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Sammanfattning 
 
Arbetets utgångspunkt var att undersöka hur personer med psykosdiagnoser kan 
uppleva psykoterapi. Vi valde att fokusera patientens upplevelse då vi anser att 
denna är viktig för förståelsen av individen bakom diagnosen. Syftet var att 
belysa det subjektiva värdet av terapi för dessa personer samt att beskriva deras 
upplevelser och tolka de beskrivna fenomenens mening. För att uppnå detta 
syfte användes en berättande, hermeneutisk ansats. Sju kvalitativa intervjuer 
genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet visade 
att intervjupersonerna främst fokuserar relationen till terapeuten som avgörande 
för deras upplevelse av terapin. Som viktiga aspekter av relationen betonas såväl 
terapeutens personliga som professionella sidor. Vidare framhåller merparten av 
de intervjuade vikten av att få dela och tala om sina psykotiska upplevelser. 
Resultatet visade även att många av intervjupersonerna skiljer mellan arbetet 
med den terapeutiska relationen och arbetet med psykosproblematiken. I arbetet 
med psykosen har terapeuten den aktiva rollen som lärare, modell och 
representant för omvärlden, medan relationsarbetet karaktäriseras av gemensamt 
arbete och ömsesidighet.  
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Tack 
 
Det finns personer utan vars hjälp det här examensarbetet inte hade varit möjligt.  
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som med sina 
berättelser lagt grunden till undersökningen. Ni har delat med er av era privata 
upplevelser och vi är er evigt tacksamma. Ni har lärt oss mycket och vi hoppas 
att vi gör era berättelser rättvisa.  
 
Vi vill även tacka de behandlare som tagit sig tid att hjälpa oss. Det är inte en 
självklarhet att släppa in andra människor i en terapi men tack vare att ni ville 
och vågade kunde vi genomföra vår idé.  
 
Ett stort tack till vår handledare Rolf Holmqvist som har hjälpt och stöttat oss 
genom arbetets gång. Du har bidragit med värdefulla synpunkter i både små och 
stora frågor och gett oss av såväl din tid som din kunskap. Tack vare dig har vi 
kunnat se på vårt material med nya ögon och fortsätta arbetet med förnyad kraft. 
 
Vi vill också tacka Bengt Olof Hansson för genomläsningen av arbetet. Du har 
hjälpt oss att undvika lingvistiska klavertramp och agerat domare i våra 
språkliga tvister.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och de vi är kära i för att de funnits 
där och trott på oss. Tack för att ni tagit er tid att stötta och uppmuntra oss. Vi 
vet att vi stundtals inte varit lätta att ha att göra med, men vi är glada att ni finns.  
 
Ylva Ortlieb och Anna Strutz  
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FRÅN RÄDSLA TILL RELATION 

Sju psykospatienters upplevelse av psykoterapi 

 

Bakgrund 
 
Frågan som belyses i föreliggande examensarbete är hur personer med 
psykosdiagnoser kan uppleva psykoterapi. Intresset för ämnet väcktes då vi 
under psykologutbildningens senare del kom i kontakt med psykiatrin, en 
verksamhet där vi som psykologer kan komma att arbeta. Vi hade en optimistisk 
men kanske något naiv bild av vilken roll psykoterapi spelar i behandlingen av 
de patienter som behandlas inom psykiatrin. Vi förvånandes över vilken 
framträdande roll psykofarmakologisk behandling tycks ha i relation till den 
psykoterapeutiska. Vår upplevelse är att detta förhållande är särskilt tydligt i 
bemötandet av personer med psykosdiagnoser. Det medicinska perspektivet 
tycks utgöra stommen för förståelsen och behandlingen av psykoser medan 
psykologiska förklaringsmodeller och interventioner används som komplement.  
 
Det finns emellertid en lång tradition av psykoterapeutiskt arbete med personer 
som har psykosdiagnoser. Den omfattar såväl betydande teoretiska kunskaper 
som stor klinisk erfarenhet av psykoterapeutiska behandlingsmodeller.  
Patientens egen uppfattning om sin problematik och behandling ges dock litet 
utrymme i den forskning som bedrivs kring psykoterapi med personer som har 
psykosdiagnoser. Forskningen fokuserar i regel på effekter av olika 
psykoterapiformer eller på frågan huruvida psykoterapi alls bör bedrivas 
(Gottdiener & Haslam, 2002; Lewis et al., 2002; Sensky et al., 2000). För att 
besvara den här typen av frågor används i regel mätinstrument som bygger på 
förutbestämda antaganden om vilka faktorer som är avgörande för patientens 
välmående. Genom att låta patienten eller behandlaren skatta exempelvis 
symtomreducering eller symtomökning utifrån psykiatriska diagnoskriterier 
avgörs psykoterapins eventuella effekt (Hogarty et al., 1997; Svensson & 
Hansson, 1998). En risk med detta förfarande kan vara att man förmedlar en 
något nyansfattig bild av de förändringar som följer med en terapi hos en långt 
ifrån homogen grupp. Tillvägagångssättet belyser förvisso värdefulla generella 
aspekter men riskerar att förbise individens subjektiva och unika upplevelse. 
Man förmår således inte fånga alla de aspekter som är viktiga för hur en individ 
mår. Risken är att individen försvinner i diskussionen kring patienten.  
 
Syftet var inte att försöka värdera effekten av psykoterapi med personer som har 
psykosdiagnoser. Istället ville vi studera vilka subjektiva värden psykoterapi kan 
ge dessa patienter. Genom att ta del av sju personers berättelser om psykoterapi 
hoppades vi kunna fånga och förmedla personligt präglade upplevelser av 
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psykoterapi så som patienten upplevt den. Förhoppningen var att sådan kunskap 
kunde leda till ökad lyhördhet inför individen bakom psykosdiagnosen.  
 
Vi var medvetna om att vårt resonemang byggde på vår förförståelse om 
psykiatrin i allmänhet samt psykoterapi med personer med psykosdiagnoser i 
synnerhet. Vår strävan var därför att kontinuerligt förhålla oss till och reflektera 
kring hur vår förförståelse kunde påverka insamling, bearbetning och analys av 
materialet under arbetets gång. Fortlöpande fördes ett resonemang kring hur 
undersökningen och dess resultat kunde kvalitetsvärderas. I såväl insamling och 
bearbetning som rapportering eftersträvades noggrannhet för att säkerställa 
undersökningens trovärdighet, meningsfullhet och relevans. 
 
Vidare upprättades ett etiskt protokoll där vi under arbetets gång noterade och 
tog ställning till etiska överväganden och spörsmål. Tanken med protokollet var 
att det kunde hjälpa oss att producera en etiskt försvarbar uppsats. Detta 
bedömdes som särskilt viktigt då undersökningen behandlar psykoterapi, något 
som kan uppfattas som både privat och känsligt. Genom att upprätta ett etiskt 
protokoll strävade vi efter att aktivt förhålla oss till frågor av etisk karaktär 
under arbetsprocessen. Etiska överväganden har kommenterats på de platser i 
texten där vi funnit det motiverat.  
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Tidigare forskning 
 
För att ge en bakgrund till vår undersökning har vi gått igenom en del av den 
tidigare forskning som finns inom området psykoterapi med personer som har 
psykosdiagnoser. Sökningar har skett i databasen PsycINFO med följande 
sökord: ”psychosis”, ”schizophrenia”, ”psychotherapy”, ”interviews”, ”client 
attitudes” samt ”psychotherapeutic outcomes”. Dessa sökord användes var för 
sig eller i kombination med varandra. Sökningar genomfördes också i 
bibliotekskatalogen LIBRIS med samma sökord som användes i 
databassökningen. Sökningen genomfördes då även med svenska översättningar 
av begreppen. Efter en genomgång av för oss relevant litteratur tyckte vi oss 
kunna se att den till stor del fokuserar på patientens upplevelse på ett sätt som 
skiljer sig något från vår ansats. Endast ett fåtal av de studier vi tagit del av 
belyser patientens upplevelse av psykoterapi. Istället fokuserar studierna 
vanligtvis på psykoterapins eventuellt verksamma faktorer och effekten av 
dessa. Beroende av författarnas teoretiska tillhörighet förklaras psykosens 
uppkomst på olika sätt vilket innebär att skilda aspekter av terapiarbetet lyfts 
fram som avgörande för terapins utfall.  
 
Inom den psykodynamiska terapitraditionen förstås psykosen utifrån den 
enskilda människans livshistoria (Silver, 2005). Orsaken till exempelvis 
schizofreni söks i patientens egen historia och den innebörd hon eller han ger sin 
historia och sina symtom. Enligt Karon och VandenBos (1985) är symtomen i 
regel ett uttryck för och försvar mot en ständig skräck. När upplevelser i 
individens liv blir för svåra att uthärda uppstår psykosen. Beroende av 
individens medvetna och omedvetna fantasier yttrar sig psykosen på olika sätt. I 
arbetet med personer som har psykosdiagnoser har man numera i hög grad 
frångått det strikta arbetssätt som kännetecknar klassiskt psykoanalytiskt 
orienterad behandling (Cullberg, 2004). Idag lägger man i regel större vikt vid 
kontaktskapande och förmedling av ett realistiskt hopp i terapin. Vidare intar 
terapeuten en stödjande hållning i arbetet med att hjälpa patienten granska och 
avhjälpa problem som är aktuella i nuet. Cullberg menar att det är väsentligt att 
patientens upplevelse av inre och yttre sammanhang återställs och att förmågan 
till självförståelse ökar.  
 
Inom den kognitiva psykoterapitraditionen används Becks modell som 
utvecklats för att förstå psykoser och psykotiska symtom (Morrison, 2005). 
Modellen utgår ifrån att det är sättet som patienter med psykoser tolkar 
psykotiska fenomen på som ger upphov till psykisk ohälsa, inte de psykotiska 
upplevelserna i sig. I regel använder sig de kognitiva terapeuter som arbetar med 
individer som har psykosproblematik av samma tekniker eller 
förändringsstrategier som övriga kognitiva terapeuter. Dessa strategier syftar till 
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att hjälpa patienten att gör nya kopplingar vad gäller språk och beteende. För att 
motivera patienten arbetar terapeut och patient aktivt tillsammans med problem- 
och målformulering. Enligt Kingdom och Turkington (2005) bör dessa mål vara 
specifika, mätbara, realistiska och tidsbegränsade.  
 
Flera författare (Hogarty, 2002; Karon & VandenBos, 1981; Kingdom & 
Turkington, 2005; Morrison, 2005) betonar vikten av att terapeuten förmår 
anpassa sig och terapin efter den enskilde patienten och i vilken fas av psykosen 
hon eller han befinner sig. Cullberg (2004) menar att oavsett vilken teoretisk 
bakgrund terapeuten har, är utvecklandet av en god terapeutisk relation 
avgörande för behandlingen. Vidare ser Cullberg terapeutens tekniska och 
teoretiska kunskap som ett viktigt hjälpmedel i terapin. Denna kunskap är dock 
underordnad terapeutens empatiska förmåga med vilken hon eller han förmår 
förhålla sig till patientens problematik.  
 
Vi har funnit få studier som i likhet med vår ansats söker belysa patientens 
upplevelse av psykoterapi. Vår slutsats är att sådana undersökningar eventuellt 
tillhör en annan typ av forskningstradition som vanligtvis inte publiceras i 
artiklar som förekommer i internationella databaser. Vi har valt att kortfattat 
redogöra för innehållet i de studier som vi funnit där man undersökt patienters 
uppfattning av behandling.  
 
Med hjälp av kvalitativa intervjuer med personer som har psykosdiagnoser har 
Topor (2001, 2004) studerat ett närliggande område. Han visar i sina studier 
vilka faktorer som kan vara verksamma vid återhämtningen från psykoser. 
Topors arbete belyser faktorer som är verksamma såväl i som utanför det 
psykoterapeutiska rummet och ger således inte en djuplodande bild av 
intervjupersonernas upplevelser av just psykoterapi, även om psykoterapi är en 
av de insatser som kan vara verksamma. Topor menar att den personal som haft 
betydelse vid intervjupersonernas återhämtning utmärkt sig genom att de gjort 
något för brukaren som var utöver det hon eller han förväntade sig. Personalen 
erbjöd brukaren tid, kraft och resurser trots att de inte var förpliktade att göra så. 
I relationen till personalen kände brukaren sig speciell och utvald och upplevde 
att personalen gjorde något för denne som de inte gjorde för andra. Vidare kände 
man att relationen till personal som varit behjälplig vid återhämtningen 
präglades av ömsesidighet. Denna innebar att brukare och personal kunde se sig 
själva i varandra och ge och få något av varandra.  
 
Relationen mellan patient och behandlare i återhämtningsprocessen efter svår 
psykisk sjukdom belyses i en studie av Borg (1999). Med begreppet behandlare 
menar hon olika offentligt anställda inom vården eller socialtjänsten. Borg har 
intervjuat sju personer med psykosdiagnoser om vad de uppfattar som 
utmärkande för ett gott samarbete mellan patient och behandlare. 
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Intervjupersonerna förmedlade att goda behandlingsrelationer förknippas med 
yrkesföreträdare som låter patientens behov och önskningar utgöra grunden för 
möten och tjänster. Vidare fokuserade de intervjuade på vikten av att bli sedda 
och förstådda som de personer de är och i det sammanhang de lever. 
Behandlaren måste visa intresse för människan bakom patientrollen och inte 
endast erbjuda standardlösningar. En annan betydelsefull aspekt i 
återhämtningsprocessen var att själv få bestämma och fatta egna beslut. 
Intervjupersonerna utvecklade efter hand strategier som de upplevde som 
användbara och de var mycket angelägna om att behandlaren både intresserade 
sig för och stöttade dessa strategier. Avslutningsvis betonade intervjupersonerna 
behandlarens mänskliga sidor framför de rent yrkesmässiga. Det var de 
personliga dragen och den mellanmänskliga kontakten som de intervjuade 
upplevde som avgörande.  
 
I en studie av Denhov (2000) intervjuas tolv individer som har återhämtat sig 
från svåra psykiska störningar i syfte att utröna hur personal kan vara till stöd 
under återhämtningsprocessen. Intervjupersonerna nämner sammanlagt elva 
olika yrkeskategorier i sina berättelser, däribland psykolog, psykoterapeut, 
social kontaktperson, skötare och läkare. Psykoterapi och relationen till 
psykoterapeuten lyfts fram som en väg bland många mot återhämtning. Bland de 
intervjupersoner som lyfter fram psykoterapi i sina berättelser menar några att 
det är metoden i sig som är verksam och att psykoterapeuten som person har 
underordnad betydelse. Andra menar att det är tvärtom, det är terapeuten som 
person som är viktig vid återhämtning. Denhov finner generellt att 
yrkestillhörigheten hos personalen tycks vara av underordnad betydelse. De 
intervjupersoner som upplever sig ha blivit hjälpta av kontakt med personal 
betonar vikten av att personalen fungerar som en fast punkt i tillvaron och som 
någon man kan lita på. Personalens handlingar och deras personliga egenskaper 
lyfts fram av intervjupersonerna som uttryck för att de ger av sin tid och att de är 
kunniga inom relevanta områden. Vidare upplevs hjälpande personal bland 
annat förmedla hopp och tilltro, förmå göra patienten synlig, ställa krav, vara en 
verklighetsreferens, ge råd och praktisk hjälp samt i vissa avseenden likna en 
vän.  
 
Werbart och Levander (2005) har i en studie undersökt hur terapeutens och 
klientens ”private theories” kan påverka behandlingen. De har genomfört 12 
intervjuer med personer som har psykosdiagnoser samt deras terapeuter. Deras 
antagande är att såväl terapeut som patient har en egen uppfattning om hur 
psykosproblematiken kan förstås och behandlas. Werbart och Levander menar 
att om denna uppfattning görs explicit istället för att förbli implicit kan den vara 
ett användbart komplement i behandlingen. Vidare anser de att det är viktigt att 
det finns en överensstämmelse mellan terapeutens och patientens syn på 
problematiken för att terapin skall vara verksam.  
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Syfte 
 
Mot bakgrund av fyndet att relativt få studier fokuserar psykospatienters 
upplevelse av psykoterapi fann vi det motiverat att närmare undersöka detta 
område. Vi ville veta vilka delar av psykoterapin som patienten själv lyfter fram. 
Vad är värdefullt för patienten? Vad gör en terapi bra eller dålig? Vad betyder 
terapeuten för patienten? Med hjälp av sådana frågor var förhoppningen att 
kunna belysa det subjektiva värdet av psykoterapi för personer med 
psykosdiagnoser. 
 
