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Sammanfattning  
 
Syftet med denna examensuppsats var att undersöka vad unga vuxna själva upplevde hjälpte dem i deras 
psykoterapier, och vad de tyckte var negativt i dessa. Undersökningen gällde även hur de såg på betydelsen av 
psykologens ålder och kön. Analysmetoden var grundad teori. Med hjälp av en halvstrukturerad kvalitativ 
intervju intervjuades sex före detta klienter med en medianålder på 21 år. Resultatet utmynnade i sex kategorier 
med tillhörande underteman, nämligen Vad klienten ser av sig själv: Att vara ung och ovan i terapisituationen. Vad 
klienten ser av psykologen: Psykologen som professionell, Psykologen som person, Psykologens kön, Psykologens 
ålder. Vad klienten gör och inte gör: Att få prata med någon, Att bli lyssnad på, Ta upp saker till ytan, Sånt man 
helt enkelt inte pratar om. Vad psykologen gör och inte gör: Ge feedback, Ge sammanhang i livet, Tystnad. I 
terapirummet: Att bli sedd och bekräftad, Samspel, Rummet. Utanför terapirummet: Hemläxor, Avslut. Det 
informanterna upplevde hjälpte dem mest var att få prata med en utomstående person som kunde hjälpa dem 
att komma vidare. Det som uppfattades som mest negativt var ifall psykologen var alltför tyst och passiv. 
Tystnaden i sig beskrev de som väldigt besvärande, vilket är ett nytt fynd i förhållande till tidigare forskning.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna examensuppsats var att undersöka vad unga vuxna själva 
upplevde hjälpte dem i deras psykodynamiska psykoterapier, och vad de tyckte 
var negativt i dessa. Undersökningen gällde även hur de såg på betydelsen av 
psykologens ålder och kön. Analysmetoden var grundad teori. Med hjälp av en 
halvstrukturerad kvalitativ intervju intervjuades sex före detta klienter med en 
medianålder på 21 år. Resultatet utmynnade i sex kategorier med tillhörande 
underteman, nämligen Vad klienten ser av sig själv: Att vara ung och ovan i 
terapisituationen. Vad klienten ser av psykologen: Psykologen som professionell, 
Psykologen som person, Psykologens kön, Psykologens ålder. Vad klienten gör 
och inte gör: Att få prata med någon, bli lyssnad på, Ta upp saker till ytan, Sånt 
man helt enkelt inte pratar om. Vad psykologen gör och inte gör: Ge feedback, 
Ge sammanhang i livet, Tystnad. I terapirummet: Att bli sedd och bekräftad, 
Samspel, Rummet. Utanför terapirummet: Hemläxor, Avslut. Det informanterna 
upplevde hjälpte dem mest var att få prata med en utomstående person som 
kunde hjälpa dem att komma vidare. Det som uppfattades som mest negativt var 
ifall psykologen var alltför tyst och passiv. Tystnaden i sig beskrev de som 
väldigt besvärande, vilket är ett nytt fynd i förhållande till tidigare forskning. 
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Vad hjälper och vad välter i terapi med unga vuxna? 
– En kvalitativ studie av unga vuxnas erfarenheter av psykoterapi 
 

Inledning 
 
Många unga far illa i dagens samhälle och behöver därför stöd och hjälp på olika 
sätt. Samtidigt som denna period i livet är tung och jobbig för många ser jag en 
oerhörd utvecklingspotential hos denna grupp. Samtidigt som de inte står lika 
stabilt i livet som vuxna människor och lätt kan vältas omkull, kan de även resa 
sig upp och gå vidare med ökad styrka. Det är så mycket som händer och pågår i 
deras liv, så många val som ska göras, så mycket som ska falla på plats. Jag tror 
att den rätta hjälpen och stödet i just det här skedet kan göra stor skillnad för 
ungas fortsatta liv och mående.  
 
Mitt intresse för vad som hjälper unga vuxna och vad som inte fungerar så bra i 
terapisituationen uppkom i samband med klientarbetet under studietiden på 
psykologprogrammet. Under tre terminer träffade jag ett par unga vuxna för 
psykoterapi. Under detta dryga år funderade jag mycket på vad jag som terapeut 
kunde göra, borde göra, och vad jag gjorde. En klient gick det väldigt bra för, 
hon utvecklades mycket under den tid vi sågs. Jag hade förstås mina tankar och 
funderingar om vad det var som bidrog till hennes framsteg. Vid avslutandet av 
vår kontakt frågade jag henne själv hur hon hade upplevt terapin, vad hon tyckte 
hade varit bra, och vad hon hade önskat varit annorlunda. Till min förvåning tog 
hon upp saker som jag aldrig hade tänkt på. Hon berättade om saker som jag 
hade sagt som hade vänt på hela hennes inställning, om synvinklar som 
verkligen hade fått henne att tänka om och som hade lett till att hon var där hon 
var idag. Somliga av de aspekter hon tog upp var väntade, men vissa gjorde mig 
väldigt förvånad. Hade jag sagt det? Och kan det verkligen ha lett till något bra? 
Hur det än var så visade denna utvärdering att jag bara visste hälften av det som 
pågick hos min klient under terapin. Jag började därefter fundera över hur ofta 
det egentligen är så. Hur mycket vet terapeuter om vad deras klienter verkligen 
behöver, eller hur de egentligen vill ha det i terapirummet? Ibland kanske vad 
man behöver och hur man vill ha det inte överensstämmer, men jag tycker att 
det är viktigt att ta klienters åsikter på allvar, att lyssna på dem som kompetenta 
människor. De är ju faktiskt experter på sina egna liv och sitt eget mående, så 
vilka vet bäst om inte de? Jag känner mig därför privilegierad att ha fått ta del av 
sex unga vuxnas tankar och berättelser om sina psykoterapier. Det har varit 
mycket lärorikt! 
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Unga vuxna i vårt samhälle 
 
Ungdomar med psykiska problem blir allt vanligare i vårt samhälle 
(Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006). Besvär med ängslan, oro och 
ångest bland kvinnor mellan 16 och 24 år har ökat från 9 % till 30 % mellan 
1989 och 2005 enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2006:77 
(Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006). I SOU-rapporten hänvisas det 
även till ett flertal andra studier med liknande resultat när det gäller denna 
åldersgrupp och psykiska problem (Utbildnings- och kulturdepartementet, 
2006). Psykiska problem har ökat i hela befolkningen de senaste åren, men 
ökningen är särskilt markant för unga vuxna, och den finns inte alls hos de äldre. 
Fler och fler ungdomar mellan 15 och 24 år sjukhusvårdas för depression och 
ångest, och bland kvinnor mellan 15 och 19 år har ökningen från 1980 till 2003 
varit så stor som 700 %. Anledningar till den ökade psykiska ohälsan bland 
ungdomar som tas upp i SOU-rapporten är dels mängden val som finns i dagens 
samhälle, och dels den ökade arbetslösheten bland ungdomar. Studier har visat 
att övergången från tonåring till vuxen kan vara en emotionellt orolig period då 
flera viktiga livsval ska göras (Jacobsson, Lindgren, Werbart & Boalt Boëthius, 
2004). Dagens kommersialisering och glorifiering av ungdomen, och därtill 
ökad ungdomsarbetslöshet och fördröjda studier kan tänkas försvåra övergången 
till vuxenlivet. I Gunnel Jacobssons avhandling On the Threshold of Adulthood 
(2005) beskrivs ett antal orsaker till påfrestningar som ungdomar själva tar upp. 
De viktigaste var relationer till vänner och föräldrar, vilka ofta kompliceras av 
okontrollerad ilska. Viktiga val angående studier och jobb togs upp som en 
annan påfrestning, och likaså den ekonomiska situationen, bostad, samt sjukdom 
och olyckor i familjen. Påfrestningar kan även finnas hos den egna personen i 
form av osäkerhet, oförmåga att förändra saker som behöver förändras, svåra 
separationer som hör den här tiden till, samt depressiva symtom som hindrar i 
vardagen. Tiden från ungdom till vuxen anses ha förlängts på grund av 
förändringar i vårt samhälle, till exempel på arbetsmarknaden och i 
familjebildningen (Jacobsson et al., 2004; Nilsson, 2001). Dagens samhälle med 
dess individualisering och mängd av valmöjligheter kan uppfattas som en stor 
frihet, men samtidigt kan denna frihet vara svår för unga att hantera när de 
samtidigt upplever att det inte finns någon vägledning (Habibovic, 2006). Detta 
kan leda till en känsla av otrygghet och ensamhet hos individen. 
 
