studier funnit att så många som 30-

60% av alla som påbörjat behandlingen väljer att hoppa av (Chiesa, Wright, & Neeld, 2010; 

Kazdin, 1996; McMurran, Huband, & Overton, 2010; Reis & Brown, 1999; Roos & 

Werbart, 2013; Smith, Koenigsberg, Yeomans, Clarkin, & Selzer, 1995). I en metaanalys 

där man undersökte 125 studier i ämnet avhopp (dropout) fann man att så många som 47 % 

av alla terapier ledde till avhopp (Wierzbicki & Pekarik, 1993). I en senare meta-analys 

gjord av Swift och Greenberg (2012) kom man fram till att ca 20 % av alla påbörjade 

terapier ledde till avhopp. Avhopp är ett problem som kostar samhälle och individ stora 

investeringar i tid och pengar och som samtidigt betyder ett fortsatt lidande för de som är i 

behov av att behandlingen slutförs (Reis & Brown,1999).  

 

Ett problem man funnit när man studerat avhopp är ett definitionsproblem. Det har visat sig 

att när man studerar avhopp så skiljer sig resultatet åt beroende på vilken definition man 

använder (Pekarik, 1985; Wierzbicki & Pekarik, 1993). Till exempel beskriver Hatchett & 

Park (2003) att antalet avhopp varierar mellan 17,6% till 53,1% beroende på definition. De 

jämförde fyra olika definitioner: terapeutens bedömning, att utebli från sista sessionen, 

genom en ”median-split procedur” (klienter som avbröt terapin före fyra sessioner ansågs 

vara avhoppare medan de som gick mer än fyra gånger ansågs inte vara avhoppare), och att 

inte återkomma till terapin efter det att bedömningssamtalen genomförts. I deras studie fann 

de att terapeutens bedömning och att missa sista sessionen var de enda definitionerna som 

bäst överensstämde med att det var ett avhopp. De hävdade också att bästa definitionen vore 

att använda objektiva mått på terapins resultat som bas för definition av avhopp. Vidare 

beskriver de i sin studie en metod för bedömning om avhopp skett i förtid eller inte. De 

föreslår att man med hjälp av formulär, som klienten fyller i efter varje session, mäter 

resultatet av terapin så att man sedan kan avgöra om terapin avbrutits i förtid eller inte.  

 

Patientfaktorer som visat sig påverka avhopp är enligt den litteraturöversikt som McMurran, 

Huband och Overton (2010) genomförde främst associerade till yngre ålder, lägre grad av 

sysselsättning, arbetslöshet, ungdomsbrottslighet, att ha föräldrar som skiljt sig före de fyllt 

10 år, emotionellt övergivna som barn, att de spenderar mindre tid ensamma och att de inte 

varit längre än 6 månader i ett fast förhållande.  Att Patienterna som hoppar av oftast är 

yngre bekräftas i andra studier (Baruch, Vreouva & Fearon, 2009; Greenspan & Kulish, 

1985; Johansson & Eklund, 2006).  

 

McMurran, Huban & Overton (2010) fann också i sin litteraturstudie att patienter som lider 

av personlighetsstörning, har en hög grad av ångest, hög nivå av undvikande beteende, hög 

nivå av impulsivitet, dålig egostruktur, färre primitiva försvar, svagare adaptiv försvarsstil, 

att de förnekar behov av närhet, att de är konfliktfyllda kring relationellt engagemang och 

övergivenhet, har en rädsla för impulsiva utbrott av negativa affekter, externaliserande 

försvar, projektivt identifierande, med en depressiv självbild, har en generellt låg 

funktionsnivå, lider av missbruksproblematik, har svårigheter med att fokusera på ett 
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område i taget och uttrycker ett ökat antisocial aggressivitet är faktorer som är associerade 

till en högre grad av avhopp från psykoterapeutisk behandling.  

 

Även terapeutfaktorer som terapeutens erfarenhet, träning och förmåga tillsammans med 

konkret stöd och emotionellt stöd har i studier visat sig påverka antalet avhopp men även 

flexibilitet i förhållande till behandlingsmanualer och ackommodation till individens 

specifika problem samt om terapeuten har genomgått egen terapi (Roos & Werbart, 2013).  

 

Förutom terapeutfaktorer och patientfaktorer så har man funnit processvariabler som 

påverkar antalet avhopp och då har terapeutisk allians visat sig varit avgörande i många fall 

(Kazdin, 1996; Piper, Ogrodniczuk, Joyce, McCallum, Rosie, Okelly & Steinberg, 1999; 

Roos & Werbart, 2013; Sharf, Primavera & Diener, 2010). Roos och Werbart (2013) fann i 

sin översikt att engagemang, och en förmåga att tidigt uppnå symptomlindring skapar en 

stark allians som minskar antalet avhopp i terapier. Man har även funnit att om man 

tydliggör och uppmärksammar skillnader i terapeut och patientperspektiv kring det 

terapeutiska arbetet så minimeras avhopp drastiskt (Reis & Brown, 1999).  

 

Kvalitativa studier där man frågat klienter om varför de hoppat av terapin i förtid har visat 

på att förbättring i symtom och mående, hinder i miljön (transportproblem, arbetstider, 

ekonomi, tidsbrist, flytt, klinikens program lades ner, behov att möta sina problem själv och 

att man lämnar staden i flera veckor) och missnöje med behandlingen har varit orsaken till 

deras avhopp (Murdock, Edwards & Murdock, 2010; Pekarik, 1992). 

 

Tidigare forskning har visat på att stort avhopp från terapier sker (Chiesa, Wright & Neeld, 

2010; Kazdin, 1996; McMurran, Huband & Overton, 2010; Reis & Brown, 1999; Roos & 

Werbart 2013; Smith, Koenigsberg, Yeomans, Clarkin & Selzer, 1995; Wierzbicki & 

Pekarik, 1993) och man har viss bakgrundsinformation om vilka det är som hoppar av 

terapierna i förtid (Baruch, Vreouva & Fearon, 2009; Greenspan & Kulish, 1985; Johansson 

& Eklund, 2006; McMurran, Huband & Overton, 2010; ). Man har även en del kunskap om 

terapeutfaktorer (Roos & Werbart, 2013) som påverkar avhoppen men även processfaktorer 

(Kazdin, 1996; Piper, Ogrodniczuk, Joyce, McCallum, Rosie, Okelly & Steinberg, 1999; 

Roos & Werbart, 2013; Sharf, Primavera & Diener, 2010). Det som saknas i kunskapen 

kring avhopp och dess bakgrund är patientens inifrånperspektiv och framförallt hos den allt 

mer växande patientgruppen unga vuxna.  

 

Syftet med denna studie är därför att få ungdomars perspektiv på att de ensidigt valt att 

hoppa av sin psykoterapi och studien önskar finna svar på de mer specifika frågorna: 

1. Vad var det enligt ungdomen själv som ledde till ensidigt avbrott av terapin? 

2. Hur upplevdes terapeuten och relationen till terapeuten hos dem där avslutet inte var 

överenskommet? 

3. Hur upplevde ungdomen som ensidigt avbröt sina terapier utfallet av terapin?  

 



 4 

Metod 

 

Definitioner och urvalskriterier 

Avhopp har i denna studie definierats som när klienten väljer att ensidigt hoppa av 

psykoterapin innan terapeuten bedömt klinten vara färdigbehandlad vilket är en vanligt 

förekommande definition (Reis & Brown, 1999). I vår studie används terapeutens 

bedömning som inklusionskriterier för deltagande i intervjuer medan vi i enkätsvaren endast 

har patientens val att delta i studien som bedömning. Inklussionskriterier för deltagande i 

studien är att personerna är mellan 18-23 år och att de någon gång under åren 2013-2014 

ensidigt valt att hoppa av en pågående psykoterapi. Dessa kriterier är breda och säger 

ingenting om vilken typ av terapi de gått, vilken typ av problem de sökt hjälp för eller vilken 

bakgrund de har. Det säger heller ingenting om terapin avbrutits i förtid, eftersom man inte 

har några mått på resultatet av terapin (Hatchett & Park, 2003). Detta valdes för att 

frågeställningen inte är formulerad så att jämförelse mellan grupper skall göras utan det enda 

som man i studien vill få reda på är unga människors perspektiv på avbruten psykoterapi. 

Däremot samlades viss bakgrundsdata in, för att mer beskriva de som deltagit i studien än 

för att jämföra dem med varandra.  

 

Metodologiska överväganden 

Eftersom studiens frågeställningar handlar om unga människors perspektiv på att ensidigt 

valt att avslutat sina psykoterapier och inte om orsaker så passar en kvalitativ 

forskningsmetod bra (Kazdin, 2003). Den fokuserar på att förstå och beskriva fenomenet på 

ett djupare plan. Författaren är inte intresserad av att mäta eller jämföra grupper som hoppat 

av sin terapi. Detta anser Holme & Solvang (1996) bäst studeras genom kvalitativ metod.  

 

För att få reda på unga människors livsvärld och se fenomenet ur deras perspektiv valdes en 

kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod. Ur dessa intervjuer tolkas sedan 

mening och nyanserade betydelser av fenomenet avhopp hos dem som intervjuas där det 

specifika och mångtydiga är av mer intresse än det generella och allmänna (Kvale, 1997). 

 

Som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna används också i studien 

enkätundersökningar via internet och frågeformulär som placerats på olika platser där 

ungdomar vistas. Denna typ av frågeformulär lämpar sig i fall där man vill nå ut till en större 

mängd människor med sin studie och där man söker ganska okomplicerad information 

(Denscombe, 2009). Man kan använda denna typ av datainsamling för att få in faktisk 

information, eller som i denna studie, åsikter och synpunkter kring unga människors tankar 

om att de avbrutit terapin. Att använda både intervjuer och frågeformulär gör att det går att 

betrakta fenomenet ur mer än ett perspektiv och därmed skapas en så kallad triangulering i 

ämnet (Denscombe, 2009). 

 

Tematisk analys användes för bearbetning av intervjuer och enkäter. Analysen skedde 

utifrån en induktiv ansats, där författaren försökte svara på forskningsfrågorna genom att 

identifiera, analysera och hitta kategorier i insamlad data. Ingen teori är kopplad till 

sökandet efter kategorier utan författaren önskar beskriva det som framkommer i materialet 

så nära ungdomens egna upplevelser som möjligt.  
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Den kvalitativa forskningsprocessen utgår från att forskarens fördomar och förförståelse 

tydliggörs för att i så stor mån som möjligt säkerställa informationens pålitlighet (Holme & 

Solvang, 1997). Författarens förförståelse i detta ämne utgår ifrån fördjupad litteratur 

genomgång av artiklar och böcker i ämnet tidiga avhopp och dess orsaker. Författaren 

arbetar också kliniskt i psykoterapi med målgruppen ungdomar 15-23 år inom socialtjänsten 

och har erfarenheter av att avhoppen är vanligt förekommande inom den gruppen. 

Förförståelsen hos författaren kring arbetet med ungdomar är att de ”är på väg” och att deras 

utvecklingsfas i livet handlar om att bli självständig och stå på egna ben. I den önskan kan 

de söka hjälp i psykoterapi i kritiska lägen när de mår extra dåligt.  Ibland kan terapeutiska 

interventioner och yttre händelser leda till att de plötsligt mår bättre, vilket gör att de 

naturligt vill ägna sitt liv åt annat än att fortsätta analysera sitt eget inre på djupet och 

därmed hoppar av terapin. En annan fördom hos författaren är att ungdomarna ibland 

upplever det som att ”prata om sitt inre” väcker smärtsamma känslor och att de uttrycker det 

som att gå i terapi ”får mig att må dåligt” och att det ibland leder till att de väljer att hoppa 

av terapin i förtid.  