Sju intervjuer genomfördes i syfte att erhålla berättelser om de intervjuades 
upplevelser av psykoterapi för att kunna beskriva dessa upplevelser och tolka de 
beskrivna fenomenens mening.  
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Metod 
 

Val av metod 
 
Syftet med vår undersökning var att beskriva och tolka intervjupersonernas 
upplevelse av psykoterapi. För att uppnå detta syfte valde vi att använda oss av 
en explorativ, induktiv ansats. Den induktiva ansatsen kan, enligt Bryman 
(2002), beskrivas som en process där man drar generaliserbara slutsatser på 
grundval av observationer. Man går från det specifika till det generella och 
genererar en teori. Vi har dock i vårt arbete valt att i enlighet med Bryman se på 
resultaten av den induktiva processen som tendenser och inte som entydiga 
distinktioner. Med detta menar vi att vi använder begreppet teori med 
försiktighet och att vår målsättning snarare är att kunna presentera empiriskt 
grundade fynd än att generera teori.  
 
En induktiv ansats brukar förknippas med ett kvalitativt synsätt när det gäller 
kopplingen mellan teori och data. Bryman (2002) beskriver hur den kvalitativa 
forskningsstrategin lägger tonvikten på ord istället för på kvantifiering vid 
insamling och analys av data. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten kan således 
beskrivas som tolkande, vilket innebär att fokus är förståelsen av en situation 
utifrån hur deltagarna upplever den. Metoden syftar till att undersöka den 
subjektiva upplevelsen och till att erhålla nyanserade beskrivningar som återger 
den kvalitativa mångfalden hos ett fenomen (Kvale, 1997).  
 
För att kunna fånga intervjupersonernas erfarenheter och dessas innebörd har vi 
valt att använda oss av kvalitativ forskningsintervju. Vår metod är i såväl 
insamling som analys influerad av en berättande, hermeneutisk ansats. Enligt 
Bryman (2002) är sökandet efter intervjupersonernas perspektiv snarare än 
sökandet efter objektiva fakta det som utmärker det narrativa tillvägagångssättet. 
Hermeneutik är ett synsätt som från början utformades för tolkning eller 
förståelse av texter. Den centrala idén är enligt Kvale (1997) att försöka få fram 
betydelser i materialet utifrån det perspektiv som berättaren haft. Den 
hermeneutiska processen är således en tolkande process där man söker efter 
allmänna drag och sammanhang i konkreta situationer eller berättelser. Starrin 
och Svensson (1994) beskriver hur förståelse och tolkning sker i en pendling 
mellan delarna och helheten i människans berättelse. Pendlingen beskrivs som 
den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Kvale menar att denna spiralrörelse 
möjliggör en kontinuerlig fördjupning av förståelsen då man först skapar sig en 
bild av helheten för att sedan fokusera enskilda teman och förklara deras mening 
och betydelse. Avsikten är att sedan gå tillbaka för att ge en ny och mer 
genomtänkt helhetstolkning.  
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Urval av intervjupersoner 
 
Innan studiens genomförande bestämdes att antalet intervjupersoner skulle anses 
tillräckligt då en mättnad uppnåtts i det insamlade materialet och nya intervjuer 
inte bedömdes kunna tillföra undersökningen nytt material av relevans. Trost 
(2005) menar att fyra till åtta personer är ett lämpligt antal vid studier där man 
använder sig av kvalitativa intervjuer. Ett mindre antal intervjuer kan enligt 
Trost föra med sig att materialet blir alltför spretigt och intetsägande. Ett större 
antal kan resultera i att materialet blir ohanterligt och att det blir svårt att få en 
överblick.  
 
De urvalskriterier som sattes upp för intervjupersonernas deltagande var att: man 
skulle ha en psykosdiagnos och att man skulle ha gått i psykoterapi under minst 
sex månader som en del i behandlingen av psykosen. Vi bedömde att sex 
månader var en rimlig tid då vi skulle komma att be intervjupersonerna 
reflektera kring exempelvis hur psykoterapin hade utvecklats med tiden samt hur 
relationen till psykoterapeuten sett ut i olika skeden av psykoterapin. Tanken var 
att detta kunde bli svårare vid kortare terapier. Hade gränsen för deltagande satts 
vid en längre tidsperiod fanns risken att det skulle bli svårare att få tag på 
intervjupersoner, eller att vi skulle missa patienter som gått i kortare 
psykoterapier. Urvalskriteriet för behandlarna var att de minst skulle ha steg 1-
kompetens i psykoterapi. Detta urvalskriterium var tänkt att garantera att 
behandlaren hade grundläggande kunskaper om psykoterapi samt klargöra att 
fokus var psykoterapi och inte exempelvis stödsamtal. 
 
Vi kom i kontakt med intervjupersonerna via deras behandlare. Kontakt med 
behandlare togs via e-postat brev (se bilaga 1) där behandlaren kort 
informerades om syftet med undersökningen samt tillfrågades om tänkbara 
intervjupersoner. Med brevet bifogades även intervjuguiden (se bilaga 2). 
Behandlare verksamma inom landstingens psykosvård samt privata behandlare 
kontaktades i förhoppning om att erhålla en så stor mångfald som möjligt i det 
insamlade materialet. Sammanlagt kontaktades ett tjugotal behandlare runt om i 
landet. Somliga av dessa vidarebefordrade informationen till kolleger, varför det 
är svårt att säga hur många som tagit del av förfrågan. En vecka efter första      
e-postkontakten skickades en påminnelse via e-post eller telefonsamtal. Svarade 
man inte efter ytterligare en påminnelse avstod vi från ytterligare kontaktförsök.  
 
Det visade sig vara svårt att få tag på behandlare som kunde förmedla kontakt 
med eventuella intervjupersoner. Processen tog fyra månader. Vi hade då 
kontakt med fem olika behandlare som valde ut sammanlagt sju personer att 
intervjua. Samtliga behandlare hade steg 1-kompetens i psykoterapi. 
Behandlarna var verksamma inom landstingens psykosvård och var psykologer, 
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psykiatrer eller socionomer. De benämnde själva sina terapier som 
psykodynamiska, kognitiva eller eklektiska.  
 
Vår förhoppning var att behandlaren skulle ha en första gallrande funktion och 
inte tillfråga personer som bedömdes må för dåligt eller personer som kunde 
tänkas bli påverkade i negativ riktning av vår intervju. Inför varje intervju 
gjordes således en trepartsbedömning där behandlaren, vi samt intervjupersonen 
själv avgjorde deltagandet. Det var behandlaren som tillfrågade tilltänkta 
intervjupersoner. Varje behandlare ombads motivera varför man valt patienten i 
fråga. Som skäl till varför man valt att tillfråga just den aktuella personen angavs 
bland annat att: patienten hade en tydlig bild av vad psykoterapin betydde för 
henne eller honom, patienten bedömdes inte vara alltför paranoid, det var en 
patient som kunde uttrycka vad som hade varit både dåligt och bra med terapin, 
patienten var relativt välfungerande, terapin hade haft god effekt och patienten 
hade en god förmåga till reflektion. 
 
Då den av behandlaren föreslagna patienten visade sig intresserad av att delta 
kontaktades personen i fråga via telefon. Under telefonsamtalet berättade vi kort 
om undersökningens syfte samt intervjuupplägget för att försäkra oss om att 
man fått riktig information av behandlaren. Vi informerade vidare om att endast 
en av oss skulle närvara vid intervjun, att intervjun skulle spelas in på mp3-
spelare samt att inga andra skulle komma att lyssna på det inspelade materialet. 
Dessutom garanterades intervjupersonerna konfidentialitet. Intervjupersonerna 
försäkrades om att information rörande personuppgifter, namn på platser eller 
verksamheter och annat som kunde medföra risk för identifikation skulle tas bort 
ur såväl transkriberingar som slutprodukt. Vi berättade även att det inspelade 
materialet och transkriberingarna skulle komma att förstöras efter 
undersökningens slutförande. Intervjupersonerna informerades vidare om sin rätt 
att avbryta sitt deltagande. Vi berättade för intervjupersonerna att inget av det 
som sades under intervjun skulle föras vidare till deras behandlare. Fem av de 
sju intervjupersonerna gick fortfarande i behandling.  
 
Trost (2005) menar att representativa urval är ointressanta vid kvalitativa 
studier, då dessa inte gör anspråk på att vara representativa i statistisk mening. 
Trots att vi inte hade möjlighet att påverka vilka personer som skulle tillfrågas 
inom de givna ramarna, kom intervjupersonerna att utgöra en relativt heterogen 
grupp. I gruppen fanns till exempel en stor spridning avseende diagnoser. 
Exempel på diagnoser som uppgavs är: paranoid schizofreni, 
vanföreställningssyndrom, psykos utan närmare specifikation samt cykloid 
psykos. Gruppen bestod av tre kvinnor och fyra män i tjugo- till fyrtioårsåldern. 
De aktuella psykoterapierna hade pågått från sex månader till tre år.  
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Insamlingsmetod 
 
För att samla in data valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsintervju 
som enligt Kvale (1997) syftar till att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. Kvale menar att 
målsättningen är att man genom intervjun ska uppnå ökad kunskap om och 
förståelse av fenomenen i den intervjuades liv, vilket stämmer väl överens med 
syftet med vår undersökning.  
 
För att samla in relevant information i samstämmighet med vår explorativa 
ansats konstruerade vi en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden bestod 
av ett antal frågeämnen som vi var intresserade av att undersöka. Dessa ämnen 
var tänkta att fungera som riktlinjer vid intervjutillfället samt skapa en 
övergripande samstämmighet i materialet. Vi valde en generell och öppen 
struktur för att ge intervjupersonerna möjlighet att själva styra ordningsföljd och 
val av aspekter att belysa, och således själva definiera de fenomen som varit 
avgörande i psykoterapin. Ryen (2004) menar att en sådan utformning skapar 
goda förutsättningar för en flexibel intervju där såväl intervjuperson som 
intervjuare ges möjlighet till spontanitet, reflektion samt fördjupning. De ämnen 
som vi valde att fokusera var:  
 
- en allmän beskrivning av psykosen 
- psykosens plats i psykoterapin  
- generell uppfattning om psykoterapin 
- psykoterapins innehåll och förlopp  
- relationen till psykoterapeuten 
- patientens roll i psykoterapin.  
 
Anledningen till att vi bad intervjupersonen beskriva sin psykos var att vi ansåg 
att en sådan beskrivning skulle kunna hjälpa oss att fördjupa vår förståelse av 
intervjupersonernas upplevelse av psykoterapi. Med nästa frågeämne avsåg vi 
att undersöka hur man arbetat med psykosproblematiken i psykoterapin. Att 
fråga intervjupersonen om hennes eller hans generella uppfattning om 
psykoterapin var en självklar del av intervjuguiden, då vår undersökning bland 
annat syftade till att utforska denna. Genom att fråga om psykoterapins innehåll 
samt förlopp hoppades vi kunna fånga vad intervjupersonen uppfattat som fokus 
i psykoterapiarbetet, som exempelvis specifika samtalsämnen eller tekniker som 
terapeuten använde. Med frågan om ”förlopp” undrade vi om intervjupersonen 
upplevt att psykoterapin utvecklats och förändrats över tid. Vidare önskade vi 
klargöra hur intervjupersonen såg på relationen mellan sig själv och terapeuten. 
Det sista frågeämnet syftade till att undersöka hur intervjupersonen såg på sitt 
eget bidrag i psykoterapin. Den centrala tanken med samtliga frågeämnen var 
att hjälpa intervjupersonen att strukturera och fördjupa sin berättelse. 
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Dessa frågeämnen lyftes fram utifrån vår kunskap och erfarenhet om 
psykoterapi i allmänhet samt utifrån den förförståelse vi har kring psykoterapi 
med personer som har en psykosdiagnos. Vår egen konkreta erfarenhet av 
psykoterapi inbegriper det terapiarbete vi utfört under utbildningen som 
resulterat i en steg-1 kompetens i psykoterapi. Vidare har vi haft 
samtalskontakter med patienter under våra praktikperioder inom psykiatrin. I 
våra egenterapier har vi dessutom givits tillfälle att själva få uppleva 
patientrollen. Vår förförståelse vad gäller psykoser bygger i högre utsträckning 
på en psykologisk förklaringsmodell än på en biologisk-medicinsk. Vidare är 
våra tankar och förklaringsmodeller kring psykoser i huvudsak influerade av ett 
psykodynamiskt förhållnings- och arbetssätt. Vi anser att vår förförståelse i 
ämnet till viss del är integrerad i vårt tänkande vilket innebär att vi inte alltid 
aktivt och medvetet förhåller oss till den. Öppenhet inför det nya och oväntade 
är således inte okomplicerat. Målsättningen har varit att följa Kvales (1997) råd i 
intervjusituationen och vara nyfikna och lyhörda inför vad som sägs samt 
kritiskt granska våra egna antaganden och tankar.  
 
För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för intervjupersonerna att 
kunna tala om ett potentiellt känsligt ämne deltog endast en av oss vid 
intervjutillfället. Efter samtycke från intervjupersonerna spelades intervjuerna in 
med hjälp av en mp3-spelare. Att intervjun fanns inspelad innebar att vi kunde 
återvända till formuleringar, tonfall och pauser vid omlyssning. Vidare gav 
inspelningen den av oss som inte deltagit vid intervjun möjlighet att ta del av 
materialet. 
 
I början av varje intervju upprepades den information som getts till 
intervjupersonerna vid den första telefonkontakten. Sex av de sju intervjuerna 
ägde rum på de psykosmottagningar där intervjupersonerna gått eller fortfarande 
gick i terapi. En av intervjupersonerna intervjuades på egen begäran i sitt hem. 
Intervjuerna varade mellan 54 och 74 minuter och avslutades då samtliga 
frågeämnen berörts och intervjupersonen inte ansåg sig ha något ytterligare att 
tillägga. Successivt användes den kunskap vi fick vid intervjuerna till att utöka 
och förbättra intervjuguiden vid de senare intervjuerna med kompletterande 
ämnen. Då intervjuerna redan från början hade en öppen struktur kunde olika 
tankar som tidigare intervjupersoner berört tas upp och användas vid intervjun 
med nästa person. Tanken var att intervjuerna skulle vara jämförbara och lika till 
innehållet, men inte identiska. 
 
Ett observandum vid intervjuerna var att formen samt ämnet för undersökningen 
kunde innebära att intervjusituationen upplevdes som ett terapeutiskt samtal. 
Samtliga intervjuer innehöll personliga frågor rörande potentiellt känsliga 
ämnen. Vi försökte därför vara extra uppmärksamma på att genomföra 
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intervjuerna i egenskap av forskare och inte som terapeuter. Detta 
ställningstagande innebar även att vi samtidigt som vi eftersträvade en så djup 
och nyanserad intervju som möjligt försökte avhålla oss ifrån att inkräkta på 
personens beskrivningar och uppfattningar. Under intervjuerna gjordes inga 
försök att ifrågasätta, tolka eller försöka förändra de intervjuades berättelser. 
 
Efter intervjuerna gjorde vi anteckningar om sådant som hänt under intervjuerna 
och om idéer för preliminära analyser. Vi noterade även vad som sagts innan 
och efter själva intervjuerna för att eventuellt kunna använda detta material i 
undersökningen. 
 

Bearbetning och analys av intervjuerna 
 
Efter varje intervju lyssnade vi tillsammans på det inspelade materialet en eller 
flera gånger för att den av oss som inte deltagit också skulle kunna ta del av 
detta. Vid denna genomlyssning gjordes korta anteckningar om tendenser i 
materialet och preliminära analyser samt uppdateringar i intervjuguiden i de fall 
då nya aspekter hade tillkommit.  
  