 

Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning om hur unga vuxna upplever psykoterapi är relativt 
begränsad. Mycket av den forskning som finns är gjord på psykoanalytiska 
terapier, och ofta har forskaren även haft en psykoanalytisk eller psykodynamisk 
ansats. Nedan följer en översikt av forskning som finns inom fältet.  
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Robinder Bedi, som är verksam vid University of British Colombia i Kanada, 
har studerat hur alliansen, eller arbetsrelationen, byggs upp i tidigt terapiskede 
ur klientens synvinkel (2006). I studien ingick 40 deltagare som alla hade gått i 
terapi det senaste året. De var mellan 18 och 62 år och hade alla upplevt en 
positiv arbetsrelation med terapeuten. Deltagarna blev intervjuade om vad de 
uppfattade det var som formade den tidiga terapeutiska alliansen. Vid ett senare 
tillfälle fick de sortera det som framkommit i kategorier och bedöma hur viktig 
de uppfattade att varje kategori var. De kategorier som framkom var följande, 
med den viktigaste kategorin först och några exempel på vad det kan vara med 
klienternas egna ord: 

• Validering: Terapeuten normaliserade upplevelser, gav uppmuntrande 
kommentarer, ställde frågor. 

• Undervisning: Terapeuten gav hemläxor som gicks igenom vid nästa 
tillfälle, lärde ut tekniker (skills). 

• Icke-verbala gester: Nickande, ögonkontakt. 
• Uppförande och kroppsspråk: Terapeuten satt inte bakom ett skrivbord, 

satt rakt upp, tog i hand vid det första tillfället. 
• Vägledning och utmaningar: Terapeuten frågar hur olika saker får 

klienten att känna sig, terapeuten summerar, konfronterar och håller 
klienten till ämnet samt kommer med förslag. 

• Hänvisningar och rekommenderande av material: Terapeuten 
rekommenderade material för användning utanför terapitimmarna. 

• Ärlighet: Terapeuten berättade personliga saker om sig själv, terapeuten 
lyssnade på negativa reaktioner klienten hade emot henne/honom. 

• Känslomässigt stöd och omtanke: Tillåtelse att gråta. Terapeuten 
skämtade, man kunde skratta tillsammans. 

• Administration av terapitimmarna: Terapeuten förklarade terapiprocessen, 
lät klienten besluta när terapin skulle avslutas. 

• Klientens personliga ansvar: Att komma i tid, att komma vid varje 
tillfälle, samt att meddela i god tid vid frånvaro. 

• Omgivning: Terapirummet hade blommor och/eller andra dekorationer, 
terapeuten såg välvårdad ut. 

Den sista kategorin, omgivningen, var det flera klienter som kommenterade. De 
menade att det var mycket viktigt att det märktes att terapeuten brydde sig om 
terapirummet. Det skulle kännas bekvämt att vara där för att de skulle kunna 
känna sig trygga. Att klientens personliga ansvar hamnade så långt ned på listan 
var något som författaren kommenterade. Han hänvisade till flera tidigare 
studier som hade visat samma sak och förklarade det med att människor är så 
sårbara och mår så dåligt när de söker terapi att de inte klarar av att ta mycket 
ansvar själva. En informant uttryckte det som att han/hon var "inkapabel att 
hantera ansvar".  
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Peter Lilliengren och Andrzej Werbart (2005) undersökte i en intervjustudie vad 
unga vuxna som gått i psykoanalytisk terapi uppfattade som läkande respektive 
hindrande faktorer. De intervjuade 22 unga vuxna, 19 kvinnor och tre män, med 
en medelålder på 22.5 år. Alla hade avslutat sin terapi vid tillfället för intervjun. 
De läkande faktorer som framkom i resultatet var att prata om sig själv, som 
dels innebar ventilerande och reflekterande, och dels att gå igenom sitt liv. 
Terapeuten fanns med som en bakgrundsgestalt som lyssnade. Att ha en speciell 
plats och en speciell relation var en annan läkande faktor där det som togs upp 
som positivt var att bli lyssnad på, där terapeuten var en utomstående person och 
att alla känslouttryck accepterades. Att utforska sig själv tillsammans med 
terapeuten var en viktig aspekt, där terapeutens del var att ställa frågor, 
summera, sammankoppla olika aspekter, samt att komma med nya perspektiv. 
Dessa faktorer ledde enligt författarna till nya relationella erfarenheter, till 
exempel att klienterna vågar ta upp saker med familjemedlemmar efter att ha 
pratat om dem i terapin, samt en ökad självmedvetenhet vilket innebär att de kan 
se mönster i sin personlighet och se hur saker och ting hänger samman i deras 
liv. De hindrande faktorerna som framkom var att det är svårt att prata. 
Samtidigt som informanterna uppgav att det hjälpte dem att prata sa de att det 
var jobbigt att prata om problemen och att det kunde ta tid innan de litade på 
terapeuten och verkligen vågade prata fritt. En annan hindrande aspekt var att 
det inte är tillräckligt med självinsikt. Även om de förstod sig själva och sina 
problem bättre visste de fortfarande inte hur de skulle hantera problemen eller 
förändra situationen. Detta ledde vidare till upplevelsen att något saknades i 
terapin. Ett återkommande tema bland informanterna var att terapeuten hade 
varit för passiv. De hade önskat att terapeuten hade gett mer feedback, råd, 
hjälpt dem att fokusera på det som var viktigt, samt gett dem hemläxor så att 
terapin blev kopplad till det vanliga livet på ett tydligare sätt. Slutligen uttryckte 
flera informanter att psykoanalytisk terapi kanske inte var rätt sorts hjälp för 
dem. Kanske hade en annan sorts terapi, eller medicinering fungerat bättre. 
Vissa funderade även över ifall de passade ihop med just sin terapeut. Det bör 
noteras att forskarna vid intervjun använde sig av ett färdigformulerat 
intervjuformulär, Private Theory Interview och de resultat som framkom 
sannolikt är påverkade av detta. En av slutsatserna som Lilliengren och Werbart 
drar av sina resultat är att terapeuter måste börja lyssna på utvärderingar där 
klienters åsikter är i fokus, och gå ifrån strikt teoristyrda terapier.  
 
Mats Wiman och Andrzej Werbart utförde 2002 en intervjustudie med unga 
vuxna mellan 18 och 25 år som sökte psykoterapi på Psykoterapiinstitutet i 
Stockholm. Ett delsyfte med studien var att utforska vad denna grupp anser är 
läkande faktorer till de problem de söker hjälp för. De resultat de fann bestod av 
37 kategorier vilka delades in i sju olika områden. Det första området handlade 
om den egna personen, om att de själva aktivt kunde arbeta med att hantera sina 
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problem. Detta kunde göras genom att exponera sig för det som väckte ångest, 
konfrontera sina föräldrar, förändra negativa tankar, eller genom att distrahera 
sig, eller finna sätt att koppla av. Nästa område handlade om att få hjälp genom 
psykoterapi. Det sätt på vilket psykoterapi skulle hjälpa dem var genom att få 
prata med någon annan och på så sätt förstå sig själva, bearbeta sina problem, 
slippa vara ensamma med svårigheterna, eller prata med någon för att få 
vägledning och styrka, alternativt få råd och tips av någon som utifrån kunde se 
vad som behövde göras. Relationen till andra togs upp som en läkande faktor, 
vilket vanligen bestod av att ha en närstående, oftast en partner eller ett syskon, 
som man kunde prata med och få stöd av. Den närstående var någon som visste 
allt om en och förstod att man hade det svårt. Att söka professionell hjälp kunde 
i sig vara läkande, då vissa informanter kände sig hjälpta redan när de tagit 
steget att söka professionell hjälp eftersom detta gav en känsla av att ha tagit tag 
i problemen. Det fanns även hinder i vägen för ett bättre mående. Dessa kunde 
vara att informanterna tappat tron på strategier som de tidigare använt sig av, 
som undanträngande av problemen, självhjälpsböcker, skrivande, eller 
självdestruktivt beteende. I flera fall uppstod hinder i relationen till en eller 
båda föräldrarna. Trassliga relationer skulle behöva redas ut, men samtidigt 
kunde informanterna inte se hur detta skulle gå till. Annan behandling, som 
annan slags psykoterapi eller medicinering, togs upp som en form av kur, vilket 
vissa hade egen erfarenhet av. Slutligen uppgav informanterna att de skulle må 
bättre om yttre omständigheter som struktur och rutiner i vardagen förändrades, 
exempelvis om de inte skulle behöva oroa sig för att en förälder mår dåligt. 
 