    

Etiska överväganden 

Författaren har i alla studiens delar följt de yrkesetiska principer som framställs av Øvreeide 

(2002) och de generella forskningsetiska krav som de beskriver. Kravet på informerat, 

frivilligt samtycke har eftersträvats genom att de i inledningen av intervjun och enkäter fått 

information om studien och att de när som helst kunnat välja att avbryta sin medverkan 

(Bilaga 2, Bilaga 6, Bilaga 7, Bilaga 9). Genom att fråga deltagarna, som valt att ställa upp i 

studien genom att bli intervjuade, om de samtyckte till deltagande så hade samtliga deltagare 

frivilligt accepterat sin medverkan.  

 

Författaren har även under formandet av studien ställt sig frågan om forskningens risk och 

nytta för deltagarna. Den frågeställningen ledde fram till att avhopp är en stor och viktig 

fråga att få svar på och att ta del av den avhoppades inifrånperspektiv är en avgörande del i 

den förståelsen. Inga risker för deltagaren ansågs vara större än den nytta som studien kunde 

leda till för deltagaren. Genom studiens resultat skulle den avhoppades perspektiv kunna 

leda till förändringar i den terapeutiska behandlingen på ett sätt som gynnar patientens 

önskan att stanna kvar i behandlingen.  

 

Anonymitet har eftersträvats i all bearbetning och redovisning av materialet så att all 

information som skulle kunna komma att avslöja deltagarens identitet har ändrats eller tagits 

bort.  

 

Undersökningsdeltagare 

Åldern på urvalsgruppen var 18-23 år och valdes för att man i studien ville slippa inhämta 

föräldrars samtycke till ungdomarnas deltagande i studien samt att de fem första åren efter 

18-årsdagen skulle studeras. Detta är en grupp unga människor som man i tidigare studier 

funnit vara en tydlig faktor för att förutspå avhopp i psykoterapi (Baekeland & Lundwall, 

1975; Smith, Koenigsberg, Yeomans, Clarkin & Selzer, 1995; Swift & Greenberg, 2012, 

Thormählen, Weinryb, Norén, Vinnars & Bågedahl – Strindlund, 2010.)    

 

Tanken med att avhoppet ska ha skett inom en nära tid var att deltagarna skulle ha en 

möjlighet att minnas hur de upplevde den. Eftersom mycket händer i en ung människas liv 
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så vill författaren i studien att upplevelsen skulle vara nära i tiden och aktuell för att i, så 

långt det är möjligt, utesluta efterkonstruktion av upplevelsen.  

 

Deltagarna informerades (se bilaga 1 och bilaga 2) om att man i studien var intresserad av 

deras upplevelser av att ha gått i psykoterapi och varför de ensidigt valt att hoppa av terapin 

i förtid. De fick också veta att det är vanligt att människor hoppar av terapin i förtid och att 

vi i studien vill ta reda på deras upplevelser så att vi kan öka vår förståelse kring fenomenet. 

Denna information fick de för att intervjuerna snabbt skulle komma till forskningsfrågornas 

kärna och locka till sig deltagare som vill berätta om sina erfarenheter.  

 

Författaren kom i kontakt med deltagarna antingen genom att psykoterapeuter förmedlade 

kontaktuppgifter till de klienter som de i sin praktik mött som ensidigt valt att avbryta 

terapin, eller genom en enkätundersökning som lagts ut på olika ställen via hemsidor på 

internet och i fysiska lokaler som ungdomsmottagningar och psykiatrimottagningar. I de 

senare fallen är det klientens subjektiva upplevelse av att passa in i studien som räknas, 

vilket innebär att det inte går att fastställa vilken typ av behandling de avbrutit från. I de 

fallen utgår studien från att deras subjektiva upplevelse räcker.  

 

För att få delta i studien krävdes inte att de gått ett specifikt antal gånger i terapi. Forskning 

har visat att antal gånger man gått i terapi inte är en bra definition på avhopp utan det bästa 

sättet att avgöra om avhopp skett är att använda psykoterapeuters bedömning av det 

(Pekarik, 1985). I författarens studie bygger deltagandet antingen på terapeuternas eller 

klientens bedömning av att de avbrutit terapin.  

  

Intervjustudiens deltagare var fyra personer. Av dess var tre kvinnor och en man. Tre av 

deltagarna kom från studieledarens egen verksamhet och en av deltagarna från en av 

psykiatrimottagningarna i Örebro. Åldern på deltagarna var 19, 20, 22 och 22 år. Två av 

dem hade gått ut gymnasiet medan två andra endast hade betyg från grundskolan. Alla fyra 

hade skilda föräldrar och ingen hade föräldrar med högre utbildning. Anledningen till att de 

sökt terapi var självmordstankar, svåra relationer till sina föräldrar, depression och 

aggressivitet.  

 

Förutom dessa fyra deltagare som intervjuades samlades 18 enkäter in via internet och olika 

mötesplatser. Av dessa bedömdes 9 vara oseriösa eller inte användbara på grund av att de 

ensidigt inte valt att hoppa av sin terapi i förtid utan varit överens med sin terapeut om 

avslutet. Nio av enkäterna bedömdes vara användbara och fyra av dessa kom från internet, 

tre från ungdomsmottagningar i Örebro och två från psykiatrimottagningar i Örebro.  

 

Deltagarna via enkätsvar var mellan 18-23 år och medelåldern var 20,1 år. Tre av dem hade 

grundskola som högsta utbildning medan 6 av dem hade examen från gymnasium.  

Anledningen till att de sökt terapi var: att få hjälp att bearbeta sexuella övergrepp, 

depressioner, ätstörningsproblem, att de hade problem hemma och med sina föräldrar, 

ångest, självskadebeteende, PTSD och mobbing. En person skrev ”Prata ut få förståelse och 

få perspektiv på livet” som anledning till att den sökt terapi. Flera av deltagarna hade 

uppgett flera av ovan nämnda anledningar till att de sökt terapi.  Tre av deltagarna hade 

föräldrar med högre utbildning (universitetsstudier) medan de övriga sex deltagarna hade 

föräldrar med lägre utbildning (gymnasium eller grundskola). I tabell 1 beskrivs anledningar 
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som samtliga deltagare från intervjuer och enkäter angett som orsak till varför de sökt 

psykoterapi. En del av deltagarna har angett flera av nedanstående anledningar.  

 

Tabell 1.  Deltagarnas anledning till att de sökt terapi uttryckt i procent (N=13).  

Anledning                                                                            N=13                      Procent             

__________________________________________________________________________ 

Depression                                                                              6                              46%        

Relation till föräldrar                                                              6                              46%                                                                        

Sexuella övergrepp                                                                 3                              23%  

PTSD                                                                                      2                              15%  

Ångest                                                                                     2                              15% 

Självmordstankar                                                                    2                              15% 

Ätstörning                                                                               2                              15% 

Självskadebeteende                                                                 1                               8% 

Aggressivitet                                                                           1                               8% 

Mobbing                                                                                  1                               8%  

Barndom                                                                                  1                               8% 

__________________________________________________________________________ 

⃰  En person kan ha uppgett flera anledningar till att de sökt terapi.  

 

Instrument 

För att samla in data i ämnet användes en semistrukturerad intervju där öppna frågor ställdes 

utifrån en intervjumall (se bilaga 3). Intervjun började med bakgrundsfrågor för att dels få 

bekräftelse om att deltagarna kunde ingå i studien utifrån de kriterier som gällde men också 

för att kunna beskriva dem som deltagare i studien. Därefter följde frågor om terapin, deras 

relation till deras terapeut samt öppna avslutande frågor om deras upplevelser. Under 

intervjuns gång tilläts intervjuaren vara flexibel och följsam i frågorna som ställdes så att 

deltagaren skulle kunna svara så öppet och fritt som möjligt på frågorna (Denscombe, 2009). 

När deltagaren närmade sig tankar och upplevelser kring deras avhopp och terapin i stort 

ställdes följdfrågor som: berätta mer, kan du utveckla det, hur menar du då, för att komma så 

nära upplevelsen som möjligt och öka tillförlitligheten i intervjuernas svar och 

efterkommande tolkning (Kvale, 1997).  

 

För att spela in telefonintervjuerna användes två telefoner där man genom 

högtalarfunktionen spelade in samtalet via röstinspelningsprogrammet AVR som går att 

ladda ner via App Store på Iphone telefoner. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan 

av författaren som också var den som genomförde intervjuerna. Författarens tidigare 

erfarenhet av kvalitativa intervjuer sträcker sig till att hon under sin psykologutbildnings 

examensuppsats genomförde fyra kvalitativa intervjuer i ämnet posttraumatic growth och 

positiva förändringar efter en nära anhörigs suicid. Författaren har även förberett sig genom 

att fördjupa sig i ämnet kring avhopp i terapin genom att läsa en del av den litteratur som 

finns i ämnet som till exempel Joyce, Piper, Ogrodniczuk och Klien (2007), Pekarik (1992), 

Roos och Werbart (2013), Wierzbicki (1993) och Baeckeland (1975).  

 

Under datainsamlingsperioden användes också en enkät (se bilaga 4) som spreds via olika 

hemsidor på nätet, t.ex. FriskFri och HBTQ-kojan.  En andra enkät (se bilaga 5) lades ut på 
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olika mötesplatser där ungdomar rör sig som ungdomsmottagningar, psykiatrimottagningar 

och Universitetet i Örebro. På de fysiska platserna lades även ut information om hur de 

kunde komma i kontakt med författaren till studien om de ville vara med om en kortare 

telefonintervju i ämnet (se bilaga 1).  

 

Procedur 

Efter det att syfte och frågeställningar klargjorts gällande studien så genomfördes steg 1 att 

insamla data till studien och ett brev formulerades (se bilaga 6) som skickades ut till 21 olika 

Ungdomsmottagningar och Unga vuxna mottagningar i landet. Av dessa 21 mottagningar 

var det 3 mottagningar som tackade ja att delta i studien. De skickade i sin tur brev till sina 

klienter som avslutat psykoterapin i förtid (se bilaga 7) där det beskrivs att mottagningen 

kommer att vara med i en studie som handlar om ungdomars upplevelse av att ha gått i 

terapi. Klienterna uppmanas i brevet att kontakta den som leder studien om de vill ställa upp 

på en kortare telefonintervju som tar ca 15 minuter. I brevet framgår att det är frivilligt att 

delta i studien och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan.  

  

Steg 2 i insamlandet av data kom till utifrån att deltagandet visade sig vara lågt. Därför 

utvecklades en enkät (se bilaga 4) som spreds via vissa hemsidor på nätet. Enkäten 

utvecklades via SurveyMonkey som är en gratis online enkättjänst som bibehåller färdiga 

mallar för utformning och analys av enkäter. Härifrån förmedlades länken till 

undersökningen via hemsidor och den sociala median Facebook. För att kunna göra det 

startades Facebooksidan ”Ungdomar psykoterapi” där en presentation av studien och 

författaren gjordes (se bilaga 8) samt en tydlig länk till undersökningen. Från denna sida 

skapades sedan länkar till andra Facebooksidor som hade med ungdomar att göra bland 

annat Facebooksidan FriskFri, som är en sida för ungdomar med ätstörningsproblematik och 

en allmän sida ungdomar.se.  