Intervjuerna transkriberades av den som genomfört intervjun. Utformningen av 
det skrivna materialet bestämdes utifrån hur det skulle användas (Bryman, 2002; 
Kvale, 1997). Då syftet var att ge en allmän bild av intervjupersonens åsikter 
ansåg vi att en viss redigering av materialet var önskvärd. Detta innebar att det 
mesta återgavs ordagrant men ofta återkommande upprepningar 
sammanfattades. Vidare koncentrerade eller sammanfattade vi vissa av de delar 
av intervjun som låg utanför frågeområdet eller som av etiska skäl inte kunde 
användas i undersökningen. En del av intervjupersonernas uttalanden 
omformulerades från talspråk till skriftspråk för att det som sades skulle stämma 
överens med deras allmänna sätt att uttrycka sig. Ovanstående redigering 
gjordes dels för att skapa ett material som var överskådligt för oss och dels för 
att göra rättvisa åt intervjupersonerna. Redan i transkriberingarna doldes 
identiteten hos de intervjuade och personer som namngavs i intervjun. Vidare 
noterades pauser och emotionella uttryck såsom skratt och suckar, då vi ansåg 
att detta kunde ge en ytterligare dimension åt det sagda.  
 
Efter att transkriberingarna var gjorda läste vi båda igenom dem, såväl 
individuellt som gemensamt. Det blev i arbetet med utskrifterna tydligt att dessa 
var just utskrifter och inte levande samtal. Vi upplevde att materialet i och med 
transkriberingen till viss del förändrades och blev mindre verklighetsnära. För 
att återigen levandegöra intervjuerna antogs vad Kvale (1997) kallar en 
djuphermeneutisk ansats och vi sökte utveckla, klargöra och utvidga vad som 
kom till uttryck i texten. Vi frågade oss hur vi skulle analysera vad 
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intervjupersonerna hade berättat för oss för att berika och fördjupa meningen i 
vad de sagt. En ”dialog” fördes med texten om dess mening och med betoning 
på det inspelade materialet sökte vi skapa en sammanhängande berättelse. Vi 
gick tillbaka till den historia som ursprungligen berättats för att skapa 
enhetlighet i intervjusituationen, analysen och uppsatsen. 
 
För att hantera materialet på ett meningsfullt sätt användes olika angreppssätt 
och analystekniker. Kvale (1997) menar att man med ett sådant tillvägagångssätt 
kan finna förbindelser och strukturer som har betydelse för undersökningen i 
intervjuer som vid en första genomläsning inte avger en samlad innebörd. För att 
få en första konkret överblick över materialet valde vi att använda oss av en 
metod som beskrivs av Trost (2005) och skapade en ”mindmap” för varje 
intervjuperson. Vi läste igenom varje intervju och försökte lägga märke till 
mönster eller teman i respektive intervju. Utifrån dessa skrev vi ner den 
väsentliga innebörden i vad som sagts och markerade det aktuella stycket med 
överstrykningspennor i texten. Detta innebar således en koncentrering av vad 
intervjupersonen sagt, sammanställt i en personlig tabell. De tankar och idéer 
som vi fick vid genomläsningen sammanställdes också. Vi gick sedan igenom 
varje tabell och förde över materialet till en för alla intervjupersoner gemensam 
tabell. När allt material fanns på samma plats försökte vi se om det fanns 
återkommande fenomen i intervjupersonernas berättelser. Dessa färgkodades 
och sammanfördes. För att försäkra oss om att den tidigare koncentreringen av 
materialet inte hade förvrängt den ursprungliga innebörden gick vi tillbaka till 
texten och kontrollerade detta. Om tre eller flera av intervjupersonerna delade en 
uppfattning fick detta utgöra ett preliminärt tema. Om en enskild individ hade en 
upplevelse som kunde nyansera ett tema togs denna med som ett komplement 
till kategoriseringen.  
 
Överflödigt material eller sådant som inte var relevant i förhållande till 
undersökningens syfte togs bort. Vi försökte sedan skapa oss en överblick över 
resterande preliminära teman för att se vad som kunde höra ihop med vad. Vissa 
teman slogs samman då de tog upp olika aspekter av samma fenomen. Andra 
teman jämfördes för att skapa kontraster och på så sätt öka vår förståelse för 
intervjupersonernas upplevelser.  
 
Efter ovanstående strukturering kvarstod ett antal teman. Det fanns en tidsföljd i 
materialet som beskrev ett händelseförlopp och en utveckling. Således bestämde 
vi oss för att presentera våra resultat som en koncentrering av 
intervjupersonernas många berättelser i en mer förtätad och sammanhängande 
historia. Vi har försökt att alternera mellan att finna de berättelser som redan 
ryms i intervjun och foga samman de många olika händelserna till historier.  
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Under varje tema återges utvalda citat från intervjuerna för att förtydliga 
resultatet och exemplifiera vad intervjupersonerna berättat. Citaten återges, i 
enlighet med Trosts (2005) rekommendationer, i skriftspråk för att underlätta 
läsningen. Material som skulle kunna avslöja identiteten hos intervjupersonen 
har tagits bort. Vidare har vi av etiska skäl valt att inte ge intervjupersonerna 
några fingerade namn eller ange vem som sagt vad. Att ange källan till enskilda 
citat skulle medföra en risk att intervjupersonerna kunde identifieras av 
exempelvis sina behandlare. Vi har dock eftersträvat en jämn fördelning av 
återgivna citat mellan intervjupersonerna. I de fall då intervjupersonen använder 
behandlarens namn har detta ersatts med [terapeuten]. I övriga fall återges 
citaten så ordagrant som möjligt. Genomgående benämns patienten som ”han” 
och terapeuten som ”hon” oavsett om personen i fråga är kvinna eller man. Detta 
görs dels av etiska skäl för att de behandlare som tar del av undersökningen inte 
skall känna igen sina klienter i materialet, dels för att detta förfarande förbättrar 
läsvänligheten. Vi har valt detta tillvägagångssätt då intervjupersonerna är så 
pass få till antalet att ett benämnande av könstillhörighet skulle öka risken för 
identifikation. I övrigt återges citaten i enlighet med de anvisningar som finns i 
”Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi” (Brännström et 
al., 2005). 
 
Efter presentationen av resultatet följer en diskussion kring våra slutsatser. 
Texten bör förstås som tolkningar av intervjupersonernas berättelser utifrån vår 
förförståelse. I de fall där vi funnit det motiverat har vi i diskussionen också 
jämfört våra resultat med liknande studier samt relevant litteratur. Tanken är att 
en sådan jämförelse kan berika och nyansera bilden av psykoterapi vid psykoser. 
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Resultat 
 

Bearbetningen av svaren i de sju intervjuerna gjorde det möjligt att finna åtta 
teman som behandlar intervjupersonernas upplevelser av psykoterapi. I det 
första temat ryms några av intervjupersonernas berättelser om hur de upplevt 
sina psykoser. Temat innehåller således material som till viss del ligger utanför 
undersökningens frågeställning men vi anser att det är svårt att förstå 
intervjupersonernas upplevelser och behov i psykoterapin om man inte har en 
uppfattning om deras psykotiska problematik. Det första temat utgör därmed en 
fond till den fortsatta berättelsen och bidrar till att skapa en tydligare bild av de 
upplevelser som de andra temana lyfter fram. Temat presenteras under rubriken 
”Man är rädd då man är psykotisk”.  
 
Det andra temat, ”Det är viktigt att få tala om och dela sin upplevelse”, 
behandlar intervjupersonernas behov av att få berätta om sin psykotiska 
upplevelse. Temat belyser dels vikten av att få berätta om psykosproblematiken, 
dels vilka faktorer som de intervjuade lyfter fram som speciella med att få prata 
med en terapeut. Det tredje temat, ”Det kan vara svårt att ta till sig terapi då 
man är psykotisk”, belyser intervjupersonernas upplevelse av att det kan vara 
svårt eller till och med omöjligt att gå i psykoterapi då man är psykotisk.  
 
Såväl det fjärde som det femte temat handlar om vikten av att ha en god relation 
till terapeuten då man arbetar med psykosproblematik i psykoterapi. Relationen 
mellan terapeut och patient är det område som intervjupersonerna framför allt 
fokuserar och dessa teman är således relativt stora. För att göra materialet mer 
lättillgängligt har temana delats in i undergrupper. Det som skiljer de två temana 
åt är vad i den terapeutiska relationen som intervjupersonerna lyfter fram som 
viktigt. I det första temat, ”Det handlar om terapeuten som person”, behandlas 
vikten av att fungera ihop som individer för att ett första förtroende skall kunna 
skapas. Underrubrikerna går under namnet ”Man behöver veta vad terapeuten 
går för” och ”Man söker människan bakom terapeuten”. Det andra temat handlar 
om vilket bemötande man vill ha från terapeuten för att en god relation skall 
kunna etableras. Temat ”Det handlar om terapeuten som terapeut” är indelat i 
underrubrikerna ”Terapeuten måste vara trygg och tro på patientens förmåga”, 
”Terapeuten måste vara lyhörd, flexibel och våga lyssna” samt ”Först då man 
litar på terapeuten kan hon börja utmana”. 
 
I det sjätte temat, ”Man måste lösa problem också”, presenteras hur 
intervjupersonerna beskrev att det konkreta arbetet med psykosproblematiken 
sett ut. Här beskrivs terapeutens roll och funktion så som de intervjuade ser på 
den. Även detta tema har för läsvänlighets skull delats in i underkategorier som 
kallas ”Acceptera eller förändra”, ”Terapeuten fungerar som problemlösare, 
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lärare, modell och representant för omvärlden”, ”Terapeuten erbjuder nya 
perspektiv och hjälper patienten att sortera känslor” samt ”Terapin kan ge både 
situationsbunden och generaliserbar kunskap”.  
 
Det sjunde och näst sista temat behandlar den utmaning som psykoterapin kan 
innebära för patienten och går under namnet ”Det är mödosamt att gå i terapi”. 
Här presenteras de intervjuades tankar om deras bidrag till terapin och de krav 
terapin ställt på dem. Det åttonde och avslutande temat fokuserar på vad 
resultatet av terapiarbetet kan vara och går under rubriken ”Belöningen för 
arbetet är insikt, utveckling och mognad”. 
 

Tema ett: Man är rädd då man är psykotisk 
 

Hur man upplever en psykos är lika individuellt som hur man upplever andra 
situationer. Vad och hur man känner beror på individens unika situation och 
förutsättningar. Vissa personer beskriver sin psykos som en dimma och har svårt 
att förnimma vilka känslor som präglade perioden medan andra minns precis hur 
det var. För somliga förknippas psykosen med ett lugn medan andra har en helt 
annan upplevelse. Många av de intervjuade personerna beskriver psykosen som 
totalt omvälvande, den går inte att förstå, hejda eller hantera. Det är en situation 
som kännetecknas av ångest och rädsla. Just rädsla eller fruktan är en känsla 
som många av intervjupersonerna återkommer till. De beskriver hur rädslan för 
situationer, andra människor eller dem själva är det som utmärker psykosen. En 
av intervjupersonerna berättar: 
 

Psykosen har präglats av rädslor, för att inte säga fruktan. När jag har varit psykotisk har 
jag varit livrädd. Jag har känt mig fördömd…. Det har jag kommit ifrån nu, men jag 
känner fortfarande fruktan eller rädslor inom mig. Nu har jag andra rädslor, jag kanske 
nästan känner mig rädd för mitt inre. Att man skall falla och vad folk skall tro. Man 
vågar inte visa vem man är, man tänker att man inte duger.  
 

En annan person beskriver sin psykos på följande sätt: 
 

Jag blir rädd, jätterädd, för situationer, människor och så. Jag blir jätterädd och vill bara 
gå och gömma mig…. Det är som ett jävla ont djur, eller som en alien i kroppen eller 
hjärnan. Det är läskigt.  

 
De rädslor som intervjupersonerna talar om kan även komma till uttryck i de 
psykotiska föreställningarna. Merparten av de intervjuade menar att deras 
psykotiska perioder karaktäriseras av att de känner sig hotade, förföljda eller på 
annat sätt utsatta. I den psykotiska upplevelsen kan således fruktan komma till 
uttryck såväl inför psykosen som i de psykotiska föreställningarna. En av 
intervjupersonerna berättar: 
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Jag hade hallucinationer och vanföreställningar, det var väldigt jobbigt. Jag skrek och 
vrålade och trodde att alla ville göra mig illa. Det var fruktansvärt…. Jag var väldigt 
rädd, fruktansvärt rädd. Jag trodde att alla ville göra mig illa, att jag var Jesus och Satan 
på samma gång. Det var en kamp mellan det onda och det goda. Jag trodde att det rann 
blod på väggarna inne på mottagningen…. Jag trodde att alla som hade svarta kläder på 
sig var onda, att de var satanister och ville göra mig illa. De som hade vita eller ljusa 
kläder på sig trodde jag var änglar.  
 

När de psykotiska föreställningarna i så hög grad präglas av rädsla kan detta 
leda till en misstro mot andra människor. Många av intervjupersonerna berättar 
om hur de initialt varken kunde eller ville ta emot den hjälp som erbjöds dem. 
De vågade inte lita på att vårdpersonalens intentioner var goda. En av 
intervjupersonerna berättar om ett sådant tillfälle:  
 

Jag blev tvångsomhändertagen och var inskriven väldigt länge, jag mådde jättedåligt. 
Jag orkade inte med intryck och jag hade rösthallucinationer. Jag trodde att de skulle 
bomba sjukhuset, jag litade inte på någon och jag drack knappt något och vågade inte 
äta maten, fast jag var jättehungrig.  

 
Psykosen är ofta svårbegriplig för personen själv. I psykosen tänker, känner och 
reagerar man på ett sätt som kanske både före och efter ter sig otänkbart för 
individen. Det är svårt att i efterhand förstå varför psykosen sett ut som den 
gjort. Man känner inte igen sig själv och sitt sätt att resonera under psykosen. De 
psykotiska tankarna eller föreställningarna kan kännas främmande och märkliga. 
Chocken över vad som hänt kan göra det svårt att förstå att det är man själv som 
fått en psykos. Individen kan distansera sig själv till händelsen eller ”dela” sin 
person i den psykotiska och den friska personen. Psykosen blir då inte en del av 
individen utan ett fenomen som ligger utanför personen. En av 
intervjupersonerna beskriver sina svårigheter att förstå det som hänt: 
 

Jag har knappt trott på att det är sant att jag fått psykoser. Jag vet inte hur jag skall 
förklara det. Jag kan sitta och prata om det, som vi gör nu, men jag känner att jag 
distanserar mig lite. Jag tror att jag inte riktigt förstår att det är jag…. Psykoser är ju 
någonting konstigt, det är svårt att förklara…. Det är svårt att prata om en sådan här 
upplevelse, det är ungefär som om man drömt en dröm på natten…. Det är nästan som 
att drömma vaken, har jag sagt när jag försökt förklara min psykos. Man får en annan 
verklighetsuppfattning, man tolkar saker på ett annat sätt, men du är väldigt säker på att 
det är så det är. Din verklighet är den verklighet som finns.  

 

Tema två: Det är viktigt att få tala om och dela sin psykotiska upplevelse 
 
Att vara psykotisk är en upplevelse som kan innebära att personen ifrågasätter 
hela sin existens. Psykosen kan ha en oerhörd påverkan på individen såväl under 
som efter dess genombrott. Merparten av de personer som intervjuats menar att 
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det därför finns ett stort behov av att få tala om och dela sin upplevelse. Trots 
detta behov är det många som väljer att inte berätta för andra om den psykotiska 
problematiken. Den rädsla som karaktäriserar psykosen kommer också till 
uttryck när man skall berätta om sin problematik. Enligt intervjupersonerna 
varierar anledningen till varför man håller sin psykos hemlig, men oro och 
rädsla är huvudorsakerna. Några av intervjupersonerna beskriver en känsla av 
utanförskap och av att vara annorlunda. Deras psykoser skiljer dem från andra 
och från det som är ”normalt”. Man håller psykosen hemlig för att man skäms:   
 

Jag höll det inom mig och trodde att jag var väldigt speciell. Att jag hade något konstigt 
eller ont, något demoniskt. Det kan man ju inte prata om med någon, för det är ju farligt.  