I en studie av Gustavsson, Wastesson och Hansson Scherman (1999) 
undersöktes ungdomars upplevelse av psykodynamisk psykoterapi på 
Ungdomsrådgivningen i Göteborg. Författarna hade även de en psykodynamisk 
inriktning. Studien utfördes med hjälp av en fenomenologisk intervjustudie där 
nio ungdomar mellan 19 och 28 år ingick. Samtliga informanter ansåg sig 
hjälpta av terapin. Resultatet utmynnade i ett antal teman. Ett av de teman som 
framkom var att terapeut-klientrelationen uppfattades som konstgjord. De 
intervjuade påpekade att de berättade allt om sig själva, men inte visste något 
om terapeuten. Detta upplevdes som problematiskt av informanterna, men 
samtidigt ville de inte veta personliga saker om sin terapeut då de föreställde sig 
att detta skulle störa terapin och hämma dem. Ett annat tema var att terapin sågs 
som en fristad där man kunde prata om vad som helst, samtidigt som den hölls 
hemlig för utomstående. Terapin upplevdes som väldigt arbetskrävande. 
Informanterna uppfattade att de fick jobba hårdare själva än de hade tänkt sig, 
medan terapeuten fungerade som stöd och bollplank. Att benämna upplevelser, 
känslor och tankar var något som alla informanter tog upp som en stor del av 
arbetet. Terapeutens roll i detta var att lyssna aktivt och uppmärksamma när 
klienten försökte undvika att gå vidare. En annan viktig del var att terapeuten 
hjälpte klienten att vidga synfältet samt att se på klientens beteendemönster. 
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Återupplevande av känslor ifrån barndomen var ytterligare en del av terapin – 
ett återupplevande, ibland sörjande, för att sedan kunna lägga det bakom sig för 
att gå vidare. De konsekvenser som informanterna i denna studie såg av 
psykoterapin var att de blev mer sig själva, hittade sig själva. Samtidigt kände de 
att de blev som andra i och med att de inte längre kände sig så annorlunda och 
onormala. De kände sig även friare, inte längre låsta i sina mönster, och de 
förstod sig själva bättre. Slutligen upplevde informanterna att de fick ökad 
livskraft av terapin. 
 
Björn Philips avhandling (2005) handlar om vad unga vuxna som har gått i 
psykoanalytisk terapi anser fungerar som läkande faktorer. Där undersöks bland 
annat hur klientens syn på läkande faktorer och terapeutens syn på läkande 
faktorer påverkar terapiprocessen. De hypoteser Philips skapade från sina 
resultat var att för att främja terapiprocessen bör terapeuten lyssna på klientens 
tankar om problemet, bakgrunden till detsamma, och synen på läkande faktorer. 
Terapeuten bör därefter, enligt Philips, göra tolkande interventioner där fokus 
ligger på hinder för det terapeutiska arbetet samt vara uppmärksam på klientens 
respons på detta. Terapeuten bör vidare vara speciellt uppmärksam på om 
han/hon själv och klienten har motstridiga uppfattningar om läkande faktorer, 
och i så fall komma med tolkningar om detta till klienten. Det är även viktigt att 
terapeuten ägnar sig åt utforskande och tolkande även när terapin är 
tidsbegränsad, alternativt se till att det inte finns någon tidsbegränsning. 
Terapeuten bör dessutom i ett tidigt skede av terapin uppmärksamma eventuella 
patologiska sidor i klientens personlighet och ta upp eventuella hinder som dessa 
kan leda till. I den vetenskapliga redovisningen av Young Adults Psychotherapy 
Project (YAPP) ("Vetenskaplig redovisning från", 2006) som utförs på 
Psykoterapiinstitutet i Stockholm hänvisar författarna till Safran och Muran 
(2000) som menar att en diskussion mellan terapeut och klient om synen på 
läkande faktorer är viktigt för terapiprocessen. De hänvisar även till en delstudie 
av Wahlund (2003) som visade att nöjda patienter hade gått i terapier där 
patientens och terapeutens syn på läkande faktorer hade närmat sig varandra 
under terapins gång. Detsamma gällde inte för de patienter som varit missnöjda 
med terapin.  
 
Andrzej Werbart utförde 2004 en studie där han med hjälp av 
objektrelationsintervjuer undersökte hur 60 klienter mellan 18 och 25 år såg på 
sina terapeuter efter avslutad terapi ("Vetenskaplig redovisning från", 2006). Det 
informanterna i denna studie tyckte var avgörande för en positiv bild av 
terapeuten var terapeutens tolkande aktivitet, professionalism, tekniska 
neutralitet, och uppmaning till klienten att ta eget ansvar för sitt mående och att 
använda sig av det de lärt sig i terapin i vardagslivet. Missnöjda klienter 
framställde sina terapeuter som passiva, anonyma, opersonliga och distanserade. 
De flesta av informanterna i studien uttryckte även att det var väldigt svårt att 
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hitta sin roll i terapin där mycket var främmande och avvikande från andra slags 
möten och situationer. Deras önskan om vägledning och råd i terapin kunde 
därtill komma i konflikt med terapeutens icke-styrande och tolkande hållning. 
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Syfte 
 
Syftet med denna examensuppsats är att skapa en uppfattning om vad unga 
vuxna själva anser hjälpte dem till ett bättre mående, respektive hindrade dem 
under deras psykoterapi. Syftet är att ge en djupare bild av några unga 
människors unika upplevelser av vad som hjälper och vad som hindrar, eller 
välter, i psykoterapi. Följande frågeställningar har undersökts:  

- Vad i terapin upplever unga vuxna får dem att må bättre? 
- Vad upplever unga vuxna som negativt i terapisituationen? 
- Anser unga vuxna att psykologens kön har någon betydelse, och i 

så fall vilken? 
- Anser unga vuxna att psykologens ålder har någon betydelse, och 

i så fall vilken?  
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Metod 
 
Då jag var intresserad av att få en djupare bild av klienternas egna upplevelser 
valdes den kvalitativa forskningsintervjun som datainsamlingsmetod (Kvale, 
1997). Den kvalitativa forskningsintervjun är i allmänhet halvstrukturerad, vilket 
innebär att den består av vissa teman och förslag till frågor inom dessa teman. 
Intervjun är inte en strikt intervju där olika frågor frågas i tur och ordning, men 
den är inte heller ett vanligt samtal. Frågorna som ställs är öppna och 
utforskande. Denna form av intervju passar frågeställningen då det som var av 
intresse var att få fram klienternas egna tankar och åsikter. Kvale (1997) tar upp 
ett antal viktiga aspekter för den kvalitativa forskningsintervjun. En är att 
intervjun syftar till att erhålla kvalitativ kunskap om den intervjuades liv och 
erfarenheter, men inte har någon avsikt att kvantifiera resultatet. Nyanserade 
beskrivningar eftersträvas. I och med att intervjun ses som ett möte mellan två 
människor där en process uppstår är det möjligt att informanten ändrar sin 
berättelse under intervjuns gång, eller att motsägelsefulla uppgifter lämnas. 
Detta kan spegla den mångtydiga värld vi lever i, eller vara ett resultat av ny 
insikt som informanten nått under intervjuns gång. När det gäller intervjuarens 
förhållningssätt är det viktigt att intervjuaren är öppen för nya och oväntade 
fenomen, och visar en nyfikenhet för det informanten har att berätta. Vilken 
information som framkommer under en intervju beror givetvis på vem som 
intervjuas, men även på vem som intervjuar. Olika intervjuare kan komma att få 
helt olika bilder även om de undersöker samma fenomen hos samma person. 
Detta kan dels bero på att det blir ett annat möte mellan intervjuare och 
informant, och dels på den förförståelse och kunskap intervjuaren har inom det 
aktuella området. Det är viktigt att forskaren tar hänsyn till den egna personen 
och vad han/hon för med sig in i intervjusituationen. Har forskaren en 
förförståelse inom ämnet kan den användas vid undersökandet av ett tema men 
samtidigt är det viktigt att man är öppen för nya infallsvinklar och inte är låst i 
sitt eget synsätt. Intervjuaren har sin kunskap i bakhuvudet men är samtidigt 
naivt nyfiken (Kvale, 1997).  
 
Den analysmetod som valts är grundad teori eftersom syftet var att finna ny 
information inom ett relativt outforskat område. Utgångspunkten är att forskaren 
ska möta informanterna utan att ha några förutfattade meningar om vad som 
borde hjälpa dem i en terapi, eller vad som borde verka negativt för dem. Med 
hjälp av grundad teori kan en sådan förståelse skapas, och nya hypoteser om vad 
som är gynnande omständigheter i psykoterapi med unga vuxna kan uppkomma.  
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Grundad teori 
 
År 1967 gav sociologerna Anselm Strauss och Barney Glaser ut The Discovery 
of Grounded Theory där de beskriver en för tiden nyskapande metod. Det som 
var annorlunda med deras teori – grundad teori – var att den inte bara var 
beskrivande och förståelseskapande, som andra kvalitativa metoder, utan även 
hade en teorigenererande aspekt (Guvå & Hylander, 1998). Deras tanke var att 
det ur empirin ska utvecklas nya teorier, istället för att forskningen endast ska 
vara hypotesprövande (Glaser, 2001; Glaser & Strauss, 1967; Guvå & Hylander, 
1998). Enligt Hylander och Guvå (1998) ville grundarna Glaser och Strauss gå 
ifrån att undersökningars empiri löst stärkte en redan vedertagen teori, till att 
istället låta empirin tala för sig självt i en mindre omfattande, men grundad teori. 
Glaser och Strauss ansåg att studenter inte fick utrymme att skapa egna teser, 
utan endast var tillåtna att härleda hypoteser ifrån existerande teorier. På det 
sättet skapades inga nya teoribildningar ur gediget empiriskt material, och detta 
var något som Glaser och Strauss vände sig emot.  
 