 

Steg 3 i datainsamlandet skedde genom att enkät nummer 2 (se bilaga 5) och information (se 

bilaga 1) om deltagande i studien via telefonintervju eller att fylla i enkäten i pappersformat 

placerades i olika Ungdomsmottagningar och Allmänpsykiatriska mottagningars väntrum. 

En ungdomsmottagning i Stockholm, Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro ställde 

fram enkäter samt Allmänpsykiatriska mottagningarna i Karlskoga, Lindesberg och Örebro 

deltog i studien. Enkäter placerades även på ett bord i närheten av lunchrestaurang på 

Örebro universitet.  

 

Ett 4:e steg att sprida information om studien och ett försök att få respondenter skedde 

genom att studieledaren skickade ett brev till de klienter som avslutat sina terapier i 

studieledarens egen verksamhet (se bilaga 9). Dessa klienter belönades även med en 

biobiljett om de valde att delta i att bli intervjuade. Detta för att motivera ungdomarna att 

delta i studien. De kunde även delta i studien genom att fylla i den enkät som skickats med i 

brevet (se bilaga 5) och sända tillbaka i frankerat kuvert som också bifogats.  

 

När deltagare från steg 1 och steg 4 i proceduren kontaktat studieledaren för att de vill vara 

med i en intervju så bestämdes en tid då själva intervjun skulle äga rum. Intervjun startade 

med att deltagaren fick information om studien (bilaga 2). Denna information avslutades 

med en fråga om de fortfarande ville delta i studien, för att få samtycke, och när de svarat ja 

så gick man direkt vidare till själva intervjun. 
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Intervjuerna tog i genomsnitt 15 minuter och efter det att intervjuerna genomförts stängdes 

bandspelaren av, för att markera att intervjun var över och frågor ställdes kring hur det 

upplevts, och om de hade några frågor om studien som de ville ha svar på. Deltagarna 

informerades också om möjligheten att ta del av resultatet om de ville. Som tack för att de 

deltagit så fick tre av dem en biobiljett eftersom det använts som motivator för att få dem att 

delta i studien. Data insamlades via intervjuer och enkäter under samma tidsperiod.  

 

 
 

Analys av data 

Induktiv tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2013) användes som 

metod för att systematiskt identifiera, analysera och finna mönster i materialet. Att analysen 

skedde induktivt innebär att kodningen av data har gjorts utan att försöka pressa in 

materialet i en redan förutbestämd mall eller teori, och att de kategorier som kom fram 

härstammar enbart från det data man samlat in. En semantisk ansats användes i bearbetning 

av resultatet och det innebär att författaren hela tiden sökte efter beskrivningar snarare än att 

försöka hitta förståelse för mer bakomliggande orsaker till avhoppen. Författaren har använt 

sig av den beskrivning av tematisk analys som Braun & Clarke (2006) gör. Där är analysen 

uppbyggd så att man bearbetar materialet i sex olika faser; man bekantar sig med data, 
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genererar initiala koder, söker kategorier, ser över kategorier, definierar och namnger 

kategorier och slutligen uttrycker resultatet i rapporten.   

 

Författaren satte sig in i all data genom att all inspelad material lyssnades på 

förutsättningslöst igenom och alla enkätsvar lästes noggrant. Därefter transkriberades 

intervjuerna och talspråk omvandlades till skriftspråk. För att intervjun skulle transkriberas 

så nära talspråket som möjligt skrevs hummanden och andra ljud inom parantes. I texten 

ändrades namn och annan information som skulle kunna komma att avslöja den intervjuades 

identitet. Därefter lästes allt material igenom flera gånger och små noteringar gjordes i 

kanten av materialet där möjliga kodningar skulle kunna göras senare i analysarbetet.  

 

Efter det att författaren bekantat sig med materialet påbörjades nästa fas i analysen, att 

generera initiala koder. Kodningen gick till så att när deltagarna uttryckte något som 

handlade om deras upplevelser av vad som lett fram till att de avbröt terapin, deras 

upplevelser av terapeuten och relationen till terapeuten och deras upplevelser av resultatet av 

terapin, så markerades den delen i texten med olikfärgade överstrykningspennor.  

 

Därefter samlades alla koder in för att söka efter kategorier, och koderna skrevs ner i 

kolumner utifrån den färg de hade och därmed tillhörde en typ av kodning. Det kunde till 

exempel vara data som sa något om relationen till terapeuten, då hamnade de i en kolumn, 

samma kodning kunde dock hamna i flera kolumner eftersom koden som hamnade i 

kolumnen för relationen till terapeuten, även kunde säga något om anledningen till varför de 

valt att hoppa av terapin.  

 

Jag hoppade av terapin för att det kändes som att min terapeut inte förstod mig, hennes 

förståelse byggde på erfarenhet av att behandla andra med ätstörning, men jag var inte 

riktigt som andra i alla avseenden. (Vera) 

 

När kodningarna lagts i olika kolumner sorterades och analyserades var kolumn för sig och 

där kategorier började ta form så sattes flera kodningar ihop till en möjlig kategori.  Även 

där bara en kodning fanns så bildades en möjlig kategori kring den koden, om den bedömdes 

vara av värde för studien. Ingen kod sorterades bort i detta skede.   

 

De kategorier som framkommit i detta stadie sågs nu över grundligt. Om kategorin inte hade 

tillräckligt med data bakom sig eller om det data som fanns var allt för vagt, spretig eller att 

de upplevdes inte vara koherent så upplöstes kategori. Koderna som var i den upplösta 

kategorin prövades nu in i andra kategorier, sorterades in i nya eller plockades bort från 

analysen. Detta förfarande fortsatte till dess att varje kategori ansågs innehålla koder som 

hade tydlig samhörighet och samtidigt var tydligt särskilt från andra kategorier.  

 

Efter det att analysen kommit så här långt så läste en utomstående kollega igenom materialet 

och analyserade utifrån samma sätt som ovan för att jämföra om vi kommit fram till samma 

kategorier. Inga nya kategorier framkom i detta skeende. Detta förfarande genomfördes för 

att så långt som möjligt säkerställa att de kategorier och underkategorier som framkommit 

var utifrån consensus mellan flera analytiker och att man beaktat den komplexitet som ligger 

bakom deltagarnas svar (Hills, Knox, Thompsonn, Nutt Williams, Hess & Ladany, 2005). 
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Då liknande kategorier framkommit och inget nytt upptäckts gick författaren vidare i 

analysen på egen hand.  

 

Nästa fas i analysen, definiera och namnge teman, innebar att författaren återigen läste 

igenom varje tema, för att se om de var enhetliga, och om där fanns underkategorier inom 

kärnkategorin som behövde definieras. Varje kategori analyserades var för sig och noggrann 

övervägning skedde om flera kategorier överlappade varandra. I detta skeende parades några 

av kategorier ihop till en större kategori. Därefter sattes namn på kärnkategorierna som 

enkelt och tydligt beskrev innehållet.   

 

När denna fas var klar i analysen och kärnkategorier och underkategorier fastställts och 

namngetts gick analysen över till att beskriva de olika kategorier som framkommit i var och 

en av frågorna. Därefter följer citat hämtade från intervjuer och enkäter som exempel på de 

kategorier som analysen lett fram till. Resultatdelen avslutas med att beskriva samspelet 

mellan de olika kategorierna och en jämförelse mellan enkäter och intervjuer. 

 

Frekvensen av antalet fall som ligger till grund för formandet av kategorierna har 

rangordnats enligt Hill, Knox, Thompson, Nutt Williams, Hess & Ladany (2005) system där 

Generell står för alla eller alla minus en (N=12-13), Typisk står för hälften och upp till 

brytpunkten för Generell (N= 6-11), Variant står för minst två av fallen och upp till 

brytpunkten för Typisk (N=2-5) och Sällsynt innebär att endast ett fall förekommer (N=1). 

De rekommenderar i sitt system att man utesluter sällsynt som frekvens när endast en 

deltagare ligger bakom formandet av kategorin men här tas dessa med för att de anses av 

författaren som goda bidrag till förståelsen av fenomenet med ensidigt avhopp i terapi hos 

unga människor.  

 

Under analys och bearbetning av resultat strävades efter att arbeta utifrån konsensus på det 

sätt som Hills et al.(2005) beskriver CQR (Consensual Qualitative Research). Det innebär i 

denna studie att en utomstående kollega läste in sig på materialet, sökte kategorier, jämförde 

och i ett öppet klimat diskuterade de olika kategoriernas befintlighet med författaren och 

under hela processen strävades efter enighet i de kategorier som slutligen kom fram mellan 

den utomstående kollegan och författaren.   

  

Resultat 

 

Resultatet redovisas utifrån de tre frågeställningarna var för sig. Varje frågeställning följs åt 

av en tabell som beskriver de olika kärnkategorierna och dess underkategorier samt 

frekvensen av dem uttryckt enligt Hill et al. (2005) system för Generell, Variant, Typisk och 

Sällsynt. Efter varje tabell följer citat kopplade till de olika kategorier som framkommit. 

Varje deltagare benämns med ett täcknamn. I slutet av resultatdelen beskrivs samspelet 

mellan de olika kategorierna och en jämförelse mellan de två datainsamlingsmetoder görs.  

 

Vad var det enligt ungdomen själv som ledde till ensidigt avbrott av terapin 

Den tematiska analysen av svar på denna frågeställning resulterade i tre kärnkategorier: 

Bättre mående, Missnöje och Yttre omständigheter. I tabell 2 redovisas de olika 

kärnkategorier och de underkategorier som framkommit samt antal intervjuer och enkäter 

där dessa kategorier var representerade.  
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Tabell 2. Kategorier som beskriver ungdomens perspektiv på varför de avbröt terapin. 

 Kategorier                                               Intervjuer      Enkäter       Totalt          Frekvens 

__________________________________________________________________________ 

                                                                  (N=4)           (N=9)          (N=13)            

__________________________________________________________________________ 

1. Bättre mående                                         2                    5                     7               Typisk 

  1.1 Subjektiv känsla av att må bättre        2                    3                     5              Variant 

  1.2 Friskförklarades                                  0                    2                     2              Variant                                                    

  1.3 Symptom försvann                              0                    1                     1             Sällsynt 

2. Missnöje                                                  4                    3                     7                Typisk 

  2.1 Missnöje med behandlingen                2                    2                    4               Variant 

  2.2 Missnöje med terapeuten                     2                    1                    3               Variant 

3. Yttre omständigheter                                2                    1                    3               Variant 

  3.1 Plats                                                      1                    1                    2               Variant 

  3.2 Tid                                                        1                    0                    1              Sällsynt 

__________________________________________________________________________ 

⃰  En person kan ha uppgett flera perspektiv 

 

1. Bättre mående  

Typiskt för studiens deltagare är att de uttrycker att de mår bättre, upplever sig friskare och 

utan symptom vilket leder till att de väljer att avsluta terapin i förtid. 

 

1.1 Subjektiv känsla av att må bättre 

Som en variant beskriver deltagarna en subjektiv känsla av att må bättre och att det är 

anledningen till att de avslutar terapin i förtid.  