 
Några av intervjupersonerna är rädda för hur andra människor skulle reagera om 
de berättade om psykosen. Det finns en rädsla för att andra skall tycka att man är 
”tokig”, bli rädda och ta avstånd. En av intervjupersonerna berättar: 

 
Jag tycker att det är obehagligt med synen på psykiskt sjuka människor. Jag tycker att 
det är en väldig hausse eller uppståndelse kring det i samhället. Det är just därför man 
inte vågar tala om det, för att man märker att folk blir rädda. Jag har varit med om att 
folk har blivit rädda när man sagt att man har varit sjuk eller att folk har dragit sig 
undan. Därför pratar jag aldrig om det förutom med folk som vet om det, som vänner 
och familj.  

 
Ett par av intervjupersonerna menar att det var en stor lättnad när de valde att 
berätta om sina psykoser. Någon beskriver det som ångestreducerande. Att få 
sätta ord på något som tidigare varit hemligt och skamfyllt beskrivs av en person 
som förlösande. Genom att berätta om psykosen för sin terapeut kunde han inse 
att den skam han känt inte var befogad: 
 

Förut kunde jag inte prata om sådana saker, jag kunde inte prata om allt med någon, jag 
höll mycket för mig själv…. Sedan valde jag att öppna mig helt och det var positivt. Jag 
var ju rädd, man skämdes för det man hade upplevt, eller tankar och så där. På något sätt 
tog jag det beslutet, att jag kunde prata om allt, nästan. Det var förlösande på något 
sätt…. Jag har ju inget att skämmas för. Så det var ju inget farligt.  
 

Många av de personer som intervjuats menar att det finns viktiga skillnader 
mellan att prata med en terapeut och att prata med någon annan. I mötet med 
terapeuten modifieras de rädslor som är orsaken till att man annars hemlighåller 
psykosen. Den oro man känt inför att berätta om sin psykos blir gradvis mindre. 
Terapeuten är i egenskap av terapeut en person som man av olika skäl upplever 
att man kan prata med. Tystnadsplikten är en av dessa faktorer och nämns av 
samtliga intervjupersoner. De upplever vetskapen om att terapeuten inte berättar 
om deras samtal för någon utomstående som mycket viktig. En annan faktor 
som tas upp av några personer är terapeutens kunskaper om psykoser, vilka kan 
bidra till att patienten tror på terapeutens förmåga att hjälpa. Dessa två faktorer 
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anges av någon som grunden till det första förtroendet och anledningen till att 
han valde att öppna sig i psykoterapin. En av intervjupersonerna talar om 
skillnaden mellan terapeuten och andra: 
 

Har det spelat någon roll att [terapeuten] är terapeut? Eller skulle det kunna ha varit 
en vän eller någon annan person som gav dig de här råden? 
Nej, jag hade nog inte varit så öppen mot någon annan. Utan jag kände väl det 
förtroendet här och kunde vara mer öppen. Prata om sådana saker som man inte pratar 
med andra om. Så det spelade roll, det gjorde det.”  

 
Några av intervjupersonerna menar att en annan viktig aspekt i mötet med 
terapeuten är att hon är van vid att träffa personer med psykoser. Patienten 
behöver inte känna sig så annorlunda som då man pratar med en annan person. 
En av de intervjuade jämför terapeutens situation med att träffa människor från 
en annan kultur: 
 

Hon är van vid människor som har haft psykoser, hon ser väl inte det som så fantastiskt 
annorlunda och konstigt…. Det är väl ungefär som om man aldrig mött en människa 
från en annan kultur så blir man mer omskakad första gången. Om man möter många 
människor från många kulturer så blir man lugn inför det.  

 
Flera av intervjupersonerna menar att det är omtanken om anhöriga som gör att 
man väljer att prata med terapeuten istället för med andra. Man vill inte belasta 
sin omgivning med sin problematik. Det finns också en rädsla för att familj och 
vänner inte skall orka med. Vidare menar några att det i terapin till skillnad från 
andra situationer är tillåtet att prata, beklaga sig och vara ledsen: 
 

Det var väldigt skönt att få lov att sitta och vara lite ledsen och deppig och beklaga sig. 
Det var skönt för det är ju inte roligt för ens vänner och omgivning att sitta och lyssna på 
något sådant, då tröttnar de ju verkligen…. Det är väldigt skönt att få älta ibland med 
någon där det är tillåtet att få göra det. Sedan kan man vara väldigt privat och personlig 
för det kommer inte ut till någon annan.  

 

Tema tre: Det kan vara svårt att ta till sig terapi då man är psykotisk 
 

Hos flera av intervjupersonerna är det psykotiska tillståndet skiljt från en icke-
psykotisk tillvaro. Psykoterapiarbete blir svårt eller meningslöst under de 
perioder då man är psykotisk, på grund av att man upplever sin 
verklighetsuppfattning som kraftigt förändrad. För dessa individer innebär detta 
att psykoterapi bara är aktuellt då de inte är psykotiska. Under de psykotiska 
episoderna är man ofta inlagd och upplever psykoterapi som en omöjlighet. Två 
av intervjupersonerna berättar om en upplevd oförmåga att ta till sig psykoterapi 
under psykotiska skeden i tillvaron:  
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Kan du ta till dig terapi när du är psykotisk? 
Nej, det kan jag inte. Attackerna är så svåra att allting rör sig kring dem. Man kan inte 
använda de tekniker man har lärt sig, eller någonting. Och psykosen blir så svår att det 
bara handlar om att på något sätt komma ur den.  

 
Jag tackade nej till terapin då jag var psykotisk, det hade jag inte orkat med. Det går åt 
så mycket energi till att bara klara vardagen då. Sedan när det började lägga sig… då 
tackade jag ja och började i terapin. Men jag var väldigt skärrad. Jag vågade inte lita på 
någon och var väldigt uppjagad.  

 
En av intervjupersonerna beskriver hur det kan vara svårt för honom att ta till sig 
innehållet i terapin då han är som mest psykotisk, men att han kan bära med sig 
vad terapeuten sagt och få användning för det senare:  
 

Jag har lyssnat på vad [terapeuten] har sagt och tagit till mig det, men sedan har jag ju 
varit mer eller mindre mottaglig för det. Tyvärr är det ju så att när man är som sämst är 
man inte så mottaglig, då spelar det inte så stor roll vad någon säger överhuvudtaget… 
men jag har ändå haft nytta av det, det är det här kontinuerliga, jag kan ändå minnas 
saker. Jag kanske inte tar till mig det hon har sagt just då men det finns ju, jag kommer 
ihåg det och jag kan ta till mig det senare.  

 
Några intervjupersoner uppfattar psykosen som integrerad i personligheten, den 
är inte ”på” eller ”av”, utan finns alltid där, om än i varierande grad. Psykosen är 
därmed ständigt närvarande i psykoterapin för patienten och terapeuten att 
förhålla sig till. Någon berättar att han gått i terapi även under perioder då han 
vårdats inom slutenvården. En intervjuperson berättar att han kan gå till terapin 
oavsett hur han mår: 
 

Jag kan alltid gå till terapin. Den är min räddning, det är verkligen så…. När jag mår 
riktigt dåligt längtar jag till dagen då jag vet att jag får träffa [terapeuten]. Då kan jag 
prata om hur jag egentligen känner mig. Den tiden vi har, det är den som håller mig 
uppe resten av veckan. Så terapin är verkligen livsavgörande.  

 

Tema fyra: Det handlar om terapeuten som person 

Man behöver veta vad terapeuten går för 
Samtliga intervjupersoner lyfter fram relationen till terapeuten i sina berättelser. 
En god relation till terapeuten tycks vara en förutsättning för att man ska kunna 
arbeta vidare tillsammans. Vissa av intervjupersonerna berättar om 
psykoterapeutiska tekniker, men dessa förefaller ha en sekundär roll jämfört 
med samspelet med terapeuten. Genomgående fokuserar intervjupersonerna på 
terapeuten som person framför terapeuten som företrädare för en profession. En 
av intervjupersonerna berättar om vad han upplever som viktigt vad gäller 
psykoterapi: 
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Det handlar mycket om personen. Jag tror inte det handlar så mycket om vilken metod 
man har. Det handlar om personen själv, vad den har för djup inom sig och om den själv 
är en sökande människa som är öppen. Annars tror jag inte att den kan hjälpa mig så 
mycket. Det handlar mycket om vad man får för människa, det handlar kanske om 
personkemi.  

 
Flera av intervjupersonerna berättar att de redan innan de träffade terapeuten för 
första gången hade en förhoppning om att hon skulle kunna hjälpa. Detta hopp 
tycks vara baserat på en föreställning om att terapeuter som grupp besitter vissa 
kunskaper förvärvade genom formell utbildning och klinisk erfarenhet. Under 
den första tiden i terapin var det dock svårt för flera av intervjupersonerna att 
bedöma terapeutens yrkesmässiga kompetens. Merparten av intervjupersonerna 
beskriver hur de istället fick en positiv känsla för terapeuten som person tidigt 
under terapin.  
 
Flera av intervjupersonerna använder sig av begreppet personkemi då de ska 
beskriva relationen till terapeuten under terapins första skede. Personkemi tycks 
innebära en omedelbar eller relativt tidig positiv känsla som uppstår mellan 
patient och terapeut. En viktig beståndsdel i personkemin såsom 
intervjupersonerna beskriver den är upplevelsen av ömsesidighet i relationen, att 
patienten och terapeuten tycker om varandra och har ett utbyte av varandra. 
Några av intervjupersonerna menar vidare att en viktig del av begreppet 
personkemi är att ha roligt tillsammans samt att kunna använda sig av humor i 
terapin. En av intervjupersonerna menar att patient och terapeut måste tycka om 
varandra för att kunna arbeta ihop: 

 
Om man inte tycker om varandra, kan man inte förstå varandra. Antingen känner man 
att ”det här kommer att fungera”, eller att ”det här kommer inte att fungera”. Det känner 
man ganska snabbt.  

 
En annan intervjuperson beskriver sin upplevelse av vad personkemi är: 

 
Vi gillar varandra helt enkelt. Jag gillar henne och hon gillar mig. Det har väl med 
personkemi att göra…. Vi fann varandra rätt snabbt. Vi har kul ihop när vi träffas.  

 
Då patienten och terapeuten har arbetat tillsammans under en period upplever 
flera av intervjupersonerna att något som kan beskrivas som en 
vänskapsliknande relation byggs upp. Någon beskriver att man kommer bra 
överens på grund av att man liknar varandra som personer, man förhåller sig till 
omvärlden på ett liknande sätt eller har samma typ av värderingar. 
 
Den känsla som flera intervjupersoner benämner som personkemi innebär dock 
inte per automatik att patienten känner förtroende för terapeuten och därmed 
öppnar sig och delar med sig av sitt inre i terapin. Några patienter berättar hur de 
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initialt var avvaktande gentemot terapeuten. De hade förhoppningar om att en 
terapi med terapeuten skulle kunna fungera, men lät terapeuten vara den mer 
drivande parten i början av relationen. Terapeuten måste bevisa sig kompetent 
som terapeut åt patienten så att denne upplevde att det skulle vara mödan värt 
om man valde att släppa in terapeuten i sitt liv. Först då man kände sig 
tillräckligt trygg och säker med terapeuten kunde man ta steget och bli mer aktiv 
i terapin. En av intervjupersonerna berättar om hur han lärde känna terapeuten 
genom att vara nästan helt tyst i början av terapin: 
 

I början av terapin sa jag ingenting. Jag satt tyst hela samtalen och det var bara 
[terapeuten] som pratade…. Jag kanske sa ”mm”, eller något sådant ibland.  
Vad pratade hon om då, när du var tyst? 
Hon pratade dels om [problematiken] allmänt och frågade mig saker. Och jag svarade 
”mm”, och sådär. Hon försökte bygga vidare på det och lära känna mig…. Sedan lärde 
vi känna, eller jag lärde känna henne så att jag vågade prata mer.  

 
För flera av intervjupersonerna tycks upplevelsen av personkemi utgöra en 
grund att stå på inför det fortsatta psykoterapiarbetet. Tack vare personkemin har 
ett första förtroende vuxit fram och man känner en begynnande tillit till 
terapeuten som man bygger vidare på.  
  

Man söker människan bakom terapeuten 
Merparten av intervjupersonerna beskriver att de tidigt i terapin upplevde att de 
tyckte om terapeuten. Flera intervjupersoner berättar dock att denna positiva 
känsla inför terapeuten samt en tilltro till hennes kompetens inte räckte för att 
man skulle förmå sig själv att arbeta vidare. Man hade ett behov att få veta vem 
terapeuten var som människa. Ett stort antal intervjupersoner berättar att de 
kände sig vilsna i livet då de påbörjade terapin. De kände en stor osäkerhet 
gällande det mesta och upplevde att de skulle kunna känna sig trygga med 
terapeuten först då de blev säkra på vem hon var.  
 
Några intervjupersoner skämdes över sina psykotiska upplevelser och hade inte 
berättat om dem för någon annan människa tidigare. Ett par intervjupersoner 
berättar att de hade försökt att öppna sig för andra och upplevt att dessa personer 
inte förmådde hantera deras berättelse, vilket förde med sig att de kände sig 
svikna. Flera av intervjupersonerna hade gått i terapi tidigare och blivit besvikna 
då de inte tyckte att de blev förstådda av terapeuten. De var rädda att även den 
nya terapeuten skulle visa sig vara fel person att bearbeta psykosen med. Det 
fanns en rädsla för att terapeuten inte skulle kunna stå ut med och hantera 
patienten och hans upplevelser. Andra upplever att det känns märkligt att satsa 
så mycket av sig själva i relationen till terapeuten om hon inte gör detsamma.  
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Flera intervjupersoner känner att de är speciella för terapeuten. Detta visar 
terapeuten genom att hon går utanför gängse terapiramar och till exempel delar 
med sig av privata erfarenheter från sitt liv. Terapeuten gör i och med detta mer 
än vad som krävs av henne. Detta uppfattas av patienten och för med sig att han 
känner en ökad motivation till att fortsätta att arbeta i terapin. En intervjuperson 
berättar att han känner sig trygg i relationen till sin terapeut eftersom att han 
upplever att hon är sig själv då de träffas: 
 

Hon är rätt öppen med sig själv, eller ärlig med vad hon känner och tycker, inte bara 
som terapeut utan även som person. 
Hur kan det låta? 
Hon kan berätta om erfarenheter som hon har från sitt liv, av att ha gjort något svårt eller 
gjort bort sig. Bara en liten anekdot som passar in från hennes liv. 
Vad betyder det för dig, att hon visar delar av sig som privatperson? 
Det gör att jag vågar lita mycket mer på henne. Det känns som att hon inte bara har en 
roll när hon pratar med mig, en roll som hon sedan tar av sig när hon går därifrån. Hon 
är faktiskt en sådan här människa och det betyder att jag kan lita på henne, för hon är så 
ärlig. Inom vården är det ofta så att folk har roller, personalen har roller. Det känns inte 
så tryggt.  

 
Vissa intervjupersoner uttrycker att de vill lära känna terapeuten som 
privatperson. Man vill veta hur terapeutens liv ser ut utanför terapirummet. 
Någon av intervjupersonerna önskar att hans terapeut skulle berätta hur hon mår, 
eller hur hennes privata relationer till andra människor ser ut. En intervjuperson 
berättar att han saknade en personligt präglad relation till terapeuten. Han hade 
önskat att terapeuten visat mer av sig själv som person. Han menar att terapeuten 
genom att öppna sig som privatperson bland annat skulle kunna ge 
referensramar för ett normalt beteende: 
 

Jag ville ha en personligare relation och att hon inte var så distanstagande till allting. Jag 
försökte vara artig och fråga hur hon hade det. ”Jo tack, det är bra”, sa hon och sedan 
var det inte mer med det. Jag kände att jag aldrig kunde fråga henne något personligt. 
Det skulle ha blivit helt fel. Det är ju svårt det där med att dra gränser kanske…. Men 
det är roligt när man får en personlig relation, det lättar upp mycket mer. 
Hur tror du att det hade hjälpt dig om du hade fått veta mer om terapeuten som 
privatperson? 
Jag hade fått lite referensramar. Jag hade så få människor omkring mig så att jag inte 
hade några referensramar till något. Då blir man rätt vilsen…. Jag vet inte, men 
referensramar för ett normalt beteende. 