De insamlingsmetoder som rekommenderas för grundad teori är observationer, 
inspelningar, producerad text eller intervjuer (Guvå & Hylander, 1998). Vid 
användandet av intervjuer är det inte slumpmässigt urval som eftersträvas, som 
till exempel vid statistiska undersökningar, utan forskaren väljer själv ut vilka 
som ska intervjuas, och får därefter ta de konsekvenser som följer därav. Vid 
intervjuer används inte färdiga frågeformulär där olika kategorier redan finns 
angivna, utan intervjuerna är halvstrukturerade med teman som ska utforskas 
med öppna frågor. Inom grundad teori ses intervjun som en interaktion mellan 
intervjuaren och den intervjuade (Guvå & Hylander, 1998). I denna interaktion 
skapas begrepp och kategorier, den intervjuade uttrycker sin verklighet (olika 
beroende på vem han/hon pratar med) och den tolkas sedan av forskaren (olika 
beroende på vem hon/han är). Grundad teori hävdar på detta sätt inte på något 
vis att föra fram en objektiv sanning, utan snarare en subjektiv tolkning av 
densamma.  
 
 
Samtalscentrum Unga Vuxna 
 
Samtalscentrum Unga Vuxna startades i oktober 2000 i en mellanstor stad i 
Sverige. Behovet av en instans mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
vuxenpsykiatrin uppmärksammades på BUP i den mellanstora staden. De 
märkte att många 18-åringar sökte sig till BUP för att få hjälp, eftersom de 
skrämdes av allvaret som förknippades med vuxenpsykiatrin. Andra tonåringar 
kände sig för gamla för att söka till BUP. Samtidigt upplevde man både på BUP 
och inom vuxenpsykiatrin att man saknade erfarenhet av metoder och 
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förhållningssätt för just unga vuxna. Därför startades Samtalscentrum Unga 
Vuxna som hamnar mitt emellan BUP och vuxenpsykiatrin. 
 
Samtalscentrum Unga Vuxna är en mottagning som riktar sig till människor 
mellan 16 och 23 år. Där finns fyra psykologer, två manliga och två kvinnliga i 
åldern 30-40 år, som arbetar med samtalsbehandlingar med en psykodynamisk 
grund. Deras behandlingar är indelade i tre grupper, 1-4 samtal, kortare 
psykoterapier (upp till 20 samtal) och längre psykoterapier (fler än 20 samtal). I 
föreliggande uppsats är samtliga fyra psykologer representerade, samt klienter ur 
de två senare grupperna av klienter, det vill säga kortare psykoterapier och 
längre psykoterapier.  
 
 

Beskrivning av klientgruppen.  
De klienter som har gått i psykoterapi på Unga Vuxna är i genomsnitt 19 år vid 
starten. Runt 80 % av de sökande är kvinnor. Sökorsak var enligt klienterna 
själva i 44 % av fallen nedstämdhet/depression, ångest i 19 % av fallen, tretton 
procent hade relationsproblem, och resterande 22 % hamnade under "övrigt", 
där somatiska symtom, stört ätbeteende, aggressivitet, sexuella övergrepp, 
kris/trauma eller sexuella problem ingick. Trettiofem procent av klienterna 
uppfyllde de diagnostiska kriterierna för något förstämningssyndrom, 27 % för 
något ångestsyndrom, och 18 % för någon annan diagnos. Skattningar utförda av 
behandlande psykolog, med hjälp av Global Assessment of Functioning (GAF) 
(Endicott, Spitzer, Fliess, & Cohen, 1976) gav ett genomsnittligt värde på 59.0 
vid starten av psykoterapin och ett genomsnittligt värde på 67.8 vid avslut.  
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Av sekretesskäl fick personal på Unga Vuxna ta ut lämpliga informanter utifrån 
ett antal kriterier och även ta den första kontakten med dem. Kraven på 
"lämpliga informanter" var att de skulle ha gått i en psykoterapi med fler än de 
första fyra samtalen, och att terapin skulle vara avslutad. Vidare fanns önskemål 
om representativ könsfördelning, jämn könsfördelning på psykologerna de hade 
gått hos, samt representativ åldersfördelning. Antalet intervjupersoner som 
önskades var runt åtta stycken. Mellan fyra och åtta personer rekommenderas för 
kvalitativa intervjuer för att få ett lagom stort material att bearbeta (Kvale, 1997; 
Trost, 2005).  
 
Den första kontakten togs i form av utskick av ett informationsbrev (se bilaga 1). 
Detta brev skickades till tolv före detta klienter på Unga Vuxna. När sedan 
kontakt togs via telefon med dessa var det två stycken som tackade ja till att vara 
med i studien. I och med det låga antalet informanter gjordes tolv nya utskick. 



 12 
 

Denna gång var det sex stycken som tackade ja. När personal på Unga Vuxna 
fått godkännande av en före detta klient gavs namn och telefonnummer vidare 
till författaren, som själv tog kontakt med dem några dagar senare. En av de 
blivande informanterna tog själv direkt kontakt med författaren och meddelade 
att hon ville delta i studien. Vid det första samtalet bestämdes en ungefärlig 
tidpunkt för intervju, någon månad framåt i tiden, och en överenskommelse 
gjordes om att ta kontakt igen närmare det aktuella datumet. Innan den första 
intervjun utfördes testades intervjuguiden med hjälp av en pilotintervju med en 
kurskamrat. Detta ledde till att en inledning lades till, men i övrigt förblev 
intervjuguiden oförändrad (se bilaga 2). Intervjuerna bokades därefter in och 
samtliga utfördes under loppet av tre veckor. Två av de ursprungliga 
informanterna föll bort under denna tidsperiod. En av dem gick inte att få tag på 
per telefon, trots upprepade försök, och en avbokade på grund av plötsligt 
uppkomna personliga omständigheter. Sammanlagt utfördes alltså sex stycken 
intervjuer. Anledningen till att inte ytterligare informanter uppsöktes var att det 
befintliga materialet ansågs tillräckligt.  
 
 

Beskrivning av informanterna.  
De sex informanterna bestod av fem kvinnor och en man. Deras ålder var mellan 
19 och 24 år, med en median på 21 år. Längden på deras terapier varierade 
mellan sex och 30 besök, med en median på 20 tillfällen. Deras terapier hade 
avslutats 8-18 månader innan intervjuerna utfördes. Vid starten av terapin hade 
informanterna ett GAF-medelvärde på 55.7, och ett medelvärde på 68.2 vid 
avslut. Enligt en forskningsrapport av Söderberg, Tungström och Armelius 
(2004) kan GAF-skalan anses vara ett reliabelt mätinstrument för att mäta 
förändringar och resultat inom kliniskt arbete. Därför kan man tänka sig att 
intervjupersonerna fungerade bättre i vardagen vid avslutandet än i början av 
terapin. Detta är dock på gruppnivå, och gäller inte nödvändigtvis den enskilda 
individen. Ytterligare information om klienternas svårigheter och problem, 
såsom diagnos och sökorsak kommer på grund av sekretess och etiska skäl inte 
att tas upp. Det bör dock nämnas att alla informanter utom en i största 
utsträckning var nöjda med sin psykoterapi.  
 
 

Intervjuerna. 
Intervjuerna var av varierande längd, mellan 20 minuter och 60 minuter, med 
den vanligast förekommande längden runt 45 minuter. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades verbatim innan nästa intervju utfördes. Detta för att i 
enlighet med grundad teori (Guvå & Hylander, 1998) kunna förändra 
intervjuguiden om anledning till detta upptäcks. Det uppkom dock ingen 
anledning till att göra om den ursprungliga intervjuguiden, vilket antagligen till 
största del berodde på att intervjuerna var utformade mer som ett samtal än som 
regelrätta intervjuer, och att de därför redan kunde varieras efter behov.  
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Bearbetning. 
Det transkriberade materialet bestod sammanlagt av 66 sidor. Detta material 
gicks igenom ett antal gånger och det som var av intresse för de aktuella 
frågeställningarna klipptes ut och delades in i olika teman som kunde 
identifieras. Detta material bestod av 35 sidor. Det som klipptes bort bestod i 
stor utsträckning av information om sökorsak, informantens livssituation – då 
och nu – faktorer som låg utanför terapin, samt frågor till intervjuaren. De 
ursprungliga temana finns i stor utsträckning kvar i resultatdelen. Ett par slogs 
dock ihop, och något föll bort på grund av att endast en informant fanns 
representerad. Valet gjordes att endast redovisa de teman som förekom hos två 
eller fler informanter. Detta för att stärka ett temas faktiska existens. Om ett 
tema förekommer i två eller fler intervjuer är sannolikheten mindre att det 
informanten har delgett har missuppfattats av intervjuaren. De olika temana 
delades därefter in i övergripande kategorier, vilka även de gjordes om ett par 
gånger. Under denna process blev det flera gånger nödvändigt att återgå till de 
ursprungliga transkriptionerna för att något saknades, eller för att klargöra något 
citat. Alla teman är sådana som framkommit ur materialet, men det bör påpekas 
att psykologens ålder och psykologens kön fanns med som teman i 
intervjuguiden (se bilaga 2). En genusanalys på resultatet var planerad, men i 
och med informanternas sneda könsfördelning gick inte detta att genomföra. Det 
bör även påpekas att forskaren innan genomgången av materialet inte hade gått 
igenom resultat ifrån tidigare forskning inom området. Detta för att undvika 
påverkan av tidigare existerande kategoriseringar.  
 