                            

Ja, alltså som sagt, det blir typ såhär, man mår bättre än vad man gjorde första gången 

när man kom dit och då kändes det som att man inte behövde gå dit. (Anna)  

 

1.2 Friskförklarades 

Ett variant förkommande kategori beskriver att ungdomen friskförklaras av terapeuten och 

ändå är den som väljer att avsluta terapin i förtid. I studien är det två deltagare som uttrycker 

att det leder till att de väljer att avsluta terapin i förtid.  

 

Jag friskförklarades. (Lena) 

 

1.3 Symptomen försvann 

En av deltagarna beskriver att hennes symptom försvunnit och att hon därför väljer att 

avsluta terapin i förtid. Detta tema är sällsynt. 

 

Blev fri från ätstörningssymptom. (Vera) 

 

2. Missnöje   

Typiskt för deltagarna i studien är att de avslutat terapin i förtid för att de är missnöjda med 

behandlingen eller/och terapeuten.  Man uttrycker bland annat att de inte tycker att det 
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hjälper att prata om sina problem och att de har en upplevelse av att problemen inte 

försvinner genom samtalen. De har också ett missnöje riktat mot terapeuten och då är det 

känslor av att terapeuten inte förstår dem och ser dem som individer som bland annat 

framkommer i materialet. Att terapeuten är för snäll och inte hjälpte ungdomen att gräva mer 

på djupet kring det som känns svårt är något som också framkommer som ett missnöje.  

     

2.1 Missnöje med behandlingen 

Som en variant uttrycker studiens deltagare ett missnöje med terapi och samtal som 

behandlingsform som anledning till att de avbryter terapin i förtid och man uttrycker att det 

inte är till någon hjälp att prata om sina problem.  

 

… jag får inte ut någonting av att sitta och prata om mina problem sådär. (Martin) 

                                       

2.2 Missnöje med terapeuten 

En annan variant är att deltagarna uttrycker att de saknar en chans att få gräva på djupet i det 

som känns svårt och att terapeuten är för snäll.  

 

… liksom såhär försökte gräva i det, utan det var mest bara hon sa snälla saker, typ det 

man ville höra. (Anna) 

                  

3. Yttre omständigheter 

Som en variant uttryckte deltagarna att anledning till att de hoppar av terapin i förtid är yttre 

omständigheter. En kombination av att inte tycka att det ger något och att ha dåligt med tid 

leder fram till att man beslutar sig för att avbryta terapin i förtid. Placeringen av 

mottagningen är också något som framkommer som negativt och som påverkar beslutet. En 

rädsla för att uppfattas som psykisk sjuk för att man går till en psykiatrisk mottagning känns 

jobbigt när man mår dåligt. Om tillgängligheten också är begränsad så att man måste ringa 

på dörrar för att bli insläppt upplevs det som att gå in i ett fängelse, vilket påverkar valet att 

hoppa av terapin i förtid. Att man flyttar från staden och därför behöver avsluta sin terapi är 

sällsynt förkommande i denna studie.  

 

3.1 Plats 

Detta tema är en variant av det som uttrycks av deltagarna. En person uppger att hon ska 

flytta från staden som anledning till att hon avbryter sin terapi i förtid. Placering av 

mottagningen och namnet på mottagningen har också en negativ inverkan på en av 

deltagarna..  

  

… när man kommer dit får man först ringa på en klocka sen får man komma in sen får 

man typ ringa på nästa klocka och vänta till det kommer någon och låser upp åt en och 

grejer, så det är ju det där, ja det känns väl inlåst och sådär. (…) 

 

… sen att det heter också ungdomspsyk, eller vad det heter blir ju inte bekvämare, 

någon som behöver gå och prata med någon vill inte höra att den är psyk eller någon 

förknippning. (Anna) 
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3.2 Tid 

Det är sällsynt att man beskriver tidsbrist som anledning till att man hoppar av terapin i 

förtid, och då i kombination med en känsla av att det inte hjälper att prata om sina problem.  

 

Terapi är inte riktigt min grej, jag gav det väl ett försök och sedan, tidsbrist, att inte 

riktigt hinna med ett besök i veckan så jag valde att avsluta det. (Martin) 

 

Hur upplevdes terapeuten och relationen till terapeuten hos dem där avslutet inte var 

överenskommet 

Den tematiska analysen av svar på denna frågeställning resulterade i fem kärnkategorier: 

Positiv bild av terapeuten, Negativ bild av terapeuten, Positiv bild av relationen, Terapeutens 

ambition och Tveksamhet kring relationen. I tabell 3 redovisas de olika kärnkategorier och 

de underkategorier som framkommit samt frekvensen av dem.  

 

Tabell 3. Kategorier av den avhoppade klientens upplevelse av terapeuten och relationen till 

terapeuten.  

 Kategorier                                               Intervjuer      Enkäter       Totalt          Frekvens 

__________________________________________________________________________ 

                                                                  (N=4)           (N=9)          (N=13)            

__________________________________________________________________________ 

1. Positiv bild av terapeuten                      4                    4                    8                 Typisk         

  1.1 Empatisk                                            3                    5                    8                 Typisk 

  1.2 Kunnig                                               0                    2                    2                Variant            

  1.3 Tilltalande yttre                                 1                    1                    2                Variant              

  1.4 Goda egenskaper                               1                    0                    1                Sällsynt 

2. Negativ bild av terapeuten                    2                    5                    7                  Typisk 

  2.1 Oempatisk                                          1                    3                    4                 Variant 

  2.2 För snäll                                             1                    2                    3                 Variant    

3. Positiv bild av relationen                       0                   4                     4                 Variant 

  3.1 Positivt värderad                                0                    4                    4                  Variant 

  3.2 Trygg                                                  0                    1                    1                Sällsynt   

4. Terapeutens ambition                            2                    0                     2                 Variant 

5. Tveksamhet kring relationen                 0                    4                     4                 Variant                   

  5.1 Varken bra eller dålig                        0                    4                     4                 Variant 

  5.2 Otrygg                                                0                    1                     1                Sällsynt 

__________________________________________________________________________ 

⃰  En person kan ha uppgett flera perspektiv 

 

1. Positiv bild av terapeuten  

Typisk är att deltagarna uttrycker positiva saker om sin terapeut. Man tycker att terapeuten 

är omtänksam, ödmjuk, förstående, hjälpsam, gullig, intresserad, snäll och bra med många 

positiva egenskaper. Tre underkategorier framkommer där empatisk är den mest typiska 

medan kunnig, tilltalande yttre och goda egenskaper är mer ovanligt.   
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1.1 Empatisk 

Typiskt är att ungdomen uttrycker att terapeuten har en empatisk och inkännande sida som 

hjälper dem att bearbeta sina problem genom samtalen. Detta gör att de känner sig förstådda 

och att de får den hjälp som de behöver. 

 

Omtänksam, förstående, hjälpsam, intresserad. (Josefin) 

 

1.2 Kunnig 

En variant är att deltagarna uttrycker att terapeuten är kunnig där man beskriver terapeuten 

med värdeord som bra och bäst, duktig osv. De värdeorden samlades till kategorin kunnig. 

 

Väldigt bra och ödmjuk. (Karin) 

            

1.3 Tilltalande yttre 

Som en variant uttrycker man positiva saker om terapeutens yttre.  

 

Snäll, bra och snygg. (Sofia) 

 

1.4 Goda egenskaper  

Sällsynt är att man lite diffust uttrycker att man har en positiv bild av sin terapeut men inte 

utvecklar den bilden något mer. Tydligt är dock att det är viktigt för den här personen och att 

det är en anledning till att ungdomen stannar längre i terapi än den egentligen önskat.  

 

Det var nog snarare just att jag hade en sådan positiv bild av henne som gjorde att jag 

stannade kvar så pass länge. (Martin) 

 

2. Negativ bild av terapeuten  

Typiskt är att ungdomar som avslutat terapin i förtid uttrycker en negativ bild om sin 

terapeut, till exempel att terapeuten var för snäll eller oempatisk. 

 

2.1 Oempatisk     

En variant är att deltagarna upplever terapeuten som ointresserade av dem som personer och 

att de inte blir förstådda av sina terapeuter. Man uttrycker också att terapeuten mer är 

intresserad av sin metod och sin egen erfarenhet av tidigare arbeten än att se ungdomen som 

en egen individ med särskilda behov och egenskaper som är unika för just dem.     

 

Utgick från sånt han läst och hur andra patienter reagerat på olika saker istället för att 

lyssna på hur jag upplevde det och vad jag tänkt om det jag varit med om. (Marie) 

                      

Som bestämd och gick mer efter en mall om hur behandlingen skulle gå till än om hur 

jag mådde som individ. (Lena) 

 

Det kändes som att min terapeut inte förstod mig, hennes förståelse byggde på 

erfarenheter av att behandla andra med ätstörningar, men jag var inte riktigt som andra 

i alla avseenden. (Vera) 
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2.2 För snäll 

En variant är att deltagarna uttrycker att det är ett problem att terapeuten är för snäll och att 

de missar att bemöta deras problem på djupet genom att förneka deras upplevelser. Det 

kunde handla om att ungdomen upplevde sig som tjock och att terapeuten då svarade att den 

inte kunde se det, att de inte alls tyckte att de var tjocka. Problemet med denna typ av 

yttranden hos terapeuten blev för ungdomen att de inte upplevde sig förstådda och att deras 

problem förnekades av terapeuten.   

 

Trög, naiv, för snäll. (Lisa) 

 

Ja, men alltså typ om jag sa att jag tyckte att jag var tjock eller någonting och så sa hon 

att men man ser att du inte är tjock liksom inte såhär försökte gräva i det, utan det var 

mest bara hon sa snälla saker. Typ det man ville höra . (Anna)  

 

Hon var mer snäll än kanske ärlig. (Stina) 

 

3. Positiv bild av relationen 

En variant är att deltagarna uttrycker att de har en positiv bild av relationen till sin terapeut 

och att de beskriver den med positiva ord som bra, bäst och underbar. Sällsynt 

förekommande är att man beskriver relationen som trygg och att man känner sig säker i 

relationen till terapeuten. 

 

3.1 Positivt värderad   

En variant är att deltagarna uttrycker positivt värdeladdade ord om relationen till terapeuten. 

 

Ensidigt men underbar, bästa terapeuten. (Josefin) 

 

3.2 Trygg  

I denna studie så är det en av deltagarna som uttrycker trygghet i den terapeutiska relationen.  

 

Jag kände mig säker med henne. (Karin) 

 

4. Terapeutens ambition  

En variant handlar om deras upplevelser av att terapeuten hade en egen agenda som de 

gjorde tydlig för ungdomen. Ungdomen uttrycker att de hade koll på vad terapeuten vill att 

de skulle göra i terapin. Det beskrivs på ett sådant sätt i materialet att det blir tydligt att 

terapeutens vilja var tydligare än ungdomens och att deras relation på så sätt var ojämlik. 

Denna kärnkategori har inga underkategorier  

 

Jag förstod vad hon ville att jag skulle göra, det var hon tydlig med. (Martin) 

 

… alltså hon tog inte tag i vad ville jag med allt. (Anna) 

 

5. Tveksamhet kring relationen 

En variant är att deltagarna uttryckte en tveksamhet kring relationen men också att den är ok 

(vid efterforskning, när jag ställde frågan till tre ungdomar i min egen verksamhet kring vad 



 17 

ordet ok betyder för ungdomar, så säger de att det betyder att något varken är bra eller 

dåligt).  