 
Flera intervjupersoner beskriver hur de tillsammans med terapeuten arbetar 
vidare utifrån upplevelsen av personkemi. Successivt lär patient och terapeut 
känna varandra, vilket leder till att en mer stabil relation växer fram. Man har en 
grund att stå på, som håller för prövningar. En av intervjupersonerna beskriver 
hur relationen till terapeuten ser ut idag: 
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Jag tror att vi har kommit varandra ganska nära, vi känner varandra bra. Vi kan vara så 
där cyniska och ironiska mot varandra utan att den andra tar illa upp och vi kan faktiskt 
säga vad vi tycker. 

 

Tema fem: Det handlar om terapeuten som terapeut 

Terapeuten måste vara trygg och tro på patientens förmåga 
När det första förtroendet grundlagts genom faktorer som intervjupersonerna 
förklarar med terapeutens personliga sidor kan en mer regelrätt arbetsrelation 
skapas. För att bygga och upprätthålla en sådan relation måste terapeuten 
uppvisa vissa egenskaper som terapeut. För merparten av intervjupersonerna 
präglas den psykotiska tillvaron av otrygghet och rädslor, vilket betyder att man 
har ett stort behov av att i terapin finna en person och en plats som förmedlar 
trygghet. Flera intervjupersoner berättar att de upplever såväl terapin som 
terapeuten som lugn och trygg. En intervjuperson berättar: 

 
Mycket handlar om att [terapeuten] vill att jag skall känna mig lugn och trygg och det 
gör jag med henne. Det handlar mycket om att man vill känna så, man vill ju inte bli 
stressad…. Och hon är en lugn och trygg person.  

 
Där andra situationer kan upplevas som hotande och skrämmande fungerar 
terapin som något av en oas, en plats där man tillsammans med terapeuten kan 
träna och testa sätt att tänka och agera som man sedan tar med sig i livet utanför 
terapin. För vissa intervjupersoner tycks känslan av trygghet bottna i en bild av 
att det är terapeuten som person som är trygg, vilket gör att patienten själv 
känner sig trygg. För andra förefaller terapeutens yrkeskompetens vara det som 
tryggar.  
 
Merparten av intervjupersonerna lyfter fram att terapeuten redan tidigt under 
psykoterapin har en viktig funktion som förmedlare av hopp. Flera av 
intervjupersonerna beskriver hur de i början av terapin mådde väldigt dåligt och 
att de tvivlade på att de någonsin skulle bli bättre. En intervjuperson berättar att 
hans terapeut sagt att hon tror på en förbättring, vilket väckt hans motivation för 
fortsatt arbete: 
 

[Terapeuten] tror på mig, att jag kan förändras. Att jag är kapabel till att bli frisk på 
något sätt, att hon har en stark tro på förändring…. Som hon ser det kan alla bli friska. 
Det är en väldig styrka för mig.  

 
Genom att tro på klienten och hans förmåga att ta sig igenom svårigheter 
signalerar terapeuten till patienten att han själv kan ta ansvar för sin situation. 
Patienten blir i och med detta aktiv i arbetet mot ett tillfrisknande. Några 
intervjupersoner upplever att terapeuten, då hon lyfter fram klientens eget ansvar 
och kunnighet visar att hon tar patienten på allvar, att hon ser klienten som 
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någon att räkna med. En intervjuperson beskriver hur hans terapeut ingjuter 
hopp i honom: 

 
Hon är en sådan där reko människa, jag gillar henne, det är jädrar anamma i henne. Hon 
vet att ”det här skall du verkligen klara av, du kan bli bättre”. Hon har en sådan 
inställning. Hon ger mig stöd, förtroende och hopp.  
 

Terapeuten är någon som tror på patienten, hans förmågor och en positiv 
förändring även när han inte gör det själv. Terapeuten fungerar då som ett 
ställföreträdande hopp för klienten. En intervjuperson beskriver hur han 
bestämde sig för att lita till terapeuten i ett skede av terapin då han mådde dåligt 
och hade svårt att se en ljusning:  
 

Jag mådde dåligt, men jag tänkte att ”jag får väl lita på henne, hon vet vad hon pratar 
om”.  

 
För att patienten ska kunna ta till sig terapeutens budskap om hopp verkar det 
vara avgörande att det är just en terapeut som tror på hans förmåga till bättring. 
Man litar på det terapeuten säger mot bakgrund av den kunskap och erfarenhet 
som terapeuten besitter. Det betyder mycket att man som patient vet att 
terapeuten har insikt i psykosproblematik. Detta leder till att terapeutens ord får 
tyngd och inte bara uppfattas som uppmuntrande ”tomt prat”. 
 

Terapeuten måste vara lyhörd, flexibel och våga lyssna 
Gemensamt för intervjupersonernas berättelser är att de lyfter fram vikten av att 
terapeuten förmår vara lyhörd inför patientens särskilda behov. Det handlar dels 
om att se vad varje person behöver, men även om att kunna detektera skiftande 
behov hos personen i olika skeden av terapin. Terapeuten måste vara inkännande 
och känna av vad patienten behöver gällande exempelvis struktur i terapin eller 
respons från terapeuten. En intervjuperson berättar att det fanns skillnader i hans 
och terapeutens syn på hur man skulle arbeta tillsammans:  
 

[Terapeuten] sa att vi mest skulle ta upp nutida problem, inte så mycket om bakgrund. 
Hon jobbade så. 
Vad tänkte du om det? 
Jag tvivlade lite på det för jag hade så mycket att berätta om min bakgrund. Hur man 
reagerar idag hänger väl ihop med vad man varit med om förr?  

 
Diskrepans mellan patientens och terapeutens inställning kan bli ett hinder som 
leder till att patienten känner sig missförstådd, osäker eller tvivlande till terapin 
och terapeutens förmåga. En intervjuperson beskriver en frustration över att 
terapeuten inte pratade särskilt mycket under terapisessionerna, han kände att 
han inte fick något gensvar från terapeuten. Terapeutens tystnad, vilken 
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patienten upplevde som brist på respons, resulterade i att han inte kände sig 
förstådd: 
 

Hon satt alldeles tyst och det tyckte jag var jättejobbigt. Hon kunde sitta tyst i fem 
minuter och jag kände mig liksom pressad att prata, så man vände verkligen ut och in på 
sig själv och analyserade allt möjligt. Det var väl någon gång hon frågade hur det var 
med något jag hade berättat om gången innan. Det var ju lite roligt när man fick en 
reaktion, men hon kunde sitta tyst jättelänge och inte säga någonting…. Jag upplevde 
henne som väldigt sval, det gjorde jag faktiskt. Det var sällan hon skrattade, hon var som 
ett blankt papper. Inga minuttryck eller såg ledsen ut eller skrattade. Hon kanske bara 
kyligt konstaterade att ”så här är det, så här har du sagt”, kontentan av det hela…. Jag 
fick ingen respons, kanske för att hon själv aldrig upplevt något sådant. Hon kanske 
tyckte att jag fick skylla mig själv, jag vet inte.  

 
Några intervjupersoner berättar att det är viktigt att terapeuten förmår ta emot 
det man berättar i terapin. Vissa av intervjupersonerna skäms för sina tankar, 
beteenden och upplevelser och är oroliga för hur terapeuten ska reagera. De 
berättar om hur viktigt det är att terapeuten är mottaglig och öppen för sådant 
som är svårt att tala om. Först då patienten känner att terapeuten 
förutsättningslöst kommer att lyssna till vad han har att säga vågar man ta steget 
och berätta hela sin historia. En intervjuperson menar att när terapeuten inte bara 
lyssnar utan dessutom kan benämna och själv prata om det som klienten berättat 
så framstår det som var svårt att säga som mindre skrämmande:  
 

[Den tidigare terapeuten] var en sådan där uppklädd kvinna, hon var liksom fin. Det gick 
inte att prata om viss problematik med henne, den var så hemsk. Och det kunde man inte 
berätta för henne, för hon var för fin för det, på något sätt. Så det blev aldrig något, vi 
hade samtal men inte ingående samtal. Inte berörande samtal…. Att [den nuvarande 
terapeuten] kan prata om problematiken betyder att lite av udden tas bort. När det sägs 
högt, att en människa verkligen kan prata om det…. Så är det verkligen med 
[terapeuten], hon sätter ord på det hemska och tar fram det i ljuset, så att spökena 
försvinner. I den första terapin jag gick i pratade vi inte om [en del av den psykotiska 
problematiken] alls, det var något som bara fick finnas. Så det här har hjälpt mycket, att 
vi har tagit fram det i ljuset och att det inte är något jag behöver smyga med längre.  

 

Först då man litar på terapeuten kan hon börja utmana  
Flera av intervjupersonerna berättar att såväl de själva som terapin har 
utvecklats med tiden. I början är patienten skör och tål inte alltför stora 
utmaningar vare sig i terapin eller i det övriga tillvaron. I det läget upplever man 
att det är viktigt att terapeuten är försiktig och lyhörd. I terapin jobbar man 
under den här perioden mycket med att patienten ska känna sig lugn och trygg, 
både tillsammans med terapeuten och senare utanför terapirummet. Allteftersom 
arbetet i terapin fortskrider tycks de flesta patienter utvecklas och bli mer 
robusta som individer. De upplever att terapeuten numera kan ställa krav och 
utmana i terapin. Såväl patienten som den relation han byggt upp tillsammans 
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med terapeuten håller nu för ifrågasättanden, konfrontationer och rena 
provokationer.  
 
Då terapeuten utmanar patienten signalerar hon att hon ser honom som en 
jämbördig person. Patienten upplever då en känsla av kompetens, av att vara 
”någon att räkna med”, vilket kan främja fortsatt utveckling. Två av 
intervjupersonerna berättar om vikten av att terapeuten kan vara rak och 
ifrågasätta dem i terapin:  

 
Om jag tänker fel behöver inte psykologen klappa mig på huvudet, den kan korrigera 
lite hur man tänker så man inte bara blir struken medhårs.  

 
Hos den första [terapeuten] satt man bara och pratade, hon kommenterade inte så 
mycket. Men nu hos [den nuvarande terapeuten] är det verkligen ett samtal. Om jag 
säger något så godtar hon inte bara det, utan hon argumenterar emot. Likadant när hon 
säger något är det inte säkert att jag godtar det…. Hon är så ärlig. Hon säger precis vad 
hon tycker även om hon tycker att jag säger något dumt. Samtidigt så vet jag att hon tar 
emot allting jag säger och väger, går igenom och bearbetar det…. Om hon tycker att jag 
säger någonting dumt så säger hon det, och då kan jag på något sätt lita på att det som 
hon säger är positivt är sant också. 
Hur skulle det kunna låta om hon till exempel skulle ifrågasätta det du säger? 
Numera skulle hon nog säga ”Men gud, håller du fortfarande på? Vi har pratat om det 
där i två år nu, att du inte är sämre än någon annan, och du fortsätter”. Jag säger att ”Det 
är jag ju för jag gör ju ingenting, jag jobbar inte, jag gör inget”. Då säger hon ”Skärp dig 
nu, tänk efter. Är det verkligen det som gör en människa till människa, att den jobbar?”  
Kan du ta emot det, när hon säger så? 
Ja, någonstans. Det hamnar någonstans först så där ”Nja, det vet jag inte om jag tror på”. 
Sedan ligger det där och mognar och trillar till slut ner och blir liksom ”Jo, men det 
stämmer nog”.  

 

Tema sex: Man måste lösa problem också 

Acceptera eller förändra 
En god relation mellan patient och terapeut kan sägas vara en förutsättning för 
fortsatt arbete kring psykosproblematiken. Relationsbyggandet avslutas 
emellertid aldrig utan fortsätter under hela terapiarbetet. När relationen 
etablerats skapas ett utrymme för ett gemensamt arbete kring 
psykosproblematiken. Dessa två delar av terapin kan till synes vara svåra att 
skilja åt, men många av intervjupersonerna gör en särskillnad mellan relationen 
till terapeuten och hur man konkret har arbetat med psykosen. 
Intervjupersonerna ser inte relationsbyggandet tillsammans med terapeuten som 
en del i arbetet med psykosproblematiken. Genomgående fokuserar man istället 
det arbete där psykosen bearbetas på ett mer tydligt sätt som det ”verkliga” 
jobbet. Intervjupersonernas uppfattning tycks vara att byggandet av relationen är 
ett gemensamt arbete medan arbetet med psykosproblematiken snarare leds av 
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terapeuten. Som intervjupersonerna ser det är det främst terapeuten som är och 
bör vara aktiv vad gäller det mer konkreta arbetet med psykosen, då hon i 
egenskap av expert vet vad som behöver göras. 
 
Intervjupersonernas berättelser vittnar om att det finns olika synsätt gällande hur 
man bör arbeta med psykosen. För vissa av intervjupersonerna förefaller det 
primära målet vara att lära sig att acceptera en tillvaro där man under perioder 
har psykoser. Dessa personer ser på psykosen som en företeelse som kommer att 
återkomma under perioder i livet. För några av dem är det primära målet att lära 
sig att acceptera och hantera psykosen. En intervjuperson berättar hur han ser på 
psykosen:  
 

Man måste lära sig att acceptera vissa saker, att gilla läget, fast det kanske inte är så 
roligt alla gånger. Man kanske inte skall gräva ner sig så djupt i olika saker.  

 
Andra tänker sig eller hoppas att de en dag kommer att leva ett liv helt utan 
psykotiska inslag. De vill arbeta aktivt mot förändring, mot att bli ”normal” eller 
”frisk” och lägga psykosen bakom sig: 
 

Visst, det är bra att lära sig att acceptera sig själv och vem man är, det skall man också 
göra. Det är jätteviktigt, det har vi jobbat med. Med det får inte bara bli det, jag tycker 
att man kan lära sig att förändra sig också. 
Hur menar du då? 
Att man inte bara accepterar sin situation, man måste ha en framtidstro. Det är en viktig 
egenskap, att man har en ljus framtidstro.  

Terapeuten fungerar som problemlösare, lärare, modell och en representant 
för omvärlden 
I arbetet med psykosen betonar samtliga intervjuade att terapeuten måste inta en 
konkret och konstruktiv position, inte bara visa medkänsla. Man önskar en 
terapeut som kan komma med handfasta direktiv och vägledning: 
 

Om jag säger att jag har de här problemen så vill man ju inte bara höra ”åh vad jobbigt”. 
Man vill ju höra någonting konstruktivt. Ja, till exempel ”okej, då gör vi på det här 
sättet”. Att man kommer med någonting och inte bara gör det ännu jobbigare för 
patienten. För så kände jag det. Man vill ju komma fram till en lösning och inte bara 
höra ”åh vad jobbigt, vad synd det är om dig”.  

 
Patienten söker således mer än förståelse och empati. Det finns ett behov av att 
terapeuten ska lösa problemen. Många av intervjupersonerna ser på terapeuten 
som en person som har förmågan att med råd och tips förändra patientens liv till 
det bättre. En av intervjupersonerna beskriver sin terapeut som en 
problemlösare: 
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Hon vill inte bara älta problemen utan lösa dem också. Med min förra psykolog kunde 
jag inte komma fram till några lösningar. Jag vet inte om det berodde på mig, men man 
kan inte bara älta det som varit, man måste fokusera lösningar…. Min nuvarande 
psykolog är en människa man löser problem med.  

 
Ett flertal av intervjupersonerna beskriver terapeutens roll på ett sätt som gör att 
hon kan liknas vid en lärare eller en instruktör. Terapeuten vet vad som är rätt 
och fel och hennes uppgift är att berätta det för patienten. Terapeuten fungerar 
som en norm för hur patienten upplever att han bör vara. På samma sätt kan 
terapeuten verka som modell och en förebild för patienten. Hon blir en person 
som patienten kan jämföra sig själv med, för att sedan eftersträva vissa av 
hennes egenskaper. En av de intervjuade berättar att han och terapeuten 
tillsammans gjorde ett test och sedan jämförde resultaten: 
 

Vi jämförde med varandra. Jag har rätt högt i kreativitet men rätt lågt i empati, eller 
nästan ingenting i empati. Så det måste jag jobba rätt så mycket med. [Terapeuten] hade 
högt i empati och nästan ingenting i kreativitet. Så våra kurvor korsade varandra. Hon 
hade längre uthållighet än jag, jag blir snabbt trött…. [Terapeuten] sa en gång att om 
man inte kan känna in vad andra människor känner då är det rätt kört. Det där tog jag 
fasta på och det kan jag nu…. Jag måste komma högre på empatiskalan känner jag. Jag 
låg på ett eller två och [terapeuten] låg på hundra.  