 
Etiska funderingar 
 
I och med att det var frivilligt att ställa upp på intervjun, och i och med att alla 
informanter informerades om vad materialet skulle användas till uppfattas inga 
etiska dilemman med studien i sig. Under själva intervjuerna kan dock vissa 
etiska svårigheter uppstå. Det kan tänkas att informanterna kände sig trygga med 
att berätta saker under själva intervjun, men att de efteråt kände att de har sagt 
för mycket, eller att intervjun river upp jobbiga minnen ifrån tiden de gick i 
terapi. Försök gjordes att vara uppmärksam på detta, och informanterna blev 
efter varje intervju tillfrågade om hur det hade känts. Informanterna 
informerades även om att de gärna fick kontakta intervjuaren om de undrade 
över något vid ett senare tillfälle. Efter insamlandet av material är det även 
viktigt att behandla det som informanterna har delgivit med respekt. Ett sätt att 
göra detta på är att använda materialet så ärligt som möjligt, det vill säga att 
hålla sig så nära det som sagts som möjligt. Nedkortande av citat är ett annat sätt 
– att välja att inte ta med vissa delar, som å ena sidan ger intressant information, 
men å andra sidan skulle kunna få informanterna att känna sig utlämnade ifall de 
läste det. Ett par informanter försäkrade sig om att det inte skulle föras vidare 
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vad just de hade berättat, vilket var en av anledningarna till att personliga delar 
togs bort i citaten. För att även undvika möjligheten att följa de olika 
informanterna genom de olika temana har citaten inte benämnts med olika 
beteckningar för de olika informanterna. 
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Resultat 
 
Vid bearbetningen av materialet framkom ett antal teman som delades in i ett 
mindre antal kategorier. Dessa teman och kategorier är presenterade nedan. Alla 
teman stöds med minst två citat där två olika citat aldrig kommer ifrån samma 
informant. Citaten är markerade med "I" och "IP" där I står för Intervjuare, och 
IP står för Intervjuperson. Flera av citaten är avkortade. Detta är gjort för att 
undvika alltför långa citat, ovidkommande information, eller upprepande av ord. 
Ibland har citaten förkortats för att skydda informanterna. Alltför personlig 
information har då tagits bort. När längre delar har tagits bort, en hel mening 
eller mer, har detta markerats med (.…). Vid val av citat för att illustrera ett 
tema har försök till variation mellan olika informanter gjorts i största möjliga 
utsträckning. Det är dock så att vissa informanter gav mer information, och vissa 
mindre, så några informanter förekommer oftare än andra. I och med att det 
endast var en manlig informant har jag valt att kalla alla informanter "hon" så att 
den enda mannen inte ska kunna urskiljas.  
 
 
Vad klienten ser av sig själv 
 

Att vara ung och ovan i terapisituationen. 
Flera av de intervjuade har uttryckt en osäkerhet runt terapisituationen. De har 
inte vetat vad som har förväntats av dem, eller hur saker och ting "ska" gå till. 
De har inte heller velat berätta för vänner och bekanta, förutom vissa utvalda, att 
de går till en psykolog.  
  

   IP: Jag kutade in på det där rummet. (.…) Fast jag vet inte, det är kanske att man 
lägger större vikt vid det när man är liksom, yngre. Jag kan tänka att ju äldre man 
blir, desto mer så struntar man i vad andra gör och tycker och så. Nu känns det 
väldigt irrelevant om man skulle, det är ju ändå min sak, så känns det. 
(….) 
IP: Men man är så vilsen själv. Så då vet man inte hur man ska, vad man ska säga, 
för att man är så pass, det var ju inte så att jag var jordens säkraste människa, och 
kunde bara ta för mig.  

 
   IP: Jag hade jättesvårt, det var första gången jag gick till någon sån där, så jag 
visste inte hur man gjorde, om man säger så. Man visste inte hur man skulle göra 
liksom. Vad man skulle säga eller, om de skulle fråga eller, ska man bara sitta 
här? 

 
Det verkar som om de själva kopplar osäkerheten och oviljan att berätta för 
andra att de går till en psykolog till sin unga ålder. I det första citatet beskriver 
informanten hur hon skyndade in i terapirummet för att ingen skulle se henne. 
Hon går sedan vidare till att hon nu när hon är äldre inte skulle bry sig så mycket 
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om ifall någon såg henne gå till en psykolog, utan att det är något som man 
lägger större vikt vid när man är yngre. 
 
 
Vad klienten ser av psykologen 

 
Psykologen som professionell. 

De flesta av informanterna såg på psykologen främst som en professionell 
person. De litade på att psykologen hade en gedigen utbildning och visste vad 
han/hon sysslade med i terapirummet. De utryckte att de såg psykologen som en 
auktoritetsperson och att det fanns en kunskapsbakgrund till det psykologen sa. 
Informanterna kände även att det var okej att prata med psykologen om sådant 
som man inte pratar med andra om. På det viset var det en professionell relation 
för dem. 

  
   IP: Jag tror att han började med att fokusera på något som jag tyckte var 
irrelevant ifrån början. Men som visade sig vara relevant. Och det var ju väldigt, 
det är ju ändå väldigt bra. Alltså att jag gick hos någon som ändå kunde det. 

 
   IP: …så hur mycket som helst kan man ju inte lägga på sina vänner. Även fast 
vännerna säger att "Det är okej, berätta för mig" och så där.  
I: Men det kände du att du kunde göra här? 
IP: Ja, det kan man ju göra här. Alltså, det är ju det som det här stället är till för. 
Det är deras arbetsuppgift, så det kändes som att, jag babblar på bara! (skratt) Så 
det var jätteskönt. 

 
Det man inte kan lägga på sina vänner kan man lägga på psykologen eftersom 
han/hon har valt att jobba med det.  
 
 

Psykologen som person.  
Även om informanterna talade om psykologen som en professionell person lade 
de stor vikt vid dennes person. De betonade vikten av att det var en "bra person" 
de pratade med, att personkemin stämde. 

  
   IP: Jag tror att det är viktigt att man känner att man kommer överens. Att man är 
på samma plan. 
(….) 
IP: Men jag kände ändå att det var skönt att ha en som var något yngre så att man 
kände sig, en samhörighet med liksom. Det var inte en, ja, man kunde se att man 
hade vissa saker gemensamt, liksom.  
  
   IP: Mm, det var jättemycket som var bra med, hon. Jag tror att det betyder 
jättemycket att det är en bra person. Att man kommer bra överens och så.  
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Informanterna uppgav även att de kände behov av att psykologen ibland var 
personlig, att de fick veta något om henne/honom, så att det på detta vis blev 
någon slags ömsesidighet i relationen.  

 
   IP: Nej, jag frågade en gång, efter att vi hade samtalat, så blev det så här 
jättekonstigt, för att man ville ju... Där sitter jag och berättar jättemycket om mig 
själv, och så vill man ju egentligen veta lite vem man pratar med så här.  
(….) 
IP: Man vill ju veta lite personligt om den, för man liksom lägger ju sina egna 
grejer liksom i deras liv, på något sätt.  
(….) 
IP: Det är klart att de måste ha sin privat, det förstår man ju, men… Ja, det kanske 
blir lättare att prata om man vet lite om… 
 
   IP: …att han inte hade något eget tänkande så att säga. Och det tycker jag är en 
jättedålig kvalité hos en psykolog faktiskt. För det kändes inte som om han hade 
några egna åsikter eller någonting eget, utan han tog bara allting ifrån pappret så 
att säga. Så det var ju det som var mest negativt, att man märkte att han var, det 
var liksom han kunde inte komma fram till egna slutsatser ungefär. Det var 
ungefär så det kändes. Men det kändes ju liksom inte, jag kände inget av hans 
erfarenhet, alltså det kändes inte som om han hade någonting. Alltså det kändes 
inte som att han hade upplevt någonting, alls, eller liksom kunde anknyta till 
någonting, för alltså det var…nej…han kändes blank liksom. Som om han precis 
hade gått ut skolan, och inte visste någonting och aldrig hade varit med om 
någonting, så där. 