                

5.1 Varken bra eller dålig 

Som en variant uttrycker deltagarna att de är halvt om halvt nöjda med relationen till sin 

terapeut. De tycker inte att den är dålig men heller inte att den är bra. Utifrån ordet ok som 

oftast används så går det att tolka det som att något kunde bli bättre i relationen och att det 

saknades något i relationen. Vad som saknas framgår dock inte i studien.  

 

Sådär, kunde bli bättre. (Lisa) 

 

Relationen var ändå ok. (Vera) 

 

Den var ok. (Marie) 

 

5.2 Otrygg          

Sällsynt är att ungdomen uttrycker att den känner sig otrygg med sin terapeut men det 

förekommer.  

 

Den var okej, men jag kände mig något otrygg med den terapeut jag hade. (Lena) 

 

Hur upplevde ungdomen som ensidigt avbröt sina terapier utfallet av terapin  

Den tematiska analysen av svar på denna frågeställning resulterade i två kärnkategorier: 

Utan resultat och Bättre mående. I tabell 4 redovisas de olika kärnkategorier och 

underkategorier som framkommit samt frekvensen av dem.  

 

Tabell 4. Kategorier av klientens upplevelse av resultatet av terapin som de ensidigt valt att 

hoppa av i förtid. 

Kategorier                                               Intervjuer      Enkäter       Totalt          Frekvens              

__________________________________________________________________________ 

                                                                  (N=4)           (N=9)          (N=13)           

__________________________________________________________________________  

1. Bättre mående                                         2                      7                    9                  Typisk 

  1.1  Delvis bättre mående                          1                     3                    4                 Variant 

  1.2 Problemen kvarstår delvis                    1                    3                    4                 Variant 

  1.3 Problemen kvarstår inte                       0                     1                    1                Sällsynt 

2. Utan resultat                                            2                     2                    4                 Variant 

__________________________________________________________________________ 

⃰  En person kan ha uppgett flera perspektiv 

 

 1. Bättre mående 

Typiskt är att de uttrycker att de mår bättre som ett resultat av terapin trots att de hoppat av 

den i förtid. Det är sällsynt att deltagarna uttrycker att de inte alls kvarstår några problem 

medan en variant är att de uttrycker att de delvis mår bättre eller att en del av problemen 

kvarstår lite.  
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1.1  Delvis bättre mående  

Som en variant uttrycker deltagarna att de mår bättre delvis, och att de blivit av med en del 

av problemen men att en del av dem kvarstår. 

 

Har återfall ibland men inte så ofta, däremot fortfarande deppig. (Vera) 

 

1.2 Problemen kvarstår delvis      

Som en variant uttrycker deltagarna att deras problem kvarstår lite efter det att de hoppat av 

terapin men att de ändå mår bättre större delen av tiden än vad de gjorde innan de påbörjade 

terapin.  

 

Problemen kvarstår litegrann. (Lena) 

 

1.3 Problemen kvarstår inte    

Sällsynt är att ungdomen som hoppat av terapin i förtid uttrycker att problemen helt 

försvunnit. 

 

Nej, problemen finns inte längre kvar. (Sofia) 

 

2. Utan resultat    

Som en variant uttrycker deltagarna att de objektivt inte upplever några förändringar i sitt 

mående utan att deras problem kvarstår 

 

 Jag känner i alla fall inte att jag får ut något av det. (Martin) 

 

Samspelet mellan kategorierna 

Kärnkategorierna Bättre mående och Missnöje framkommer som typiska kategorier om 

varför deltagaren valt att hoppa av sin psykoterapeutiska behandling. Det som främst ligger 

till grund för kategorin Bättre mående är en subjektiv känsla hos deltagarna att de mår bättre 

än de gjorde från början och därför valde att hoppa av terapin. Typiskt för de som hoppar av 

terapin är också att de är missnöjda med sin terapeut och den terapeutiska behandlingen i 

stort.  

 

Typiskt för deltagarna är att de både har en positiv bild av terapeuten och motsatsen, negativ 

bild av terapeuten. Empatisk är underkategori som främst ligger bakom formandet av en 

Positiv bild av terapeuten medan upplevelsen av terapeuten som För snäll och Oempatisk 

utgör två separata delaspekter på kärnkategorin Negativa bild av terapeuten. Här samspelar 

bilden av terapeuten som För snäll och Oempatisk med kärnkategorin Missnöje där det 

utkristalliseras tydligare vad missnöjet ligger i när det kommer till underkategorin missnöje 

med terapeuten. Ungdomarna saknar hos dessa terapeuter en förståelse och ett intresse för 

dem som individer. De uttryckte vidare att de upplevde sina terapeuter som för snälla på ett 

sådant sätt att de istället för att se bakom orden, försökte släta över det som sades på ett 

kanske mer socialt accepterat kommunikations sätt, än vad som utmärker psykoterapeutiska 

samtal som intresserar sig mer för vad som ligger bakom orden.  

 

I underkategorierna Delvis bättre, Problem kvarstår inte och Problemen kvarstår lite, som 

ligger till grund för formandet av kärnkategorin Bättre mående, beskriver deltagarna att det 
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är sällsynt att man avbryter sin terapi i förtid och inte har några kvarstående problem. Mer 

vanligt är att problemen kvarstår till viss del eller lite om man avbryter sin terapi, även om 

det är typiskt att beskriva ett bättre mående, är det också typiskt (om man lägger samman 

underkategoriernas frekvens gällande Delvis bättre och Problem kvarstår lite) att man har 

någon form av kvarstående problem efter avslutad terapi.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en subjektiv känsla av ett bättre mående är en 

anledning till att ungdomarna i denna studie hoppar av terapin samtidigt som det är sällsynt 

att problemen inte finns kvar. Det framkommer också i studien att det är typiskt att 

deltagarna är missnöjda med terapeuten och den behandling som man får. Missnöjet ligger i 

att man upplever terapeuten som allt för snäll och kanske inte nog intresserade av dem som 

individer. Man upplever också att själva metoden, att prata om sina problem, inte är till 

någon hjälp. Typiskt för studiens deltagare är att de uttrycker att deras terapeuter har en stor 

empatisk förmåga och att de har utvecklat ett bättre mående när de väljer att hoppa av sina 

psykoterapier än vad de hade när det påbörjade terapin.   

 

Jämförelse mellan de två datainsamlingsmetoder 

Vid jämförelse mellan de två datainsamlingsmetoderna framkommer att flera av de 

kategorier som man funnit återkommer. I fråga 1 framkom exakt samma kategorier i enkäter 

och intervjuer: bättre mående, missnöje och yttre omständigheter. Vid frågeställning 2 

framkommer två likadana teman i de två insamlingsmetoderna och det är: positiv bild av 

terapeuten och negativ bild av terapeuten. Lika många som har en positiv bild av terapeuten 

har en negativ bild av terapeuten. Tredje frågeställningen handlade om hur ungdomen som 

ensidigt valt att hoppa av terapin upplevde resultatet av terapin och här framkom två teman 

som överensstämde med varandra oavsett datainsamlingsmetod: bättre mående och utan 

resultat. Ingen av de intervjuade angav att deras problem inte fanns kvar.   

 

Vid bearbetning av materialet var enkätsvaren ibland extremt korta och svåra att tolka, 

medan en del svar var mer utförliga och gav en hel del djupare inslag. Intervjusvaren var 

mer utförliga och eftersom intervjuaren ställde följdfrågor skapades också en möjlighet att 

svaren blev djupare och mer nära det som deltagaren upplevde. Eftersom många av de teman 

som framkom i båda metoderna överensstämde med varandra kompletterar de två metoderna 

varandra bra och enkäterna skapar mer tyngd åt intervjuerna än djup i analysen. Några 

teman var dock tydligare i enkäterna och det var hur de upplevt relationen till terapeuten där 

en tydligt positiv och en negativ bild framkom i enkätsvaren. Deltagarna i intervjuerna 

uttryckte mer kring terapeutens aktivitet kontra inaktivitet som deras upplevelse av 

relationen.  

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att få ungdomars inifrånperspektiv på psykoterapier som de ensidigt 

avslutat. Författaren önskade beskriva deltagarnas upplevelser kring varför de valt att 

avslutat terapin, hur de upplevt sin terapeut och relationen till terapeuten, samt deras 

upplevelse av resultatet av den terapi de gått i.  

 

Resultaten i min studie, vilket överensstämmer med tidigare studiers resultat, tyder på att det 

är typiskt att ungdomen avslutar sin terapi för att de upplever att de mår bättre men lika 
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typiskt är det att ungdomen avbryter terapin för att de är missnöjda med behandlingen 

och/eller terapeuten. Ungdomarnas upplevelse av terapeuten varierar från att de upplever en 

mycket positiv bild av terapeuten med egenskaper som snäll och omtänksam till en mer 

negativ bild som oempatisk och för snäll.  Deltagarna beskriver som en variant att de 

upplever att terapeuten utgår mer utifrån en mall än utifrån individen i bemötandet. Typiskt 

förekommande är att deltagarna uttrycker att de helt eller delvis upplever sig ha kvarstående 

problem och symptom medan det är sällsynt att deltagarna upplevde sig vara helt fria från 

sina problem.  

 

Generaliserbarhet och validitet samt begränsningar 

Studiens resultat bygger på ett fåtal intervjuer och enkätsvar. Det gör att generaliserbarheten 

är begränsad och det går inte att säga något om hur det är för en större population. En 

svaghet är att deltagare inte valts ut slumpmässigt ur en större population utan utifrån 

tillgänglighet (Kvale, 1997).  

 

Ett problem med studien var svårigheten att få tag på respondenter. Om man tittar på tidigare 

studier som haft större deltagande, som till exempel Chiesa, Wright och Neeld, (2010), 

Pekarik, (1992) samt Ruggeri, Salvi, Bonetto, Lasalvia, Allevi, Parabiaghi, Bertani och 

Tansella, (2007) så har man gjort uppföljningsstudier där för- och eftermätningar 

genomförts. Denna studie hade utgångspunkten ungdomars retrospektiva perspektiv på 

avhopp och därmed tvingades studieledaren att söka efter respondenter retroaktivt. Ett etiskt 

dilemma har varit huruvida det är befogat att söka upp klienter efter avslutad terapi eller 

inte. Detta löstes genom att brev skickades till klienter om ett erbjudande om att delta i 

studien, men att de i så fall själva måste ta steget och kontakta studieledaren. Detta steg kan 

tänkas ha varit ett allt för stort krav på aktivitet från deltagarens sida och påverkat lusten till 

deltagande negativt.  

 

Problem med definitionsproblem har framkommit i tidigare studier (Pekarik, 1985; 

Wierzbicki & Pekarik, 1993; Hatchett & Park, 2003) och i vår studie så valdes definitionen 

”terapeutens bedömning” eller att patienten själv valt att delta i studien utifrån att de själva 

definierat sig som ”avhoppare”. Tidigare studier som nämnts ovan beskriver att använda 

terapeutens bedömning och att utebli från sista sessionen är de definitioner som bäst 

överensstämmer med ”avhopp”. De (Hatchett & Park, 2003) föreslår dock att man i studier 

kring avhopp använder sig av ett formulär som mäter resultatet av terapin och jämför de 

resultaten med avhoppet för att komma fram till om avhoppet skett ”i förtid” eller inte. Om 

bedömningen av formuläret är att terapin gett goda resultat så anses inte avhoppet skett i 

förtid medan om de visar på höga nivåer av psykopatologi så är det ett avhopp som kan 

anses skett i förtid. I vår studie har inga sådana mått tagits. De intervjusvar och enkätsvar 

som visat på fortsatt problematik kan anses vara avhopp som skett i förtid. En del av 

deltagarna uttryckte bättre mående som resultat av terapin och därför kan avhoppet tänkas 

vara mer av ett naturligt avslut, på grund av att behandlingen lett fram till de resultat som 

klienten ville uppnå.  