 
Terapeuten kan även fungera som en representant för omvärlden. Många av 
intervjupersonerna berättar att de tänker att det kan finnas en överensstämmelse 
mellan hur terapeuten ser på dem och hur andra människor betraktar dem. Detta 
kan vara till stor hjälp om patienten känner en osäkerhet inför hur andra reagerar 
på honom. En av de intervjuade berättar om hur hans föreställning om att han 
var annorlunda förändrades efter att han träffat sin terapeut på stan: 
  

En gång mötte jag min psykolog, och då tänkte jag om henne ”Värst vad hon tittar”. 
Hon kanske kände sig stressad eller så. ”Det är något fel på mig”, tänkte jag. Sedan sa 
jag till henne ”Vad är problemet”. ”Vad då?” sa hon då. Hon var helt uppriktig, hon 
hade inte blivit konfunderad eller något annat när hon såg mig. Vi kom fram till att det 
var någon slags projektion av mina egna känslor. Att jag var stressad eller kände 
någonting som jag lade på henne. Då tänkte jag att det här är ju väldigt intressant, om 
det här verkligen stämmer är det ju samma sak med alla andra också. Jag kom fram till 
att det är ju inte som jag tror, att folk tittar för att det är något fel på mig. Jag fick 
successivt en helt annan uppfattning…. Det var en stor insikt att det inte var som man 
trodde, jag har inget konstigt inom mig som folk stöter sig på.  

 
Den här typen av arbete, som kan kallas realitetsprövning, sker även i 
terapirummet och gällande andra former av föreställningar. Merparten av de 
intervjuade berättar om olika situationer där terapeuten visat på att deras 
föreställningar inte var rimliga. Det kan till exempel ske med hjälp av konkreta 
bevis, i en diskussion eller genom att terapeuten ifrågasätter patientens tankar. 
Ett par av intervjupersonerna beskriver förloppet: 
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Jag tyckte att jag såg annorlunda ut eller att jag betedde mig annorlunda när jag fick de 
här anfallen. Då filmade hon mig så att jag fick se att det inte var någon skillnad på mig 
när jag fick anfallen och när jag inte hade dem…. Jag har fått klart för mig att det inte 
syns på mig när jag får anfallen.  
 
[Terapeuten] kan säga: ”Men ser du inte hur orimligt det är?” Och jag säger ”Nej det är 
klart att det stämmer, det har ju jag hört hela livet, det är klart att det stämmer”. Och hon 
säger ”Men tänk efter, vad säger folk om dig, säger de likadant”? Så vi bollar mycket.  
 

För att terapeuten ska kunna fungera som lärare, modell eller representant för 
omvärlden måste hon ha ett värde för patienten. Detta värde är uppbyggt av 
olika beståndsdelar. Dels finns hos patienten en tillit till terapeuten och en 
övertygelse om att terapeuten bryr sig om honom och vill hans bästa. Vidare får 
terapeuten i egenskap av professionell ett värde som en expert på psykoser. 
 

Terapeuten erbjuder nya perspektiv och hjälper patienten att sortera känslor 
Flera av intervjupersonerna berättar att de innan de började i terapi hade svårt att 
skifta perspektiv och se på sig själva och sin situation på nya sätt. Terapin har 
tillfört alternativa synsätt vilket för vissa av intervjupersonerna inneburit att de 
vågar pröva andra sätt att tänka och agera. Det som tidigare varit en sanning i 
individens liv framstår då som en av flera tänkbara uppfattningar. Två av 
intervjupersonerna beskriver hur de har arbetat i terapin: 
 

Hon har sina kunskaper, sitt djup och sina vinklingar som hon har tillfört. Hon har varit 
väldigt förstående och har sett saker på ett annat sätt.  

 
Det var mycket kring alternativa tankar. Det bottnade i barndomen, det man tänkte då 
har blivit automatiserade tankar. Och så fick jag lära mig att det som jag blev lärd då 
inte stämmer överens med hur det är idag. Så jag fick många uppslag från [terapeuten] 
om alternativa tankesätt som kanske kunde leda till någonting bättre…. Det handlade 
mycket om att bena ut situationer… att lära sig kopplingen mellan känsla och tanke. Det 
handlar om att inte komma in i de dåliga tankebanorna så att man hamnar i en spiral som 
bara går nedåt. Det är något jag har fått hjälp med, att kunna ta tag i mig själv och bryta 
trenden.  

 
Tack vare att man har en bärande relation till terapeuten och känner tillit till 
henne och hennes förmågor, kan man lyssna till, ta till sig och använda sig av de 
synpunkter hon erbjuder. 
 
Ett par intervjupersoner upplever att de tidigare hade svårt att sortera och 
differentiera bland olika känslor. Svårigheterna har sett ut på olika sätt. Någon 
berättar att han hade svårt att få klarhet i vilka känslor som ledde till vissa tankar 
och beteenden. En annan intervjuperson berättar att han upplevde känslor som 
förknippades med psykosen som överväldigande, och omöjliga att gradera. En 
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del i terapiarbetet blir därmed att öka medvetenheten om de egna affekterna. En 
intervjuperson beskriver hur han och terapeuten tillsammans arbetade med att 
skatta intensiteten i olika känslor, för att han skulle lära sig att hantera dem: 
 

Anfallen blir så svåra, allting bara brakar ihop i huvudet på mig. Jag blir så oerhört rädd 
och liten…. Vi skrev upp lite saker på papper, bland annat hur starka anfallen var. För 
de ser ju lite olika ut. Jag fick skriva upp när jag fick anfallen, hur starka de var och 
sedan frågade [terapeuten] hur starka de varit. Men det är ju först nu på senare tid som 
man kan gradera dem. Jag hade en skala från ett till tio och förut kom de upp i en tia 
direkt. Men nu har de faktiskt blivit lindrigare, så nu kan jag gradera dem från ett till tio. 
Vet du varför ni skulle gradera dem, vad var tanken med det? 
Det var väl för att jag skall lära mig att hantera dem. Är det en tia vill jag bara hem och 
lägga mig eller gömma mig. Men känner jag efter så kanske det är en två eller trea. Då 
kanske jag klarar av att gå på bio eller i alla fall att sitta kvar på och ta mig hem sedan. 
Det var nog det [terapeuten] var ute efter.  

 
En annan intervjuperson berättar hur han som en hemuppgift fick träna på att 
skilja olika känslor från varandra genom att skriva ned dem: 
 

Vi har pratat lite om var känslorna sitter i kroppen. Till slut blev det så mycket att 
[terapeuten] kände att hon inte hade koll på det, så då ville hon ha en karta över mina 
känslor. Jag har gjort en karta över mitt inre…. Jag har fått rita och skriva när känslorna 
aktiveras och hur de samverkar.  

 

Terapin kan ge både situationsbunden och generaliserbar kunskap 
Vissa av intervjupersonerna beskriver hur terapeuten i egenskap av lärare eller 
modell erbjuder lösningar på sådant som upplevs som problematiskt. Några 
intervjupersoner berättar att de använder de råd och tips som de fått från 
terapeuten främst i den specifika kontext där problemet uppstod. Andra berättar 
att de förvärvat lärdomar i terapin som de kunnat generalisera så att de kan 
användas även i situationer som inte specifikt berörts under terapin. Den 
kunskap som skapas i terapin utvecklas därmed från att ha varit specifik och 
situations- eller sammanhangsbunden till att bli generell. En av 
intervjupersonerna berättar om ett tillfälle i terapin där terapeuten på ett konkret 
sätt berättar hur han kan tänka och agera i en situation. Denna kunskap tar 
patienten med sig och använder även i andra situationer: 

 
Jag fick redogöra för en situation och försöka komma ihåg vad jag hade för känslor. 
Sedan kopplade vi det till hur jag agerade och hur känslorna blev. Jag kanske kände mig 
låg och då hjälpte hon mig så att jag fick känna hur det blev istället. Det kunde bli något 
positivt och inte fullt så illa som det varit. Och så provade jag att använda det i andra 
situationer för att inte bli så neddragen i känslorna. 

 
En annan intervjuperson beskriver hur han har generaliserat ett sätt att vara i 
terapin till andra sammanhang: 
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I terapin blottar man sig väldigt mycket och det kan jag även märka i samtal med 
kompisar. Jag blottar mig på ett sätt som jag inte gjorde förut, och det har jag lärt mig i 
terapin. 

 

Tema sju: Det är mödosamt att gå i terapi 
 

Några av intervjupersonerna berättar att terapin inneburit en stor utmaning för 
dem och att det terapeutiska arbetet ibland känns tungt och svårt. Det är i 
intervjupersonernas berättelser tydligt att det terapeutiska arbetet inte bara sker i 
terapirummet. Det är i livet utanför terapin som det verkliga arbetet sker. Där 
implementeras de insikter patienten kommit till i terapin. Terapin kräver även en 
beslutsamhet hos klienten. Merparten av intervjupersonerna beskriver att man 
som patient måste våga, vilja, utmana och träna för att terapin skall hjälpa. Flera 
personer berättar att det funnits gånger då de tvingat sig själva att tänka eller 
handla på ett sätt som inte känns bekvämt, men som var nödvändigt för deras 
personliga utveckling. Vidare talar många av de intervjuade om vikten av att tro 
på sig själv och på att det går att bli bättre. En av personerna resonerar kring sitt 
bidrag till terapin: 
 

Jag har bidragit med viljan att bli bättre. Har man inte den så blir det inte bättre. Man har 
tagit beslut som kanske innerst inne har gått emot vad man verkligen har känt. Men 
samtidigt så fanns viljan att utvecklas.  

 
En annan intervjuperson berättar om det svåra i att förändra sitt beteende: 
 

Det är väldigt svårt att ändra på ett invant beteende. Det är inte lätt, utan det är träning 
som gäller. Att utmana hela tiden. Att våga vara på ett annat sätt, det är det som allt 
handlar om. 
Vad var det som fick dig att våga prova att vara på ett annat sätt utanför terapirummet? 
Det var väl viljan att förändras. Jag trivdes inte med min personlighet på något vis. Jag 
ville förändras. Sedan var det känslan av att vara lite utanför. Jag ville våga ta för mig 
mer.  

 
Flera intervjupersoner talar om att terapin kräver att man vågar öppna sig för 
terapeuten och vara ärlig. De menar att man måste gå in helhjärtat i terapin, med 
såväl sina bra som sina dåliga sidor. Att visa hela sin person för terapeuten kan 
vara lika givande som det är svårt. En av intervjupersonerna berättar om en 
överenskommelse som han och terapeuten har: 
 

Jag har öppnat mig för henne på ett sätt som jag inte gjort med någon annan. Jag är ärlig 
mot henne med vad jag känner. Vi har till exempel en överenskommelse om att jag skall 
förvarna henne om jag har tankar på att ta mitt liv. Och det gör jag även om jag 
egentligen inte vill. Jag talar om det för henne för att vi har den överenskommelsen och 
jag vill inte svika, utan jag försöker vara öppen och ärlig.  
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På frågan om vad det är som gör att intervjupersonerna orkar fortsätta svarar 
merparten att det är motivationen att bli bättre. Att bli bra, frisk eller normal är 
det som de flesta anger som målsättning med terapin. Vidare menar de att när 
man ser positiva resultat blir anledningen till att fortsätta arbetet ännu tydligare. 
En av intervjupersonerna beskriver utvecklingen i terapin på följande sätt: 
 

Det är tungt men ändå har många saker blivit lättare. Så fast det är tungt så känns det 
som att det finns en mening och ett mål med det, att klara av att leva ett normalt liv. 
 

En annan talar om samma fenomen: 
 

Det kändes bättre efter varje gång man varit där och pratat, det blev något positivt. Det 
gjorde ju att man kände sig starkare. Det var en känsla av att det gick framåt och av att 
man utvecklades på något vis. 

 
Om man inte upplever att terapin ger positiva resultat kan det vara svårt att 
motivera sig till ett fortsatt arbete. En av intervjupersonerna berättar att han 
upplevde sin situation som svår att förändra vilket medförde att terapin inte 
kändes särskilt givande: 
 

Man kom till klarhet med saker och ting, att det inte alltid gick att påverka. Samtidigt 
upplevde jag att det vi pratade om i terapin var totalt opåverkbart. 

 

Tema åtta: Belöningen för arbetet är insikt, utveckling och mognad 
 
Flera intervjupersoner berättar att de under terapins gång gradvis har utvecklats 
och mognat som personer. De beskriver hur de vid terapins början behövde 
omfattande, konkret och situationsspecifik hjälp då hela deras tillvaro i det 
skedet präglades av osäkerhet. Allteftersom terapiarbetet fortskred förmådde 
man i ökad omfattning omvandla den specifika kunskapen till mer 
generaliserbar kunskap, som kunde tillämpas i olika sammanhang. Längre fram i 
terapiarbetet beskriver man hur man gradvis börjat internalisera den kunskap 
terapeuten har förmedlat så att den mer och mer känns som ens egen. 
Osäkerheten som upplevdes i terapins initialskede avtar sakta för att ersättas av 
en visshet gällande sig själv och en känsla av kompetens. En intervjuperson 
berättar om sin utveckling: 
 

Jag känner mig mognare som människa idag än vad jag gjorde då jag började i terapin. 
Det är tydligt att terapin har påverkat det väldigt mycket. Det är nästan som ett förälder-
barn-förhållande, när jag tänker efter. Jag har gått i terapi så pass länge. Jag klarar mig 
bättre själv nu. Jag känner kanske inte samma behov av att diskutera varenda 
angelägenhet med [terapeuten] som jag gjorde tidigare. Jag känner att det där kan jag ta 
hand om själv…. Jag är ju vuxen nu. Jag vet vad hon skulle säga, tror jag.   
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Flera av intervjupersonerna berättar om hur de i terapin gradvis nått en förståelse 
kring vad deras problematik kan bero på. Det som vid terapins början tedde sig 
svårbegripligt och förvirrande framstår nu som mer förståeligt. Man beskriver 
att man har kommit till klarhet och insikt med varför man har upplevt världen på 
ett visst sätt. Hos några av intervjupersonerna kvarstår dock en önskan om att nå 
en ännu djupare förståelse av psykosen, trots att de upplever att de gjort stora 
framsteg i terapin. Någon uttrycker en strävan efter att nå ”kärnan” eller se 
orsakerna bakom sin problematik: 
 

Jag har lätt för att springa iväg, jag vill nå till toppen på en gång. Det går ju inte, men 
det är väl det man önskar på något sätt. Man vill nå själva kärnan, men det är väl inga 
lätta saker. 
När du säger ”kärnan”, hur tänker du då? 
Den egentliga orsaken till min problematik, och även en lösning. Det är väldigt svåra 
saker, men det kanske kan gå.  

 

Resultatsammanfattning 
 

De berättelser vi tagit del av innehöll material som vi sammanställde till åtta 
teman. Ett av dessa teman beskriver hur rädsla ofta är kopplad till den 
psykotiska upplevelsen. Rädsla och oro karaktäriserar flera av 
intervjupersonernas liv. Detta är något de upplever även under de perioder då de 
inte är psykotiska. Intervjupersonerna beskriver bland annat att de blivit 
skrämda av den psykotiska upplevelsen, att de är rädda för hur andra människor 
skall reagera om de berättar om sin problematik och att de skäms. Oron kan 
också komma till uttryck i terapin och påverka den terapeutiska relationen då 
patienten exempelvis kan ha svårigheter med att öppna sig för och lita på 
behandlaren. Trots att det kan vara svårt menar merparten av de intervjuade att 
det är viktigt att få tala om och dela sina psykotiska upplevelser. I samtalet med 
terapeuten kan den upplevda oron mildras och känslor av skam och utanförskap 
modifieras. På frågan om man kan ta till sig terapi då man är psykotisk skiljer 
sig intervjupersonernas svar åt. Vissa menar att de under psykosen omöjligtvis 
skulle kunna gå i terapi medan andra upplever att de alltid kan prata med sin 
terapeut.  
 