 
Det verkar dels bli lättare för dem att berätta om sig själva om de vet något om 
psykologens personliga sfär, och dels som om de kände ett ökat förtroende ifall 
de märkte att psykologen hade egna erfarenheter av olika slag.  
 
 

Psykologens kön.  
Psykologens kön var en av de två saker som det frågades specifikt om. Svaren 
pekar på att psykologens kön inte alltid är av särskilt stor betydelse. De flesta av 
informanterna menade att det inte spelar så stor roll ifall det är en man eller 
kvinna, utan att det är viktigare hur psykologen är som person, och att 
psykologer ändå har samma utbildning, oavsett kön.  

 
   IP: Alltså det skulle inte spela någon roll. Faktiskt. Nej, alltså jag kan tänka typ 
att om man har alltså en kvinna då blir det mycket mer "ja men du fattar" typ 
sådär. Att man skulle utgå ifrån att de vet alla relationsproblem och så (skratt), så 
det kanske är bra att ha en man så att man måste liksom berätta allt, förklara allt 
mycket mer för. Fast jag vet inte riktigt. Nej, det känns som att de har samma 
utbildning, och samma professionella bit så.  
  
   IP: Nej, alltså det spelar inte mig så stor roll. Jag har en manlig nu också, och 
trivs hur bra som helst. Så för mig har det inte så stor, alltså vikt. Det lägger jag 
inte så stor vikt vid. Det gäller ju bara att han är bra, att den passar mig.  
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S: Tänker du att det finns några fördelar med att det är en man? 
IP: Nej, jag tycker inte att det spelar någon större roll faktiskt. Det handlar ju alltid 
om personligheten, inte om könet. 
I: Ja, så om det hade varit en kvinna, det hade inte gjort någon skillnad? 
IP: Nej, det tror jag inte.  

 
Ett par av de intervjuade nämnde dock att valet av en manlig eller kvinnlig 
psykolog kan bero på vilken sorts problem man söker terapi för, och en 
informant ville definitivt ha en kvinnlig psykolog, och ytterligare en trodde att 
en kvinna skulle förstå henne bättre. 

 
   IP: Nej, det hade det inte gjort. Inte med de, med de problemen eller vad man 
ska säga, som jag kom hit för så hade det inte spelat någon roll. Hade det varit 
några andra problem då hade jag säkert sparkat bakut om det hade varit en manlig 
terapeut, eller en kvinnlig. Det tror jag, oavsett. Alltså vilka problem man kommer 
med så kanske det spelar roll, men nu så spelade det inte roll. 
 
   IP: Jag vet inte, en kille, det är ju lite känsligt. Allt det man säger känns konstigt 
att berätta för en kille.  
I: Mmm, hade det varit så tror du, med vilken kille som helst som du hade träffat? 
IP: Ja, jag tror fasen det. 

 
Det verkar alltså som om psykologens kön kan ha stor betydelse för vissa 
klienter, men att det är av underordnad betydelse för de flesta.  
 
 

Psykologens ålder.  
Psykologens ålder var det andra området som det frågades specifikt om. Svaren 
tyder på att psykologens ålder inte har så stor betydelse, så länge psykologen 
inte är i samma ålder som klienten själv. Några klienter uttryckte att det skulle 
kännas udda, eller att det skulle kunna bli en konkurrenssituation när psykologen 
låg för nära dem själva åldersmässigt.  

 
   IP: Jag vet inte. Nej…ja men det är väl det där igen, att typ inte i min ålder. För 
då blir det så här, lite konkurrens, nästan känner jag. 
I: Ifall hon är i din ålder?  
IP: Ja, då har hon värsta jobbet där! (skratt) Och så sitter man där och gråter. Ja, 
nej. Det känns som att man blockerar sig om man är med fel person. 
 
   IP: Alltså det hade väl varit lite udda att komma till en som var i precis samma 
ålder som man själv. Om man säger så, men i och med att jag var så pass ung så är 
väl inte det någon möjlighet, men om en person hade börjat plugga direkt efter 
gymnasiet och var klar när han var…blir det 24, så hade det känts lite udda tror 
jag, att gå till en som är så ung. När jag själv är i ungefär samma ålder… 

 
Det spelar med andra ord inte så stor roll ifall psykologen är äldre eller yngre så 
länge psykologen inte är i samma ålder som klienten själv.  
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Vad klienten gör och inte gör 
 

Att få prata med någon, bli lyssnad på.  
Det som flera av informanterna nämnde som det viktigaste med terapikontakten, 
det de sa hjälpte dem mest, var att få prata med någon, att ha någon som lyssnar.  

 
   IP: Och, jag behövde mest prata med någon faktiskt, utomstående.  
(….) 
I: Vad gjorde han då när du hade pratat, eller när du pratade som… 
IP: Eh, ingenting faktiskt.  
I: Ingenting? 
IP: Lyssnade. Lyssnade ända tills jag var klar i princip. Här var det liksom jag 
som pratade och han lyssnade. Så, ja det var väl bra. 
 
   IP: Men det bästa tycker jag med terapin det var det här att jag fick prata med 
någon, att jag bara fick babbla på liksom, hur länge jag ville, tills tiden var slut 
och sen fortsätta nästa vecka. Att bara, att det var någon som lyssnade.  
(.…) 
IP: Mm. Så det upplevde jag som väldigt skönt och som en lättnad, jag var oftast, 
det kändes som att sväva på moln lite när man gick härifrån, för man hade fått 
tömma ur sig så mycket liksom, som man gick och tänkte och funderade på. 

 
De intervjuade uppgav att de kände att de kunde prata om vad som helst, och hur 
mycket som helst med sin psykolog. De uttryckte att de inte ville betunga sina 
vänner med allt de hade inom sig, men när de kom till psykologen gick det bra 
att prata om sådant som de annars inte pratade om. Det kan vara så att de inte 
hade velat prata om vissa saker med andra, eller att de inte hade haft någon 
annan att prata med. Detta hänger antagligen samman med att de ser på 
psykologen som en professionell person i första hand, men även att det är någon 
utomstående.  

 
   I: Var det någonting som din terapeut gjorde eller sa?  
IP: Nej. Det var nog mest att prata med någon. 
(….) 
I: Ja. Det skilde sig ifrån att prata med andra?  
IP: Ja, eller, jag pratade bara med henne. 
 
   I: Det enda som du sa nu som var bra då, det var att det var skönt att prata ut.  
IP: Ja, precis. Att liksom prata med någon som var, liksom neutral, alltså som man 
inte kände. Som inte visste så mycket om en så.  
I: Nej, just det. Hade du kunnat prata ut så med någon annan, tror du? Alltså 
någon i din bekantskapskrets? 
IP: Nej, inte på samma sätt, för jag är en sån där, så jag tycker inte om att tynga 
andra med mina problem. Jag tycker inte att det är min rätt att göra det. Men man 
kan ju prata om småsaker, men när det gäller djupa saker har ju inte jag lust att 
lägga det på någon kompis eller så. Det är inte riktigt min grej.  
I: Nej. Men du kände att du kunde göra det ändå, till honom som du gick till. 
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IP: Ja, för det är ju hans jobb. 
 
Den första delen av terapin verkade i stor utsträckning bestå av att klienten 
pratade av sig och fick berätta om sig själv. Det kunde handla om att få prata av 
sig, att få berätta allt för någon, men det kunde även handla om att reda ut allt 
för sig själv, vilket nästa tema delvis handlar om. 
 
 

Ta upp saker till ytan.  
En del av att få komma och prata med någon handlade om att få upp saker till 
ytan. Det verkar som att när man har klätt tankar i ord så blir de mindre. Och när 
de blir mindre upptar de inte en så stor del av en, eller så vågar man ge sig i kast 
med dem. 

  
   IP: Jag visste nog inte vad det var. Och sen så hjälptes vi liksom åt att få upp det 
till ytan. Så var det. Det hjälpte väldigt mycket att ha någon som liksom kunde få 
ur en liksom.  
(….) 
I: Men när du säger att du blev klarare över det, hur…? 
IP: Ja, alltså mer att problemen mycket försvann på något sätt, och det är väl mer 
att man liksom har tagit upp det till ytan och man har liksom tagit itu med det. 
Och då liksom lägger det sig på något sätt, och det blir bara en del av en.  
  
   IP: Och det var…ja i mitt fall var det iallafall mer som ett bollplank, om man 
säger så. Man har sina funderingar och idéer, och så behöver man bara liksom få 
ur sig det. Så att saker som man har bestämt sig för redan innan finns ju där, men 
man liksom inte förverkligar dem förrän, ja, det här kanske. Alltså, förrän man har 
pratat med någon. 

 
Att lyfta fram olika aspekter av sig själv och sitt liv och titta på dem mer utifrån 
kan det ha varit en stor del av terapin för vissa intervjupersoner. De flesta 
behövde dock gå vidare efter det här steget och få hjälp med hur de skulle 
förändra eller hantera olika händelser, situationer eller beteenden.  
 