 

Det verkar också vara så att unga människor har en lägre vilja att svara på enkäter och delta i 

intervjustudier (Edenius, Jacobsson & Werbart, 2003). Enligt artikeln så framkom även att 

det fanns ett motstånd i att lämna ut personliga uppgifter och att utelämna sina föräldrar i 

svaren hos unga människor. Eftersom min studie handlade om ganska känsliga ämnen runt 
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deras mående men även om bakgrund så kan själva frågorna bidragit till att deltagandet blev 

så lågt som det blev.   

 

Eftersom en del data insamlades på olika ungdomsmottagningar och psykiatrimottagningar 

så kan man misstänka att de som deltog i studien fortfarande upplever psykiska problem 

eftersom de fortfarande var patienter på dessa mottagningar. Därmed blir 

generaliserbarheten ytterligare begränsad då de som avbrutit sina terapier och upplevde sig 

må bättre kanske inte befann sig i dessa mottagningar längre. Resultatet kan därmed vara 

snedvridet åt det mer negativa hållet i upplevelsen av om de blivit hjälpta av terapin eller om 

problemen kvarstår.  

 

Eftersom dataanalysen skedde med hjälp av en kollega, som inte var delaktig i studiens 

genomförande i övrigt, och att konsensus eftersträvades i formandet av kategorierna så har 

den interna validiteten stärkts och med större säkerhet kan man säga att de kategorier som 

framkommit har en styrka (Hill, Knox, Thompson, Nutt Williams, Hess, & Ladany, 2005).  

 

Datainsamlingen skedde med hjälp av två olika datakällor, intervjuer och enkäter. På så vis 

skapades viss datatriangulering och tilliten till de data man fick in ökade genom att 

fenomenet med avhopp betraktades från flera perspektiv (Denscombe, 2009).  

 

Några av de som intervjuades gick därefter i terapi hos mig vilket både kan ses som en 

styrka och en svaghet i studien. Kanske deltog respondenterna i att bli intervjuade för att de 

skulle komma att gå i terapi hos mig vilket kan vara ett etiskt dilemma. Men det kan också 

vara så att genom att samtala om deras tidigare upplevelser av terapi så stärktes deras 

motivation att fullfölja terapin denna gång. Intervjun kan också ha bidragit till att alliansen 

stärktes genom att de fick berätta om deras tidigare upplevelser.  

 

Denna studie är begränsad till patientens perspektiv. Skulle vi intervjua terapeuterna istället 

så skulle kanske andra perspektiv komma fram. Tidigare studier där man intervjuat 

terapeuterna har ofta visat på att terapeuterna finner förklaringen till avhoppen hos patienten 

(Murdock, Edwards, & Murdock, 2010).  

 

Engagemang i terapin. 

Patientens engagemang i sin terapi är en viktig del i behandlingen. Derlega, Mcintyre, 

Winstead och Morrow (2001) fann i sin studie, där de undersökte Rusbults Accomodations 

modell, att det fanns ett samband mellan hur stora problem som fanns i den terapeutiska 

relationen och patientens åtagande i terapin. Ju lägre engagemang patienten upplevde desto 

större chans var det att patienten hanterade svårigheterna i relationen med ”exit” (hot om att 

överge relationen) eller ”neglect” (förneka svårigheterna och därmed bidra till att de inte 

övervinns) istället för med ”voice” (uttrycka sitt missnöje med målet att förbättra relationen) 

eller loyalty (vara passiv men hoppas på att relationen ska förbättras). I min studie visade det 

sig att som en variant kände deltagarna tveksamhet inför relationen och att det var typiskt för 

deltagarna att ha en negativ bild av sin terapeut. Att relationen såg ut på detta vis och att 

man upplevde terapeuten som oempatisk kan ha bidragit till att klienterna haft en tendens att 

hantera svårigheterna i den terapeutiska relationen genom ”exit” enligt ovan modell och 

överge den.  

 



 22 

Missnöje 

Många av deltagarna i denna studie upplevde missnöje med terapeuten, relationen och 

behandlingen i stort och att det var en anledning till att de hoppade av terapin i förtid. von 

Below och Werbart (2013) har byggt en tentativ konceptuell modell av processer som leder 

till missnöje hos patienter. Kärnkategorin i modellen var en upplevelse att vara övergiven av 

sin terapeut. Övergivenheten bestod av tre delar: Att inte känna sig förstådd av sin terapeut, 

Otillräcklig flexibilitet och intensitet hos terapeuten samt Avsaknad av tydlig koppling 

mellan terapin och livet i övrigt. Missnöjet med terapin beskrivs i modellen som 8 

kategorier: 1. Det saknades tillit mellan klienten och terapeuten 2. Klienten saknad respons 

från terapeuten, 3. Terapeuten uppfattades som osäker, kritisk och kraftlös, 4. Terapeuten 

uppfattades som frånvarande, 5. Klienten önskade mer direktiv, 6. Klienten önskade råd, 

svar och praktisk övning, 7. Klienten upplevde att terapeuten gick sin egen väg. 8. Klienten 

kände stora svårigheter med att uppleva och uttrycka känslor. I jämförelse mellan denna 

studie och vår studie framkom att flera av kategorierna överensstämde med varandra. Vår 

studies kategori som beskriver att de upplevde terapeuten som ”oempatisk” faller inom den 

kärnkategori som man fann i ovan nämnda studie och beskrivs som ”övergivenhet”. 

Deltagarna i vår studie uttryckte bland annat att terapeuten inte förstod dem och att de inte 

var nog intresserade av dem som personer. Annan kategori som överlappar från vår studie 

och den nämnda modellen är underkategorin ”Klienten önskar mer direktiv” som 

överensstämmer med underkategorin i vår studie ”Missnöje med terapeuten”. I min studie 

uttrycks det som att de saknade att terapeuten hjälpte dem att gräva på djupet och genom att 

de var ”för snälla” så missade terapeuten att hjälpa klienten sätta ord på det som kändes 

svårt. Detta beskrivs i ovanstående modell som en önskan hos klienten att när klienten talade 

om oväsentligheter så ville hon bli stoppad i det och få hjälp att styra in konversationen på 

viktigare ämnen. 

 

Avhopp och resultat av behandlingen 

En äldre studie av Pekarik (1992) visar på att man inte kan säga att avhopp från terapi är det 

samma som misslyckad behandling. Tvärtom märkte man att många hoppade av just för att 

deras problem blivit bättre och därför upplevde att de inte behövde gå vidare i terapin. Man 

fann även att det fanns många som hoppade av för att de var missnöjda med behandlingen 

eller terapeuten. I dessa fall var resultatet sämre, och klienterna upplevde ofta att deras 

problem kvarstod. I min studie fann jag liknande resultat, där många upplevde att de mådde 

bättre och därför valde att hoppa av terapin samtidigt som de generellt hade kvarstående 

problem, medan andra gjorde det för att de inte fick ut något av terapin och kände missnöje 

med behandlingen och terapeuten. Däremot saknas i min studie en jämförelse mellan 

patienternas upplevelse av terapins resultat med utfall mätt med objektiv kvantitativ data.  

Nyare studier har visat på att det fortfarande stämmer att många av de som väljer att hoppa 

av sin behandling har ett bättre mående än när de påbörjade sin terapi och att de ofta har en 

positiv bild av terapin (Klein, Stone, Hicks & Pritchard, 2003). Terapeuter påverkas ofta 

negativt av att deras patienter hoppar av i förtid och en upplevelse av professionellt 

misslyckande uttrycks hos en del terapeuter, vilket i sin tur påverkar dem negativt i sitt 

utövande då de upplever sämre självförtroende och tveksamheter kring sin egen förmåga 

(Klein, Stone, Hicks & Pritchard, 2003; Swift, Greenberg, Whipple & Kominiak, 2012). 

Svårigheter i min studie att få terapeuter att förmedla kontakt med ungdomar som hoppat av 

terapier kan ha sin förklaring i en motvilja hos terapeuten att dela med sig av dessa 
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erfarenheter om det är så att det är kopplat till känslor av misslyckanden hos terapeuten. Det 

är möjligt att det påverkat deras ovilja att delta i studien.  

 

Emerging adulthood 

Studiens deltagare var mellan 18-23 år gamla och faller inom den population som Arnett 

(2000) beskriver som Emerging adulthood. Detta är en period i livet som han beskriver som 

en tid då man befinner sig mitt emellan ungdom och vuxen men att man inte upplever sig 

tillhöra någon av de grupperna. Han beskriver vidare att det är en tid av utforskning av roller 

som påbörjats under adolescensen men som nu intensifieras. Eriksson (1988) beskriver i sin 

bok att identitetskrisen under ungdomstiden är identitet eller identitetsförvirring och den 

period som kommer efter beskriver han som intimitet eller isolering. Idag går att tänka kring 

dessa perioder som något tidigarelagda och förlängda så att utforskandet av identitet fortgår 

under en längre period än förut innan man går in i stadiet som handlar om intimitet/isolering. 

För många kan denna period upplevas som en kris där ovissheten och de stora möjligheterna 

upplevs skrämmande. Man har idag tagit mer fasta på att åldern 18-25 har mer att göra med 

identitet än under adolescensen. Emerging adult är en period där möjligheterna är större än i 

någon annan tid i livet enligt Arnett (2000) . De är inte bundna till förväntningar i deras roll 

som ungdom eller vuxen utan befinner sig i en situation som är oförutsägbar, allt är möjligt. 

Det är en period i livet, menar de vidare i artikeln, då de till exempel flyttar fler gånger än 

någon annan åldersgrupp, och varje flytt hänger ofta ihop med förändringar i övrigt i deras 

liv som separationer, börja utbildning, byta jobb osv. Tydligt för gruppen, enligt artikeln, är 

att emerging adult befinner sig i en tid i livet där stora möjligheter finns för att utforska 

deras identitet när det gäller kärlek, jobb och livet i stort. Trots att detta är en period i livet 

med stora möjligheter så är det långt ifrån alla som upplever denna tid som glädjefylld. 

Många erfarenheter som de får på vägen är negativa, som att bli avvisad i relationer, inte få 

det jobb de önskar eller en lägenhet att bo i. Många känner sig också ensamma och det är 

också en tid då de inte vänder sig till sin familj för stöd i samma utsträckning som tidigare 

enligt artikeln av Arnett (2000). Utifrån att detta är en tid då de intensivt utforskar och 

prövar livets begränsningar och möjligheter så är det också, enligt nämnd artikel, en tid då 

många riskbeteenden utvecklas. Dessa riskbeteenden som till exempel att ha oskyddat sex, 

missbruk, riskfyllt körbeteende förklaras i artikeln som ett resultat av den tid de befinner sig 

i. En tid där de önskar utveckla sina erfarenheter inom en rad olika områden innan de så 

småningom tar klivet in i vuxenvärlden och börjar ta ansvar för sig själv och andra i större 

utsträckning. Utifrån min studies resultat så kan man också tänka att de som hoppat av 

terapin också befinner sig i en period i livet då mycket förändras och möjligheterna finns att 

göra andra saker, pröva nytt. Om de upplevt terapin som färdig eller något mer negativt så 

kanske det också ligger i den tidens natur att söka sig vidare, utforska nytt.  