Merparten av de intervjuade betonar relationen till terapeuten samt vem 
terapeuten är som person som avgörande för terapins kvalitet. De menar att man 
i ett tidigt skede vet om man kommer att kunna arbeta tillsammans och förklarar 
detta fenomen med ”personkemi”. Terapin präglas initialt således av en period 
då patient och terapeut lär känna varandra. I denna fas får ofta terapeuten jobba 
för att bevisa sin kompetens och vinna klientens förtroende. Vidare betonar ett 
flertal av de intervjuade att den terapeutiska relationen är ömsesidig på så sätt att 
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klient och terapeut tycker om varandra, liknar varandra eller delar samma 
värderingar. Ett annat sätt på vilket terapeuten kan bekräfta ömsesidigheten i 
relationen är att hon ger av sig själv som privatperson eller går utanför de 
terapeutiska ramarna. Vidare finns det en rad egenskaper som många av 
intervjupersonerna menar en bra terapeut bör ha. Hon skall tro på patientens 
förmåga, kunna förmedla hopp inför framtiden och agera som ställföreträdande 
hopp när klienten inte tror på sig själv. Terapeuten måste även vara lyhörd och 
flexibel och kunna se vad varje enskild patient behöver också då behoven skiftar 
i terapins olika skeden. Intervjupersonerna menar att de ovanstående faktorerna 
bidrar till att skapa ett grundläggande förtroende, vilket är en förutsättning för 
att påbörja arbetet med psykosproblematiken.  
 
Merparten av de intervjuade skiljer på relationen till terapeuten och det konkreta 
arbetet med psykosen. De ser inte på relationsbyggandet som en del i arbetet 
med psykosproblematiken. I arbetet med psykosen menar samtliga 
intervjupersoner att det främst är terapeuten i egenskap av expert som bör vara 
aktiv. Terapeuten intar en konkret position och fungerar som bland annat 
problemlösare, modell eller representant för omvärlden. Hon har enligt de 
intervjuade en roll som kan liknas vid en lärares och bör komma med lösningar 
på problem eller instruera patienten gällande alternativa tanke- och 
handlingssätt. Ett flertal av de intervjuade berättar att terapin inneburit en stor 
utmaning för dem och att arbetet många gånger känts svårt. I terapin måste 
patienten vilja och våga utmana sig själv för att en förändring skall vara möjlig. 
Intervjupersonerna menar att det är de positiva resultaten som motiverar dem att 
fortsätta trots att det stundtals kan upplevas som tungt. Som positiva effekter av 
terapin nämns exempelvis nya strategier, ökad insikt, personlig utveckling samt 
mognad. Vidare menar många av de intervjuade att den rädsla och oro de 
tidigare kände dämpats vilket medfört positiva konsekvenser för det vardagliga 
livet. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Vi har under arbetets gång eftersträvat att kontinuerligt granska och kritiskt 
förhålla oss till vårt tillvägagångssätt. I efterhand anser vi att vårt 
tillvägagångssätt och våra metodval visat sig vara motiverade och funktionella. 
Det finns dock ett par faktorer som visat sig vara mer eller mindre 
problematiska. Några av dessa kan tänkas ha påverkat resultatet. 
 
Att försöka kontakta eventuella intervjupersoner via deras behandlare visade sig 
vara en mycket tidskrävande process. Vi funderade mycket kring varför det 
verkade finnas något av en ovilja att förmedla kontakt med patienter. Handlade 
det om brist på tid och energi eller fanns det en rädsla för att få sin roll som 
terapeut eller sin terapi utvärderad? Försökte man skydda patienter som man 
ansåg skulle kunna fara illa av att delta i undersökningen?  Det är svårt att uttala 
sig om varför momentet tog så lång tid, men vi har lärt oss till nästa gång att 
starta tidigare och kontakta fler behandlare redan från början.  
 
När det gäller urvalsprocessen innebar vårt tillvägagångssätt att behandlarna 
själva valde ut vilka patienter de tillfrågade som eventuella intervjupersoner. Ett 
problem med detta förfarande var att behandlaren i hög grad kom att styra 
urvalet. Det finns en risk att de till exempel valde att enbart förmedla kontakt 
med patienter som ansågs ha deltagit i terapier där ett gott resultat uppnåtts eller 
som var uttalat positiva till terapi. Detta var en aspekt som diskuterades innan 
behandlarna tillfrågades och för att minimera en sådan risk ombads behandlarna 
att redogöra för motivet till varför man valt just den tillfrågade intervjupersonen. 
Behandlarna informerades också om att syftet med undersökningen inte var att 
utvärdera terapierna eller att undersöka huruvida psykoterapi är verksamt eller 
inte. Vår förhoppning är att behandlarnas inflytande över urvalsprocessen därför 
påverkat resultatet i begränsad omfattning. Vidare stod valet mellan att själva 
kontakta personer med psykosdiagnoser eller att låta behandlaren göra det. För 
oss framstod det sistnämnda alternativet som mer etiskt försvarbart.  
 
Intervjuguiden hade som tidigare nämnts en generell och öppen struktur för att 
ge intervjupersonerna möjlighet att själva välja vilka aspekter de ville belysa och 
att definiera de fenomen som de ansåg ha varit avgörande. Strukturen fungerade 
generellt sett mycket väl och intervjuerna präglades av spontanitet och 
reflektion. Svårigheten med den öppna strukturen var att ämnen som låg utanför 
undersökningens intresseområde fick ett relativt stort utrymme i ett par av 
intervjuerna. Detta innebar att vi inte kunde använda oss av vissa delar av 
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materialet. På samma sätt var vi tvungna att ta bort information som kunde 
äventyra intervjupersonernas konfidentialitet. Vi anser dock att intervjuguidens 
öppna struktur, trots ett visst bortfall av data, var övervägande positiv. Vi lärde 
oss också under processens gång vad som var viktigt att få kunskap om och 
kunde då i större utsträckning kontrollera intervjuernas förlopp.  
 
Genomgående var endast en av oss närvarande vid varje intervju. Nackdelen 
med detta tillvägagångssätt var att en av oss fick en mindre personlig relation till 
materialet. Den person som inte deltog under intervjun fick förlita sig på 
inspelningen och den andres berättelser. Vi var väl medvetna om detta faktum 
men ansåg ändå att fördelarna med ett sådant förfarande vägde över. Vi tror att 
två intervjuare hade haft svårt att etablera en lika god kontakt med 
intervjupersonen som en intervjuare. Vi ansåg också att det fanns en risk att den 
intervjuade skulle känna sig utsatt eller hämmas i sitt berättande om vi båda 
hade medverkat.  
 
Vi fick kontinuerligt göra liknande avvägningar mellan forskningskrav och 
etiska hänsynstagande och tog då bland annat hjälp av ”Guidelines for the 
conduct of research involving human subjects at the National Institutes of 
Health” (2004). I enlighet med dessa riktlinjer försökte vi minimera risken för 
att intervjupersonerna på något sätt skulle påverkas negativt av sitt deltagande i 
undersökningen. Vår strävan underlättades av det etiska protokoll som vi 
upprättade då arbetet påbörjades. I protokollet noterades kontinuerligt de etiska 
avvägningar som vi gjort och kunde tänkas behöva göra i undersökningens olika 
delar. En sådan avvägning som kom att påverka intervjusituationen och således 
även resultatet var intervjuns likhet med ett terapeutiskt samtal. Vi hade som 
målsättning att i största möjliga mån förhålla oss kritiska till intervjupersonernas 
berättelser. Detta var stundtals svårt då de intervjuade delade med sig av privata 
och känsloladdade upplevelser. Vi valde således att i vissa fall låta 
intervjupersonens uttalanden stå oemotsagda då vi kände att ett konfronterande 
kunde vara olämpligt. Detta var ett ställningstagande som togs dels för att 
skydda de intervjuade och dels för att undvika att hamna i ett terapeutiskt 
samtal.  
 
Det finns ett par aspekter som kan ha påverkat intervjupersonernas svar, som vi 
tycker är särskilt viktiga att resonera kring. Merparten av de intervjuades 
psykoterapier var pågående under intervjutillfället. Vissa av intervjupersonerna 
kan därmed ha befunnit sig i en känslomässig beroendesituation till behandlaren, 
vilket kan ha påverkat deras svar och berättelser. Vidare valde vi att intervjua 
samtliga utom en person vid den psykosmottagning där man gick i behandling. 
Möjligtvis kan detta ha ökat en eventuell oro inför att behandlaren skulle få veta 
vad som sagts under intervjun, då vi faktiskt befann oss på terapeutens 
arbetsplats. Det kan ha varit svårt att känna sig fri att yttra något negativt om 
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psykoterapeuten eller psykoterapin i den miljön. Genom att försäkra de personer 
som intervjuades om att ingen information skulle komma deras behandlare 
tillhanda, hoppas vi att vi minskat inflytandet från psykoterapeuten i 
intervjupersonernas berättelser. 
 
Vidare kan svaren ha påverkats av att intervjupersonerna visste att vi 
genomförde intervjuerna i egenskap av psykologstudenter. Det är rimligt att anta 
att många människor förknippar psykologer med psykoterapi, vilket kan ha fört 
med sig att intervjupersonerna anpassade sina svar. De kan i en strävan att göra 
oss som intervjuare nöjda ha svarat på ett sätt som de trodde att vi skulle 
uppskatta. Vidare är vi själva generellt positiva till psykoterapi vilket kan ha 
framgått av de frågor vi ställde, även om vi aktivt strävade efter att undvika 
detta genom att till exempel inte ställa ledande frågor. Sammantaget kan dessa 
eventuella påverkansfaktorer ha fört med sig att den förmedlade bilden av 
psykoterapi blev snedvriden till psykoterapins fördel. Detta till trots har vi stort 
förtroende för intervjupersonernas förmåga att förmedla en bild som skildrar hur 
de upplevt psykoterapin. Vi är dock medvetna om att de berättelser som vi 
erhållit skapats i samspelet mellan oss och de intervjuade. Oavsett vår strävan att 
undvika ledande frågor eller klargörande uttalanden så har vårt deltagande 
påverkat vad som sagts.  
 
Det finns en risk för att resultatet kan tolkas som att psykoterapi varit det enda 
som hjälpt de intervjuade i deras bearbetning av psykosen. Därför tycker vi att 
det är viktigt att nämna att många av intervjupersonerna berättade om andra 
omständigheter och faktorer som hjälpt dem. Dessa berättelser låg utanför 
undersökningens intresseområde då de inte berörde terapi och finns således inte 
med i resultatet.  
 
Vi har under arbetets gång varit väl medvetna om att vår förförståelse varit 
avgörande för insamling, bearbetning och analys av materialet. Då vi valde ett 
tillvägagångssätt som tillät tolkningar visste vi att detta skulle innebära en viss 
grad av subjektivitet. Vi har dock som tidigare nämnts vidtagit åtgärder för att i 
så stor utsträckning som möjligt säkerställa arbetets trovärdighet. Vi har 
kontinuerligt arbetat med att medvetandegöra och granska våra föreställningar, 
men trots detta finns det moment som påverkats. Den förförståelse vi har kring 
psykoterapi och psykoser har medfört att vi har valt att lyfta fram material som 
ligger i linje med denna. Hade en annan forskare granskat vårt material är det 
möjligt att tyngdpunkten varit något annorlunda.  
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka psykospatienters upplevelse av 
psykoterapi. Intervjupersonernas berättelser skiljer sig åt i vissa avseenden men 
vad gäller huvuddragen finns det många gemensamma aspekter. Flera av de 
intervjuade beskriver hur rädsla och fruktan präglat deras psykoser. Under 
psykosen har de varit rädda för den psykotiska upplevelsen, olika situationer, sig 
själva eller andra människor. De rädslor intervjupersonerna beskriver tycks 
delvis vara kopplade till en upplevelse av att vara annorlunda, onormal eller 
sjuk. Man känner ett stort utanförskap och att man inte passar in i samhället 
vilket kan föra med sig att tillvaron ter sig svårbegriplig och skrämmande. Vissa 
intervjupersoner uttrycker en rädsla för vad andra människor skulle tycka och 
tänka om dem om de kände till psykosen.  
 
I början av terapin var flera av intervjupersonerna oroliga för att terapeuten, likt 
det övriga samhället, inte skulle förstå dem eller tycka att de var konstiga. Detta 
förde med sig att mycket av tiden i terapin gick åt till att etablera tillit till 
terapeuten. Även om man var osäker och rädd då man började i terapin, hade 
man ett stort behov av att få dela sin upplevelse med terapeuten. Man behövde 
få berätta om känslan av utanförskap. Werbart och Levander (2005) menar att 
det är vanligt att personer med psykoser har ett behov av att få tala om sina 
upplevelser. Även om bara en mindre del av upplevelsen kan förstås av någon 
annan kan berättandet i sig vara ovärderligt för personen i fråga. Då patientens 
upplevelser erkänns av terapeuten känner han sig mindre annorlunda, känslan av 
att vara galen eller sjuk mildras något då patienten känner sig förstådd.  
 
Hos några intervjupersoner tycks det redan innan de påbörjade terapin ha funnits 
en förhoppning om att terapeuten skulle lugna deras oro, tala om att det gick att 
förstå varför psykosen uppkommit samt försäkra honom om att problemen gick 
att lösa. Genom att påbörja en terapi och släppa in terapeuten i sitt liv signalerar 
patienten att han har hopp om bättring. Det förefaller dock finnas en motsättning 
hos patienten i att han vill, tror och hoppas på hjälp samtidigt som han känner 
sig rädd, tvivlande och orolig inför densamma. Patienten vill släppa in 
terapeuten i sitt liv samtidigt som man vill skjuta bort henne av oro för att hon 
ska visa sig oförmögen att hantera patienten och hans problematik. 
Intervjupersonerna beskriver en längtan efter närhet och gemenskap men också 
en samtidig fruktan för denna. Liknande fenomen beskrivs av flera författare 
som har en psykodynamisk grundsyn på psykoser (Cullberg, 2004; Sandin, 
1998; Searles, 2004).  
  
Genomgående fokuserar intervjupersonerna relationen till terapeuten i sina 
berättelser. De förmedlar en bild av att det är i relationen till terapeuten den 
huvudsakliga läkningen från psykosen sker. Flera av intervjupersonerna berättar 
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att relationsbyggandet varit centralt och tagit lång tid i deras terapier. Det finns 
flera tänkbara förklaringar till varför relationen förfaller vara så viktig. Några av 
de intervjuade berättar att de aldrig tidigare berättat om den psykotiska 
upplevelsen för någon, då de varit rädda för att bli missförstådda eller bortstötta. 
För vissa av intervjupersonerna har psykosen fört med sig att relationer till andra 
människor upplevts som problematiska. I terapin ges patienten möjlighet att 
uppleva en nära relation samt att öva på att bygga relationer för framtiden. 
Vidare upplever flera av intervjupersonerna att terapeuten respekterar dem. Att 
bli respekterad innebär att patienten känner att han är en människa som är värd 
att lyssna på trots att han har konstiga tankar och upplevelser. 
 
I och med att patienten efter en tids arbete öppnar sig för terapeuten och släpper 
in henne får hon stor betydelse i hans liv. Patienten tycker om terapeuten och 
upplever sig förstådd som människa. Han känner tillit till terapeuten både i 
egenskap av professionell och som medmänniska. Då terapeuten fått ett stort 
värde för patienten förefaller det vara viktigt att även terapeuten bevisar att 
patienten betyder mycket för henne. I mötet med terapeuten behöver man känna 
sig sedd, bekräftad och betydelsefull. I flera av intervjupersonernas berättelser 
finns en antydan om att de upplever att de är speciella för terapeuten. De är inte 
vem som helst för terapeuten. Terapeuten kan bekräfta denna upplevelse genom 
att exempelvis gå utanför gängse terapiramar i relationen till patienten och göra 
något för honom som hon inte skulle göra för alla andra. Även Topor (2001, 
2004) fann att personer som återhämtat sig från svåra psykiska störningar har 
upplevt sig hjälpta av att viss personal sett dem som särskilt viktiga. Denna 
personal har gjort något för brukaren som var utöver vad hon eller han 
förväntade sig. Vidare tog personalen av tid, kraft och resurser trots att detta 
gick utanför deras uppdrag gentemot brukaren. Detta ledde till att brukaren 
kände sig utvald av personalen i fråga. Då patienten tillsammans med terapeuten 
byggt en god relation skapas en möjlighet för honom att gå från att vara en 
”diagnos” eller en av flera patienter till att bli en individ. I och med att man lärt 
känna varandra framträder både terapeuten och patienten som människor inför 
varandra. 
 