 

Sånt man helt enkelt inte pratar om.  
Flera av informanterna hade något som de var mindre nöjda, eller direkt 
missnöjda med, i terapin. Någon kom dit med ganska specifika förväntningar på 
hur terapin skulle vara och vad den skulle tillföra. Men trots missnöje eller icke 
infriade förväntningar var det få av dem som tog upp detta med sin psykolog. De 
kan ha önskat att något var annorlunda, men de har under terapins gång inte 
uttryckt detta för sin psykolog, med ett undantag. Det verkar som om det inte 
finns i deras föreställningsvärld att man kan ifrågasätta tillvägagångssättet, eller 
be om något annat. Det säger att de inte vet själva vad som är rätt eller fel, samt 
att de känner att de inte kan ifrågasätta psykologens professionellitet.  
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   IP: Ja, att, ena gången kanske jag ville prata om det som stod mig närmast, men 
så vart det liksom en fortsättning på det vi hade pratat om innan istället. 
I: Hur blev det då?  
IP: Nej det vart ju liksom inget, det var ju inte negativt på det sättet om man inte 
fortsatte med det tidigare, men att det var lite grann som att, ja, det kändes ju lite 
som att det var inte det som behövdes pratas om.  
(.…) 
I: Men du sa aldrig så här "Så här skulle jag vilja ha det, jag vill att du ska säga till 
mig det, jag vill att du ska säga det"?  
IP: Nej. Så var det inte. Jag menar, jag vet ingenting om hur man behandlar. När 
det gäller såna här psykiska svårigheter då, eller vad man ska kalla det för. Så att 
det kändes lite grann som att ifrågasätta tillvägagångssättet om jag skulle säga 
något sånt. Det är klart att man kan komma med förslag. Men att säga så här, att 
så här vill jag inte ha det, det skulle nog vara lite halvtokigt, tror jag. Jag menar, är 
man professionell och jobbar med det här så borde man liksom se saker och ting. 
Antar jag. Om hur, fast det är klart, man kanske, äh, jag vet inte. Nej, men det var 
ju liksom aldrig fel. 
  
   IP: Men han kändes ju halvintresserad faktiskt. (skratt) 
I: Jasså? Hur då då? 
IP: Jag vet inte, han var liksom, men inte så här "Oh, vad spännande". Han var 
mer så här "Aha, mm.". Och sen så drömde han sig bort så här, kändes det som. 
"Jaha, nej nu fattar jag inte." Som att han var lite frånvarande ibland.  
I: Men hur kändes det då?  
IP: Ja, det var ju kanske inte jättekul, men... Det var kanske därför som det inte 
var så himla jättekul att sitta där och börja prata om någonting, för det var som att 
man vill liksom ha bekräftat att det var det som var relevant, på något sätt. För det 
är så man känner, att han kan ställa någon fråga så att jag kan ta den tråden 
liksom.  
I: Okej, så det kändes, blev det så som att det kändes som att du pratade om fel 
saker då?  
IP: Ja. Ja, ibland. 
(….) 
I: Men det här att han kändes lite ointresserad ibland, sa du någonsin någonting 
om det? 
IP: Jo, men det tror jag. Jag var ganska ärlig med han och sa det att det här tycker 
inte jag känns bra. Men jag sa inte så här att "Hallå, vakna.", utan jag sa liksom 
inte så här att "Jag tror du sover.", men det vart ganska mycket tyst liksom. "Jaha, 
ja…jaha…" 
 
   IP: Ja, alltså jag sa till honom att jag gärna ville att han skulle hjälpa mig, och 
hjälpa mig hitta mig själv, och ge mig råd och exempel som man kan göra, och 
metoder eller någonting.  
I: Mm. 
IP: Ja, men liksom "Tänk så här nästa gång du känner så här." Och han liksom 
bara "Ja…men det här är ju en hjälp-dig-själv-inriktad…" liksom… Så att det var 
ju inte så mycket som man fick… 
I: Vad sa du? 
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IP: Det var ju inget han ändrade på. Han tyckte ju att man skulle sitta och hjälpa 
sig själv, så då kunde ju inte han sitta och hjälpa mig. Jag vet inte riktigt hur han 
tänkte, men… 

 
I det andra citatet verkar det som om informanten har tagit upp något om hur 
hon kände, men inte rakt ut. Hon verkar ha framfört något om vad hon tycker 
om tystnad, men inte att hon tycker att det känns som om psykologen är 
ointresserad av hennes problem. En informant framförde tydligt hur hon ville att 
terapin skulle se ut, men hon tyckte inte att det ledde till någon förändring, vilket 
var en av anledningarna till att hon senare avslutade terapin.  
 
 
Vad psykologen gör och inte gör 
 

Ge feedback.  
Att psykologen manade till reflektion, ställde frågor, och kom med nya 
perspektiv var något som uppskattades mycket av alla informanter, och som 
uppgavs som en viktig del som saknades när det inte fanns med i terapin.  

 
   IP: Ja, men hon öppnade ju vissa saker så. 
I: Hur då? 
IP: Alltså att jag, jag fick lite bredare perspektiv på saker och så, fick perspektiv 
på saker som har hänt förut när man var liten och så… 
(….) 
IP: Nej, men det, det var bra att hon, hon vidgade lite. För man tänker så smalt när 
man mår så dåligt. 
 
   IP: Eh, dels var det att jag lärde mig att reflektera över mina egna handlingar 
och bakgrunden till handlingarna, varför jag kanske agerade, eller varför jag sa 
eller gjorde saker.  
(….) 
IP: Och sen när jag hade pratat klart och inte hade någonting mer att säga så, då 
var det lite, ja men, lite tips och hon vände och vred ofta på saker och så där. 

 
I det första citatet berättar informanten att psykologen hjälpte henne att vidga 
perspektivet när hon inte själv var förmögen att göra det. I det andra citatet ser 
det ut som om psykologens vändande och vridande har lett till att informanten 
själv lärde sig att göra detsamma.   
 
 

Ge sammanhang i livet.  
Ett par informanter nämnde det som en viktig del av terapin, eller som ett 
genombrott, när olika delar av deras berättelser kopplades samman av 
psykologen. Det verkar som om de inte alltid visste varför de mådde dåligt, eller 
hur olika saker hängde samman i deras liv. En viktig del i terapin blev därför att 
klargöra detta.  
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   IP: Och det jag kände som ett genombrott, det var när vi hittade ett spår som 
sammanförde alla de här små pusselbitarna. Där vi hittade att ja, men kan den här 
saken vara en orsak till den händelsen, eller den saken? Så det var som ett 
genombrott, det kändes som att jaha, som jaja, okej.  
I: Att du fick ett sammanhang då? 
IP: Ja, precis! Man fick ett, ett väldigt sammanhang. 
 
   IP: Så att ja, hon fick liksom ihop mitt allt, alla mina trådar liksom, som bara låg 
där. 
I: Hur då då? 
IP: Mm, vilket jävla uttryck egentligen. Ja alltså hon, det här med perspektivet, 
hon fick med allting.  
 
   IP: Jag känner att jag fick argumentera lite grann för vad jag tyckte och så, det 
var så skumt, för att jag visste själv inte riktigt vad problemet var. Det var nog 
snarare så det var ja. Det var därför jag var så förvirrad.  

 
Många informanter delgav denna förvirring som beskrivs på ett eller annat sätt i 
citaten ovan. De mår dåligt men vet inte riktigt varför. De söker hjälp, men vet 
inte riktigt för vad.  
 
 

Tystnad.  
Något som kanske var det mest framträdande temat i intervjuerna var tystnad. 
Nästan alla informanter pratade om tystnad på ett eller annat sätt, och verkade 
lägga stor vikt vid hur just tystnad användes. Informanterna delgav i största 
utsträckning väldigt negativa reaktioner på tystnad, till exempel att tystnaden 
fick dem att känna sig obekväma och olustiga till mods. 

 
   I: Var det något som du gjorde eller inte gjorde som du tänker att det påverkade 
terapin negativt?  
IP: Nej, alltså det, men grejen är att det tog flera gånger som vi satt och snackade 
som inte vi sa någonting. På jättelång tid! (skratt) 
I: Hur menar du? 
IP: Alltså för att han hade fått för sig, hans hela grundprincip var att han skulle 
sitta tyst när jag kom in. Och att jag skulle börja prata. Och det tyckte ju jag att det 
var skitjobbigt. Jag visste inte vad jag skulle säga för då var jag tvungen att säga 
rätt sak på något vis. Och då visste inte jag vad jag skulle säga, vad jag fick till 
skollunch. Det var såhär att, vad svårt att komma in på något ämne, då ville jag ha 
en fråga liksom. Och sen efter flera gånger då kom vi fram till istället att vi skulle 
liksom kompromissa, att han bara "vart befinner du dig idag" sa han. Då hade jag 
någonting att nysta på. 
I: Det blev bättre då?  
IP: Ja. Det var skönt, det vart ju mycket bättre då. För innan så satt jag tyst, och så 
satt han tyst, och så vägrade han säga någonting och då vart jag irriterad. Så det 
tyckte jag var lite skumt i den här terapiformen faktiskt. 
 