 

Man beskriver vidare i artikeln av Arnett (200) att de som grupp är mycket svåra att studera 

just för att de inte naturligt befinner sig inom någon institution, de är som grupp utspridda. 

Man kan behöva söka dem på en mängd olika platser för att hitta ett normativt sampel och 

som förslag ger de att man kan använda sig av annonser, internet, arbetsförmedlingar, 

universitet osv. Och trots det så kommer det bli svårt att få ett sampel som skulle anses 

tillräckligt heterogent.  
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Unga vuxna som patient grupp 

Denna studie har riktat sig mot den allt mer växande patientgruppen unga vuxna, och 

fortfarande saknas det studier gjorda på denna grupp människor, trots att man ofta kommit 

fram till att yngre ålder är en patientfaktor som beskrivs i studier kring avhopp. Författaren 

skulle önska studier som jämför unga vuxna med andra populationer i vad som gör att just 

de väljer att hoppa av. Vad skiljer dem åt och varför är de som grupp större än andra 

populationer när det kommer till att hoppa av terapin?  

 

Utifrån den utvecklingsfas som unga vuxna befinner sig i där de ska bli allt mer 

självständiga, så undrar författaren också om det möjligen är så att något händer i 

överföringar/motöverföringar som har med denna utvecklingsfas att göra? Hur är det för en 

person som är mitt i självständighetsutvecklingen att låta någon annan (terapeuten) komma 

dem nära och kanske uppleva beroende i förhållande till dem? Finns det inbyggt ett dilemma 

i att söka hjälp i just detta utvecklingsskede i livet?  

 

I studien uttrycktes också att det var mycket negativt att mottagningen låg på sjukhuset och 

att behöva gå till ”psyk” när man mådde dåligt och behövde prata med någon hindrade 

personen från att söka hjälp. Är detta en vanlig känsla hos unga människor som mår psykiskt 

dåligt? Är det kopplat till skam att uttrycka att man mår psykiskt dåligt idag? Vad kan vi i så 

fall göra åt det?  

 

I studiens resultat så visade det sig att missnöje med behandlingen handlade om svårigheter 

med att se och uppleva att samtala kring sina problem skulle kunna leda till någon 

förändring i måendet. Detta uttrycktes av studiens enda manliga deltagare och enligt den 

studie som är gjord av Jacobsson (2001) så är det mer typiskt hos män att föredra att lösa 

sina problem genom att skapa ordning och rutiner eller genom att fokusera på annan aktivitet 

som en flykt från sina problem. Möjligen är mitt resultat ytterligare ett tecken på detta genus 

perspektiv och något som är intressant att titta närmre på i fortsatta studier.  

 

Kliniska konsekvenser 

Swift, Greenberg, Whipple och Kominiak, (2012) anger en rad olika praktiska 

rekommendationer för hur man ska minska tidiga avhopp i psykoterapi. Dessa 

rekommendationer har de kommit fram till genom att göra en analys av kostnader och 

vinster för patienten med att gå i terapi. De beskriver att patientens vilja att vara kvar i 

terapin beror på om vinsterna är högre än kostnaderna. Utifrån denna kunskap har de 

kommit fram till sex praktiska strategier för att minska avhopp i terapi: Att lära ut om 

varaktighet och förändring i psykoterapi, att prata rollförväntningar, att prata om patientens 

förkunskap, att prata om förhoppningar, att terapeuten arbetar för att stärka den terapeutiska 

alliansen och att diskutera och mäta behandlingsprocessen. Om deltagarna i min studie 

bemötts utifrån dessa sex strategier så är det möjligt att avhopp kunnat avvärjas eftersom de 

uttrycker missnöje i just dessa delar. Kanske hade de för höga förväntningar om vad terapin 

hade kunnat leda till men tydligt var också att patienterna i vår undersökning känt missnöje 

över att terapeuten verkat haft sin egen agenda där deras mall och tidigare erfarenheter 

gjorde att våra deltagare inte kände sig förstådda. Vilket i sin tur påverkade alliansen 

negativt?  
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Svårigheter med att nå gruppen avhoppare från terapi har varit en utmaning i detta arbete 

och trots en mängd försök att nå dem så har ett magert antal deltagare uppnåtts. Erfarenheten 

i denna studie har lett fram till att söka upp patienter i efterhand inte är en bra metod. Bättre 

vore det att på förhand upplysa alla patienter på en mottagning om att de kanske kommer att 

bli kontaktade vid avslut eller avbrott för deltagande i studie.  

 

Vidare forskning 

Flera av studiens deltagare hade sökt hjälp för svårare psykiatrisk problematik som PTSD, 

självmordstankar, självskadebeteende, några hade varit med om sexuella övergrepp och 

många hade relationella svårigheter till sina föräldrar. Flera av studiens deltagare kom ifrån 

författarens egen verksamhet som är socialtjänstens ungdoms och familjeenhet. De flesta av 

dem som befinner sig inom den verksamheten har en brokig bakgrund med svåra 

uppväxtvillkor. Otrygg anknytning ligger ofta till grund för de svåra känslomässiga och 

beteendemässiga problem som de uppvisar men fungerar inte som en tydlig orsaksförklaring 

(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Miljö och genetiska faktorer 

samverkar i utvecklingen mot psykopatologi genom barnets uppväxt och att se på 

utvecklingen utifrån en mer transaktionell modell och försöka förstå hur olika faktorer i 

barnets utveckling samspelar är idag mer vedertaget (Broberg, Risholm Mothander, 

Granqvist & Ivarsson, 2008. Otrygg anknytning påverkar dock kvaliteten på individens 

relationer och att ha en otrygg anknytning innebär att man har svårt för att känna tillit till sig 

själv, andra och samhället i stort (Rydén & Wallroth, 2008). Man söker inte stöd och hjälp 

hos andra när behov uppstår utan man använder i olika grad, utifrån den anknytningsstil som 

man utvecklat, undvikanden eller utagerande som ett sätt att hantera de känslomässiga 

problem som uppstår (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008; Rydén & 

Wallroth, 2008).  

 

I en studie har man visat på att individer med trygg anknytning i botten har lättare för att 

skapa en trygg anknytning till sin terapeut och gå in i djupare bearbetande processer i terapin 

än individer med mer otrygg anknytning (Mallinckrodt, Porter & Kivlighan Jr, 2005). Det 

ställer högre krav på terapeutens bemötande av de individer som har en otrygg anknytning. 

De föreslår en modell där man som terapeut bemöter individen annorlunda utifrån 

anknytningsstil. Man föreslår till exempel att man i mötet med individer med stort 

undvikande i sitt anknytningsmönster, att terapeuten söker en närmre relation till klienten än 

vad klienten själv uttrycker behov av. Samtidigt som man stämmer av graden av ångest och 

hela tiden använder anknytningsteori som stöd för att arbeta med de svårigheter som 

klienten har med intimitet och beroende (Mallinckrodt, 2000). I annan studie har man kunnat 

visa på samband mellan trygg anknytning till terapeuten och positiva förändringar hos 

klienten när det gäller såväl symptom, och global funktion som interpersonella problem 

(Lilliengren, Falkenström, Sandell, Risholm Mothander, & Werbart, 2014). Det skulle vara 

intressant i en vidare forskning att titta på hur anknytningsmönster påverkar avhopp i 

terapin.  

 

En annan väg att studera fenomenet med avhopp hos unga vuxna som gått i terapi skulle 

kunna vara att genomföra en singelcase studie. Genom att samla in data från början av en 

terapi, spela in sessioner, intervjua både terapeut och klient och gå djupare in i ett fåtal 

terapier skulle man kunna få ökad förståelse kring detta fenomen. Det kräver dock en längre 

tid av uppföljning än vad som kunde rymmas i denna uppsats.  
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Slutsatser 

Unga människor som väljer att hoppa av terapin gör det i lika stora delar för att de mår bättre 

som att de är missnöjda med behandlingen eller terapeuten. De allra flesta upplever dock ett 

bättre mående när de slutar än vad de hade när de påbörjade terapin och de flesta upplever 

sina terapeuter som empatiska. En stor och anmärkningsvärd del av dem som hoppar av 

terapin upplever dock att terapeuten varit oempatisk, vilket tydliggjordes genom att de inte 

kände sig förstådda och att terapeuten var oflexibel i sitt sätt att arbeta. Terapeuternas mall 

och tidigare erfarenheter blev ett hinder från att se klienten som en unik individ. Dessa 

slutsatser stämmer väl överens med tidigare forskning som beskrivits i inledningen. Vikten 

av allians framkommer i den teoretiska diskussionen och utan den blir det svårt att utgöra 

den trygga bas som man som terapeut behöver utgöra för att klienten ska våga utforska, så 

väl yttre som inre nya domäner hos sig själv. Mer arbete behöver göras för att säkerställa att 

ungdomar som mår dåligt får den hjälp de behöver. En viktig del i arbetet är att terapeuter 

utvecklar sin förmåga att utgöra den trygga bas som terapin bör göra. I det byggandet 

behöver vi genom empati för individens varande möta ungdomars förväntningar så att 

vinsterna med att gå kvar i terapin upplevs större än kostnaderna och att avhopp på så vis 

undviks. 
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Bilaga 1 
 

 
 

 

UNGDOMAR OCH PSYKOTERAPI 

Upp till 50 % av alla som påbörjar psykoterapi hoppar av i förtid. Vill du 

hjälpa oss att ta reda på varför? 

Delta i denna studie!!!!! 

 

Denna studie vänder sig till dig som är mellan 18-23 år och som har gått i 

psykoterapi och ensidigt valt att avbryta den någon gång under perioden 

2013-2014.  

Du kan välja att delta i studien genom att antingen svara på enkätfrågorna 

och lägga i lådan bredvid, eller genom en kortare telefonintervju. Vill du bli 

intervjuad i ämnet så hör av dig till mig på nedanstående mail eller mobil 

senast den 9/3.  

 

Alla svar hanteras anonymt i både bearbetning och resultat.  

 

Jag som håller i studien heter Jessika Alderholm, är legitimerad psykolog 

och läser nu sista året till psykoterapeut på Stockholmsuniversitet. 

Handledare för projektet: Andrzej Werbart, Professor Stockholms 

Universitet.  

Mail:  jessika.alderholm@orebro.se   

Mobil: 076-5515498.  
 

mailto:jessika.alderholm@orebro.se
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Bilaga 2 

Information till Ungdomar som deltar i studien genom intervju 

Tack för att du deltar i studien. Jag kommer först att ge dig lite information om studien. 

Allt deltagande i studien är helt frivilligt, du kan när du vill välja att ändra dig eller hoppa av 

studien.  

Du har rätt att välja att inte svara på frågor och när du vill avbryta intervjun.  

Allt deltagande är anonymt i både bearbetning och resultat.  

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av röstinspelning via mobil. Det du säger kan 

komma att citeras i studiens slutrapport eller i andra publikationer. Uppgifter som kan 

identifiera dig kommer att avlägsnas ur samtliga publikationer.  

Studien handlar om ungdomars åsikter kring varför de hoppat av terapin i förtid.  

Att hoppa av terapi i förtid är mycket vanligt och så många som 50 % av alla påbörjade 

terapier avbryts i förtid.  