Intervjupersonerna fokuserar i likhet med flera författare vikten av att terapeuten 
förmedlar empati, värme och genuinitet i terapirelationen (Cullberg, 2004; 
Haugsgjerd, 1985; Hogarty, 2002; Karon, 2003; Kingdom & Turkington, 2005; 
Lindén, 2002). Vissa intervjupersoner uttrycker dessutom ett behov av att få 
veta vem personen bakom terapeuten är. Det räcker inte att terapeuten är vänlig 
och intresserad, man vill veta vem terapeuten är som människa. I sökandet efter 
terapeuten som person uttrycker intervjupersonerna kanske en önskan om att 
kunna relatera till terapeuten som individ. En möjlig förklaring är att man som 
patient känner att om man själv kan förstå vem terapeuten är som människa så 
kan terapeuten i sin tur förstå vem människan bakom patienten är.  
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Intervjupersonerna fokuserar relationen till terapeuten då de berättar om sin 
upplevelse av terapin, men uttrycker samtidigt att det är i det konkreta arbetet 
med psykosproblematiken som det egentliga arbetet sker. Att man inte lyfter 
fram relationsbyggandet som en del av terapiarbetet kan bero på att det ter sig 
mer abstrakt än tydliga interventioner i form av exempelvis råd, tips och 
instruktioner från terapeuten. 
 
Flera intervjupersoner berättar att de under den första tiden i terapin var osäkra, 
rädda och sköra. Det förefaller i detta skede vara viktigt att terapeuten bemöter 
dem på ett varligt sätt. Patienten tål ännu inte att bli frustrerad i terapin. Han 
behöver känna att terapeuten är lyhörd och försiktig under terapiarbetet. Genom 
att vara flexibel och anpassa sig efter patienten bekräftar terapeuten att hon ser 
och förstår hans behov. I och med detta känner patienten sig förstådd av 
terapeuten och kommer att fortsätta närma sig henne för fortsatt arbete. Några 
intervjupersoner beskriver hur de längre fram i terapin gradvis förändras och blir 
mer robusta och frustrationstoleranta. De känner att de själva samt relationen till 
terapeuten håller för utmaningar, missförstånd och besvikelser. På ett liknande 
sätt beskriver Hogarty (2002) arbetsgången i ”personal therapy”, en terapimodell 
som är utvecklad för personer med schizofreni. Modellen kombinerar olika 
psykologiska synsätt till en metod om tre faser. Den första fasen syftar till att 
stödja patienten vad gäller dennes medvetenhet om schizofreni samt till att 
förmedla hopp till patienten. Den andra fasen innebär ett arbete mot 
medvetenhet om tankar och känslor, en utbildning i självreflektion. I den tredje 
fasen, som inte alla når, hjälper man patienten att se hur yttre händelser i livet 
kan ha ett samband med patientens inre känslomässiga läge. I denna fas utmanar 
terapeuten patienten i allt högre utsträckning. 
 
De personer vi har intervjuat har gått i olika typer av terapi. Terapeuterna 
uppgav att de bedrev terapi på psykodynamisk, kognitiv samt eklektisk grund. 
För intervjupersonerna föreföll den teoretiska inriktningen i terapin ha sekundär 
betydelse i jämförelse med relationen till terapeuten. Denna bild har god 
överensstämmelse med den som förmedlas av Ahn och Wampold (2001). De 
menar att arbetsalliansen, tillsammans med den läkande kontexten samt 
patientens och terapeutens tro på behandlingen, är de viktiga terapeutiska 
komponenterna i all psykoterapi, snarare än skolspecifika psykoterapeutiska 
metoder. Vidare fokuserar intervjupersonerna terapeutens värde i egenskap av 
medmänniska snarare än som företrädare för en profession. Även resultaten från 
Borgs (1999) och Denhovs (2000) studier indikerar att personer med 
psykosdiagnoser värdesätter en personligt präglad kontakt framför en strikt 
yrkesmässig.  
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Det förefaller dock vara svårt att skilja ut vad i relationen till terapeuten som är 
specifikt för yrkesmänniskan respektive privatpersonen. Kanske är flera av de 
viktiga beståndsdelarna i relationen beroende av att terapeuten faktiskt är just 
terapeut. Det kan finnas en professionalitet i ett gott bemötande av patienten. 
Det är till exempel i egenskap av terapeut som terapeutens förmedlande av hopp 
blir viktigt, patienten tror på terapeuten för att han tänker sig att hon vet vad hon 
talar om mot bakgrund av den kunskap hon besitter. Detsamma gäller 
terapeutens funktion som lärare, problemlösare, modell och representant för 
andra. Andra faktorer som kan vara ett resultat av terapeutens yrkestillhörighet 
är förmågan att vara inkännande och flexibel. Kanske blir terapeuten en viktig 
person dels därför att hon är en människa som patienten litar på, dels därför att 
hon är professionell, med de kunskaper och erfarenheter detta innebär. 
 
Psykosen präglas för flera intervjupersoner av föreställningar om vad som är 
gott och ont eller rätt och fel i tillvaron. Världen ter sig dikotomiserad, den är 
”antingen eller” inte ”både och”. Man tycks ha svårt att stå ut med den 
frustration nyanser och osäkerhet kan innebära i tillvaron. Vidare berättar flera 
intervjupersoner att de under och efter psykosen inte känner igen sig själva. De 
vet inte hur de ska fungera i världen. Patienten vet inte hur han bör vara som 
människa, men känner att han inte passar in på grund av sin psykos. Psykosen 
blir ett kvitto på ett personligt misslyckande. Det sätt på vilket man tolkat och 
förhållit sig till omvärlden under psykosen har visat sig vara felaktigt. Detta 
leder till en osäkerhet gällande sig själv och omvärlden.  
 
Då verkligheten upplevs som osäker uppstår ett stort behov av att få veta vad 
som är rätt och fel. Man kommer i terapin att söka svaren på detta hos 
terapeuten. I terapin söker patienten svar och han tänker sig att det är terapeuten 
som har facit för hur en människa skall vara samt för hur ett liv bör levas. 
Patienten kommer därför att söka konkret hjälp i terapin. Han vill ha strategier 
från terapeuten. Genom konkreta handlingsförslag från terapeuten kan patienten 
få kontroll över tillvaron. Han söker den säkerhet och trygghet som han själv 
saknar hos terapeuten och hon får symbolisera det som är normalt, friskt och 
rätt. Mycket av vad terapeuten berättar framstår som sanningar för patienten. 
Hon får tolkningsföreträde avseende ett korrekt och riktigt förhållningssätt till 
omvärlden. Vår tolkning av intervjupersonernas berättelser lyfter fram att det är 
patienten som efterfrågar konkret vägledning från terapeuten, något som hon 
ofta tillmötesgår. Haugsgjerd (1985) menar att initiativet till en mer konkret 
hjälp även kan komma från terapeuten. Haugsgjerd tänker sig att det både hos 
patienten och terapeuten finns en önskan om att smälta samman och ge sig hän 
åt de tillgivna känslor som uppstår i relationen. Patienten har ett stort behov av 
att terapeuten skall ge honom villkorslös och fullkomlig kärlek. Då terapeuten 
väljer att avstå från att ingå en sådan relation till patienten kommer han att bli 
besviken och känna sig avvisad. De känslor som patienten då riktar mot 
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terapeuten kommer att sätta hennes inre trygghet och känslor på prov. 
Terapeuten kan komma att känna sig elak eller inkompetent. Dessa känslor kan 
föda en önskan om att vara mer tillmötesgående gentemot patienten, eller att 
göra mer för honom. Det finns då en risk för att terapeuten försöker lindra 
smärtan som uppstår hos patienten i avvisandet genom att erbjuda patienten 
handfasta råd och tips. Enligt Haugsgjerd är det dock viktigt att avstå från dylika 
handlingar då man bör hålla fast vid det terapeutiska syftet i terapin. Haugsgjerd 
menar att konkreta råd och tips i terapin blir kontraproduktiva då det inte går att 
bespara patienten smärtan som det innebär att se på sitt liv med nya ögon. Även 
om man som terapeut kan ge patienten mycket måste han själv göra det stora 
jobbet. De personer vi intervjuat menar dock att terapeutens råd varit till stor 
hjälp för dem i bearbetningen av psykosen. Trots att det är terapeuten som varit 
den styrande i arbetet kring problematiken är det patienten som utfört arbetet i 
sitt liv. Detta arbete har många gånger inneburit en stor utmaning för honom. 
Vårt resultat tyder således inte på att konkreta råd och tips enbart skulle vara 
kontraproduktiva utan snarare på att patienten behöver en växelverkan mellan 
eget ansvar och terapeutens styrning. 
 
Intervjupersonerna fokuserar genomgående terapeutens bidrag i terapin. 
Patientens egen insats förefaller ha ringa betydelse, det är terapeuten som ”är” 
terapin. Nästan samtliga intervjupersoner berättar att de värderar terapeuten 
högt. Hon är kunnig, vänlig, inkännande, intelligent och rolig. Att patienten 
tycker om sin terapeut är en förutsättning för arbetet men flera av 
intervjupersonerna förefaller ha en nästan idealiserad bild av sina terapeuter. 
De har svårt att tänka sig situationer där terapeuten kan ha gjort fel. Terapeuten 
kan i och med detta få en roll som präglas av allvetande. Haugsgjerd (1985) 
menar att det är viktigt att terapeuten inte framställer sig själv som att hon vet 
allt i relationen till patienten. Ett problem som uppstår i de terapier där 
terapeuten förefaller allvetande, är enligt Haugsgjerd att patientens eget arbete i 
terapin blir oviktigt. Vidare kan patienten känna sig mer förvirrad då han jämför 
sig med terapeuten som tycks ha total överblick och veta allt. Det är viktigt att 
terapeuten visar att hon inte förstår allt om patienten på förhand.  
 
Vissa intervjupersoner beskriver hur de, likt en elev eller ett barn, så småningom 
kommer att internalisera det terapeuten lärt dem och omvandla detta till sin 
egen kunskap. Silver, Koehler och Karon (2005) menar att patienter med 
psykosproblematik förbättras då de får insikter samt då de förmår internalisera 
terapeuten. Först då patienten internaliserar terapeuten i sitt överjag kan han 
behandla sig själv på det vänliga och sakliga sätt som terapeuten skulle ha gjort, 
till skillnad från det rigida och straffande sätt på vilket patienten tidigare 
behandlat sig själv. Patienten internaliserar terapeuten som modell för hur en 
människa bör vara och terapirelationen som en modell för hur en relation mellan 
människor kan se ut. Även Haugsgjerd (1985) anser att patienten successivt bör 
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internalisera terapeuten. Internaliseringen innebär att patientens förmåga att 
uppleva objektanknytning fördjupas. Haugsgjerd menar vidare att 
internaliseringen är en förutsättning för patientens förmåga att uppfatta och 
uppleva känslomässiga sammanhang. Först då patienten förmår ge sig hän åt 
andra kan han utvecklas till att ”bli den han är” (s. 81).  
 
Intervjupersonernas berättelser vittnar om ett starkt behov av att terapeuten skall 
agera lärare, förebild och problemlösare. Samtidigt uttrycker flera 
intervjupersoner en önskan om att terapeuten skall behandla dem som vuxna och 
kompetenta individer. Det tycks därmed föreligga en motsättning hos vissa av 
intervjupersonerna mellan olika behov. I terapeuten söker man samtidigt en 
jämbördig partner och någon att se upp till och efterlikna. Kanske är detta ett 
uttryck för en osäkerhet gällande ens egen duglighet. Man vill att terapeuten ska 
tro på ens förmågor, men man vågar ännu inte helt och fullt göra det själv. 
Allteftersom patienten känner sig mer trygg och säker i terapin och som 
människa minskar dock hans osäkerhet. Patienten har inte längre samma behov 
av att terapeuten skall leda honom och han kan börja finna sina egna vägar.  
 

Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur personer med psykosdiagnoser 
upplever psykoterapi. Intervjupersonernas berättelser skiljer sig åt vad gäller 
flera aspekter av upplevelsen men har även ett stort antal likheter. De 
intervjuade understryker genomgående vikten av en god relation till 
psykoterapeuten framför konkreta eller skolspecifika terapeutiska interventioner. 
Vidare betonar intervjupersonerna att de värdesätter terapeuten som individ 
snarare än som företrädare för terapeutprofessionen. De intervjuade ger 
sinsemellan uttryck för olika behov i terapin. Dessutom förefaller den enskilde 
individens behov förändras under terapins gång. Konklusionen är att det för de 
sju personer med psykosdiagnoser som vi intervjuat är särskilt viktigt att under 
hela arbetet fokusera relationen som bör präglas av värme, genuinitet, 
inkännande samt en flexibilitet för skiftande behov hos patienten.  
 
I vår undersökning fokuseras patienternas upplevelse av psykoterapi. Deras 
berättelser har till stor del präglats av resonemang kring vikten av en god 
relation till terapeuten. Det vore intressant att dessutom undersöka hur 
patienternas terapeuter ser på terapin och relationen till patienten. Skulle man 
studera i vilka avseenden terapeuters och patienters upplevelse av och syn på 
psykoterapi liknar varandra eller skiljer sig från varandra kunde man lära 
mycket om psykoterapi generellt och psykosproblematik mer specifikt. Vidare 
vore det intressant att ytterligare fördjupa kunskapen om vart och ett av de åtta 
teman som vuxit fram under arbetets gång. Det skulle vara särskilt spännande att 
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utforska de teman som behandlar relationen mellan patienten och terapeuten då 
relationsarbetet genomsyrar samtliga intervjupersoners berättelser och därmed 
torde vara relevant att uppmärksamma.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
 
Hej! 
Vi heter Anna Strutz och Ylva Ortlieb och läser till psykologer vid Linköpings 
universitet. Vi påbörjar snart vår sista (tionde) termin och ska nu skriva 
examensarbete om 20 poäng. Ämnet vi kommer att behandla i uppsatsen är hur 
personer med psykosdiagnoser upplevt psykoterapi. Vi besitter själva en del 
teoretisk kunskap i ämnet och vill komplettera denna med personliga 
erfarenheter från individer med psykosdiagnoser som går eller har gått i 
psykoterapi. Metoden vi har valt för att undersöka detta är intervjuer.  
 
Vi undrar om du tror att det finns intresse hos några av de patienter som har 
kontakt med er psykosvård att delta i tänkta intervjuer. Varje person kommer att 
intervjuas vid ett tillfälle och intervjutiden är beräknad till ungefär en till två 
timmar. Endast en av oss kommer att närvara vid varje intervjutillfälle. Vi 
kommer inte att intervjua personal inom psykosvården, utan kommer att 
fokusera patientens upplevelse av den psykoterapi de deltagit i. Vi söker 
personer som: har eller har haft en psykosdiagnos och som har deltagit i 
psykoterapi under minst sex månader som en del av behandlingen av 
psykossjukdomen. Vidare ska behandlaren ha minst steg 1-utbildning. 
 
Självklart är de som väljer att delta garanterade konfidentialitet, allt material 
kommer att avidentifieras.  
 
Vi undrar om du kan hjälpa oss att vidarebefordra denna information till 
personer som du tror kan vara intresserade? Det skulle vara till stor hjälp för oss! 
Vi står givetvis till förfogande för att svara på frågor som kan uppkomma. 
 
Vi bifogar även ett utkast av den intervjuguide som kommer att användas. 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Strutz (e-postadress och telefonnummer) 
Ylva Ortlieb (e-postadress och telefonnummer) 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 
(ålder, kön, diagnos) 
 
Inledning: avslutad/pågående terapi (om avslutad, planerat eller avbrutet), 
terapins längd, var och hur ofta, eventuell inriktning 
 
1) Allmän beskrivning av psykosen 
 
2) Psykosens plats i psykoterapin 
 
3) Generell uppfattning om psykoterapin 
 
4) Psykoterapins innehåll och förlopp 
 
5) Relationen till psykoterapeuten 
 
6) Patientens roll i psykoterapin 
 