Intervjun tar ca 15 minuter och för att vi ska kunna få en så djup och sann bild av din 

upplevelse som möjligt så önskar vi att du svarar så ärligt och öppet som du kan på de frågor 

vi har att ställa.  

Jag som håller i intervjun heter Nathalie och jag studerar till socionom på Örebro universitet. 

Forskaren i studien heter Jessika Alderholm och är legitimerad psykolog som läser till 

psykoterapeut på Stockholms universitet.  

Handledare i studien är Andrzej Werbart, Professor i psykologi på Stockholms universitet. 

Vid frågor om studien går det bra att vända sig till Jessika Alderholm på telefon 076-

5515498 eller mail: jessika.alderholm@orebro.se 

Har du några frågor innan vi påbörjar intervjun? 

Vill du fortfarande delta i denna intervju?  

Då startar vi intervjun.  

mailto:jessika.alderholm@orebro.se
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Bilaga 3 

Strukturerat frågeformulär 

Flicka:_______    Pojke:__________ BUP:________  Knuffen:_________ 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

______________________________________________________________________________ 

Vad går du i för klass? 

______________________________________________________________________________ 

Vilken är din högst godkända 

utbildning?_____________________________________________________________________ 

Har du behövt extra stöd och hjälp i 

skolan?_________________________________________________________________________ 

Hur har du bott under din uppväxt 

mestadels?______________________________________________________________________ 

Har du skilda 

föräldrar?_______________________________________________________________________ 

Hur gammal var du när de 

skildes?________________________________________________________________________ 

Vad har dina föräldrar för 

yrken?_________________________________________________________________________ 

Vad har dina föräldrar för högsta 

utbildning?______________________________________________________________________ 

Har du biologiska syskon? Hur 

många?_________________________________________________________________________ 

Halvsyskon?______________________________________________________________________ 

Kan du beskriva dig 

själv?____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Kan du beskriva din 

terapeut?_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Frågor om terapin: 

Varför sökte du terapi/vilket problem sökte du hjälp 

för?_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Hur länge gick du i 

terapi?___________________________________________________________________________ 

Under vilken period gick du i 

terapi?___________________________________________________________________________ 

Vad ledde till att du avslutade terapin (livet, terapeuten, 

terapin)?__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Vad hade kunnat förhindra 

avhoppet?________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Fanns det något terapeuten gjorde som bidrog till avhoppet?_________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Fanns det något terapeuten hade kunnat göra för att du skulle ha stannat kvar behandlingen ut? 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Frågor om relationen till terapeuten: 

Tycker du att du och din terapeut hade bra 

kontakt?__________________________________________________________________________ 

Var ni överens om hur ni skulle arbeta med ditt 

problem?_________________________________________________________________________ 

Var ni överens om vad målet med terapin var?____________________________________________ 

Kände du dig trygg i 

terapirummet?_____________________________________________________________________ 

Avslutande frågor: 

Kommer du söka terapi igen om behov 

uppstår?__________________________________________________________________________ 

Finns det något som du skulle vilja tillägga, som ännu inte framkommit i intervjun, om din terapi och 

ditt avslut av 

den?_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Frågor om intervjun: 

Hur kändes det att bli 

intervjuad?________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Har intervjun väckt några tankar och känslor som du skulle behöva prata mer om?_______________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Vill du ta del av resultatet av 

studien?______________________________________________________________________ 

 

Tack för att du deltagit i studien! Vid frågor och funderingar kring studien kan du maila mig på 

jessika.alderholm@orebro.se eller ringa mig på 070-5515498 

mailto:jessika.alderholm@orebro.se
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Ungdomars upplevelse av att ha gått i B 

Bila 
 

 
                                                                                               Bilaga 4 

 

(Obs, detta är en rekonstruktion av bilagan då den inte gick att kopiera och sätta in i materialet från 

internet)  

 

Denna studie vänder sig till dig som är mellan 18-23år och som har 

gått i psykoterapi och själv valt att avslutat den. Vi vill i denna studie 

ta reda på hur ungdomar upplever det att ha gått i psykoterapi och 

varför de valt att avsluta den.  

Genom att delta i studien hjälper du oss att öka den förståelsen.  

Jag som håller i studien är legitimerad psykolog och läser nu sista 

året till psykoterapeut på Stockholmsuniversitet.  

Ditt bidrag till studien tas tacksamt emot:). 
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vilken är din högst godkända utbildning? 

 

3. Vad har dina föräldrar för yrke? 

 

4. Varför sökte du psykoterapi/ vilket problem sökte du hjälp för? 

 

5. Hur länge gick du i psykoterapi? 

 

6. Varför avslutades psykoterapin? 

 

7. Var du och din terapeut överens om att avsluta psykoterapin 

eller valde du själv att avsluta den? 

 

8. Kvarstår problemen du sökte hjälp för? 

 

9. Hur skulle du beskriva din terapeut? 

 

   10. Hur såg relationen till din terapeut ut? 
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Bilaga 5 

 

UNGDOMAR OCH PSYKOTERAPI 

Ditt bidrag till studien tas tacksamt emot.  (Det går bra att skriva även på baksidan av pappret) 

1. Hur gammal är du? 

____________________________________________________________________ 

2. Vilken är din högst godkända 

utbildning?__________________________________________________________ 

3. Vad har dina föräldrar för 

yrken?______________________________________________________________ 

4. Varför sökte du psykoterapi/ vilket problem sökte du hjälp 

för?________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Hur länge gick du i 

psykoterapi?_________________________________________________________ 

6. Varför avbröt du 

psykoterapin?________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Vad var det i terapin som hjälpte dig med ditt 

problem?___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Vad var dåligt med terapin? 

____________________________________________________________________ 

9. Kvarstår problemen du sökte hjälp för?__________________________________ 

10. Hur skulle du beskriva din 

terapeut?____________________________________________________________ 

11. Hur skulle du beskriva relationen till din 

terapeut?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 

 

 

Hej! 

Vill du hjälpa till att skapa förståelse för hur ungdomar, som ensidigt valt att avsluta 

sin terapi i förtid, upplever det att ha gått i psykoterapi? 

Jag studerar på psykoterapeut programmet på Stockholmsuniversitet med psykodynamisk 

inriktning och går sista året där. I mitt examensarbete har jag valt att fokusera på avbrutna 

terapier, och för att finna svar på denna fråga önskar jag få kontakt med ungdomar som har 

gått i terapi hos er! 

För att få delta i studien krävs att ungdomen är över 18 år men inte äldre än 23 och att den 

ensidigt avbrutit terapin i förtid med er mellan september 2013 – januari 2015.  

Jag önskar att få kontakt med ungdomar som avbrutit terapin hos Er så att jag kan ringa upp 

dem för en kortare intervju. Intervjun beräknas ta ca: 15 minuter.  

Ungdomen har rätt att i studiens redovisning vara helt anonym och kan när som helst under 

studiens gång välja att avbryta sin medverkan.  

Om du vill hjälpa mig med att få kontakt med ungdomar som du haft i terapi under perioden 

kan du skicka bifogat brev till dem de berör så att de kan kontakta mig om de vill delta.  

Vill ni ta del av resultatet så kan jag skicka uppsatsen till er när jag är färdig med den runt 

Juni-2015.  

Jag behöver Din medverkan! 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning/ 

Jessika Alderholm, Leg Psykolog.  

E-mail: jessika.alderholm@orebro.se 

Tele: 076-5515498 

 

Handledare: Andrzej Werbart, Professor. Stockholms universitet.  

mailto:jessika.alderholm@orebro.se
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Bilaga 7 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag skickar detta brev till dig eftersom du har gått i terapi hos mig någon gång 

under perioden 2013-2015. Vi kommer på mottagningen att gå med i en studie 

som handlar om hur ungdomar upplever det att ha gått i terapi hos oss. Vi 

tycker att det är viktigt att delta i studien för att det kan ge oss information 

om hur vi kan förbättra oss i vårt arbete. Du kan bidra till att öka den 

förståelsen för oss genom att delta och lämna dina åsikter om detta.  

 

Så om du väljer att delta i studien så kommer en person som håller i studien att 

ringa upp dig och ställa frågor via telefonen om din upplevelse av att ha gått i 

terapi. Intervjun kommer att ta ca 15 minuter.  Om du senare vill avbryta din 

medverkan i studien så är det helt ok. Materialet kommer att vara 

avidentifierat i bearbetning och redovisning av studiens resultat. 

 

Om du vill delta i studien kan du skicka ett mail till den som har hand om 

studien: 

jessika.alderholm@orebro.se 

Eller ringa /sms på:076-5515498 

  

 

Vi är tacksamma för din medverkan! 

Med vänlig hälsning/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jessika.alderholm@orebro.se
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Bilaga 8 

 
 

Hej!  

Jag heter Jessika Alderholm och är legitimerad psykolog och snart färdig psykoterapeut på 

Stockholmsuniversitet med inriktning Psykodynamisk psykoterapi. I min examensuppsats 

skriver jag om "ungdomars upplevelse av att ha gått i psykoterapi". Jag vill i denna studie ta 

reda på hur ungdomar upplever det att ha gått i terapi för att få information om hur vi kan 

förbättra oss i vårt arbete som psykoterapeuter. Om ni vill vara med i studien och är mellan 

18-23 år och nyligen avslutat er psykoterapi sa kan ni bidra med ökad förståelse i detta ämne 

genom att klicka på länken nedan och svara på 10 frågor. Jag är mycket tacksam för er 

medverkan.  

Med vänlig hälsning/ 

Jessika Alderholm 

Leg. Psykolog 

Socialförvaltningen Örebro kommun. Ungdoms och familjeenheten 

Handledare i Projektet: Andrzej Werbart, Professor Stockholmsuniversitet 

https://sv.surveymonkey.com/s/VPKNV5F 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1375307479446685&set=a.1375310202779746.1073741827.100009023372110&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1375307479446685&set=a.1375310202779746.1073741827.100009023372110&type=1
https://sv.surveymonkey.com/s/VPKNV5F
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Bilaga 9 

 

 
 

 

UNGDOMAR OCH PSYKOTERAPI 

Upp till 50 % av alla som påbörjar psykoterapi hoppar av i förtid. Vill du 

hjälpa oss att ta reda på varför? 

Delta i denna studie!!!!! 

Denna studie vänder sig till dig som är mellan 18-23 år och som har gått i 

psykoterapi och ensidigt valt att avbryta den någon gång under perioden 

2013-2014. Du kan välja att delta i studien genom att antingen svara på 

enkätfrågorna och lägga i bifogat kuvert och skicka tillbaka till mig, eller 

genom en kortare telefonintervju. Vill du bli intervjuad i ämnet så hör av dig 

till mig på nedanstående mail eller mobil senast den 9/3. Någon annan än 

jag som varit din terapeut kommer att hålla i intervjun så att du kan prata 

fritt i ämnet. Om du ställer upp på att bli intervjuad kommer du att belönas 

med en biobiljett som tack för ditt deltagande .   

 

Alla svar hanteras anonymt i både bearbetning och resultat. Allt 

deltagande är frivilligt!!!  

 

Jag som håller i studien heter Jessika Alderholm, är legitimerad psykolog 

och läser nu sista året till psykoterapeut på Stockholmsuniversitet. 

Handledare för projektet: Andrzej Werbart, Professor Stockholms 

Universitet.  

Mail:  jessika.alderholm@orebro.se   

mailto:jessika.alderholm@orebro.se
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