 24 
 

   I: Men du sa att när det blev tyst så brukade hon fråga någonting och så…? 
IP: Ja, eller att, att hon fyllde på då. 
I: Ja, vad tyckte du om det då? 
IP: Det tyckte jag var bra, det var bra att det inte blev tyst för det kändes konstigt 
när det blev tyst.  
I: Det var skönt att det inte var tyst? 
IP: Mm. Det kändes mer naturligt då. Men den första som jag hade han var 
jättetyst. Hela tiden. Och…jag kände mig jättekonstig. När jag hade berättat 
någonting så blev det väldigt tyst. Och då bara…jaha…då kände jag mig jättedum 
och ville nästan inte prata.  
 
   IP: Det var mest bara att det var bara jag som satt och pratade, och det är ju inte 
så intressant. För mig. Alltså jag ville ju ha någon slags respons, men det var ju 
ingen respons alls, så ibland kunde man ju sitta tyst i tio minuter liksom. Det var 
helt tyst, båda två för han sa ju ingenting och jag hade ju inget att säga, för alltså, 
jag kan ju inte bara sitta och berätta om mig själv i 40 minuter, bara rabbla på, 
liksom det är…utan att få några frågor eller någonting. Alltså det var ju knappt 
några frågor alls, alltså nej. Nej! 
I: Hur kändes det när det blev tyst så där då, i tio minuter? 
IP: Ja men det var ju skithemskt. Alltså, det är ju inget roligt att få så här pinsam 
tystnad när man går någonstans där man vill ha hjälp. Alltså det är ju såna 
situationer som man vill undvika. Det blev ju bara värre! Man kände sig utsatt på 
ett sätt när man sitter där, man blev ju uttittad på ett sätt. Han satt ju bara och 
tittade på en och sa ju ingenting, och det tyckte jag var väldigt obehagligt. Så då 
vart det ju bara värre på det sättet. När det blev så.  
I: Du sa att man känner sig utsatt, hur menar du då? 
IP: Ja men alltså uttittad, studerad. Så här som ett exempel. 

 
Flera informanter beskrev hur obekvämt det kändes när det blev tyst. De visste 
inte vad de skulle göra i dessa situationer vilket ledde till att det kändes pinsamt 
eller att de blev irriterade. Vidare verkade det leda till att de inte ville prata 
själva när de inte fick någon respons ifrån psykologen. 
 
 
I terapirummet 
 

Att bli sedd och bekräftad.  
En aspekt som flera informanter tog upp som en viktig del av terapin var att bli 
sedd och bekräftad. De pratar om det som något väldigt positivt att få komma till 
någon som ser att de mår dåligt, och bekräftar dem när de har gjort framsteg.  

  
   I: Var det något speciellt med att just gå i terapi som…? 
IP: Jag tror att det var ganska skönt att bli sedd, alltså att det var skönt att kunna 
gå dit. 
(….) 
IP: men det hjälpte ju just den där bekräftelsen, på att det ändå var jobbigt och så. 
 
   IP: Så att det fick jag mycket beröm över, det kommer jag ihåg.  
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I: Ja. Var det någonting som var bra också, att få beröm? 
IP: Ja, för vissa gånger kan det ju också ha varit så att jag kom tillbaka och 
berättade en historia och då kunde ju hon säga att "Men gud, märker du inte att, 
vad du har gjort. Du har ju gjort något jättebra här!" Och det kanske inte jag hade 
reflekterat över, men då kom man ju på det, att just det, jag har ju faktiskt gjort 
något väldigt bra här. Så det var ju att få lite, ja mycket kredit var det ju att få. Så 
det var jättekul. Det behövdes också. Att man fick den här uppmuntran och, ja, 
men ibland klarar man inte alltid av att se det positiva i saker och ting. Då behöver 
kanske man någon annan som påminner och hjälper en att göra det. Det var bra. 

 
Stöd och uppmuntran och förståelse är något som märks och uppskattas. 
 
 

Samspel.  
När terapin har fungerat bra verkar det ha funnits ett samspel som består av att 
klienten först pratar och berättar om saker, och att psykologen därefter kommer 
med frågor och kommentarer som leder till reflektion eller som öppnar upp för 
nya perspektiv. När denna respons uteblir ifrån psykologens håll tas det ofta upp 
som något som saknades i terapin. Flera av de intervjuade tog upp att 
psykologen hade återgett det de hade sagt, istället för att fråga vidare, och det 
verkar som om de inte tyckte att det gav dem så mycket.  

 
   I: Var det någonting någon gång som ni gjorde, eller som terapeuten sa som du 
tyckte inte var så bra? Eller som du undrade över varför det var så? 
IP: Nja, jag vet att det var någon gång…jag kanske pratade för mycket om hur jag 
tyckte att jag var själv, fastän jag egentligen ville ha någon sorts analys. Jag ville 
liksom mer att…någon skulle tala om för mig hur jag var istället för att jag skulle 
prata om mig själv. Och det kändes väl kanske lite fel, efteråt. Att det vart, jag vet 
inte.  
I: Att det var du som fick berätta hur du själv var? 
IP: Ja. Ja. 
I: Ja, på vilket sätt kändes det fel? 
IP: Ja, att det inte riktigt var det jag ville få ut utav det. 
(.…) 
IP: I vissa stunder så var det så här att det kändes nästan som att nu kanske han 
borde säga något.  
  
   IP: Nej, det var väl liksom mer att han var så himla passiv, på något sätt. Jag vet 
inte om det är det som är konceptet, men han var väldigt passiv tyckte jag. Alltså 
mest återupprepade det jag sa. "Nu förstår jag inte." Mer så, istället för att ställa 
liksom de här direkta frågorna.  
(….) 
I: Mmm, något annat? 
IP: Nej… Jo, alltså jag var ganska stressad för det var tiden, det fanns en klocka 
bakom som jag alltid satt och såg på. Fast det var kanske ingenting negativt, för 
det var skönt att kunna se att tiden, men jag kände att det var jättestressande. Fast 
det var ingenting negativt så, utan det var mer att, man kanske behövde. Men det 
var ändå ganska jobbigt.  
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I: Hade du velat att det inte fanns någon klocka? 
IP: Jag vet inte… Nej, för det är skönt att ha kontroll på tiden i och för sig, men 
det störde ganska mycket, allt som man ville ha sagt och så, och sen så sa han 
ingenting, och så gick bara tiden. Och så bara satt man där och kom inte fram till 
så mycket. Eftersom han inte ställde några ledande frågor som drev det framåt.  
I: Så tiden gick utan att han sa någonting. 
IP: Ja, om vi hade haft lite mer dialog så hade jag kanske fått ut ännu mer av det. 
Så känner jag.  
I: Vad hade du velat att han skulle…? 
IP: Men lite mer ledande, alltså "varför känner du så?", "vad tror du det bottnar 
i?". Och såna saker.  
I: Så att du fick tänka steget längre? 
IP: Mmm. 
  
   IP: Men ändå så kunde man prata med henne på ett bra sätt. Hon fick en att prata 
jättemycket, kommer jag ihåg. Jag pratade ju alltid jättemycket. (skratt). Hon var 
oftast väldigt tyst så. Eller hon var tyst, men när det blev tyst såhär så sa hon 
någonting, någon fråga eller nåt, så att det inte blev tyst, men hon var, hon 
lyssnade mycket. Och det tyckte jag var jättebra.  
I: Att hon lyssnade? 
IP: Ja. Men att hon samtidigt kom med egna, inte att du ska göra så och så, utan 
lite mer kryptiskt så att jag skulle tänka själv. Det var jättebra. 

 
Informanterna uppgav sällan att de ville ha direkta råd eller anvisningar på hur 
de skulle göra, utan de efterfrågade snarare frågor som kunde leda dem vidare, 
eller nya perspektiv som fick dem att se på saker ur nya och fler synvinklar. Ett 
undantag till detta är informanten i det första citatet som önskade en analys av 
sin person.  
 
 

Rummet.  
Ett par av de intervjuade tog upp hur terapirummet såg ut när de fick frågan om 
det var något som de hade velat att det hade varit annorlunda. De tyckte båda två 
att rummet som det såg ut kändes lite stelt. De tyckte inte om att det var ett 
kombinerat kontor och terapirum, utan de hade velat ha ett mer avslappnat och 
bekvämt rum att prata i. De tyckte att den stela inredningen gjorde det svårare 
att öppna sig.  

 
   I: Vad var det som du hade velat ha annorlunda? 
IP: Nej, men det blir den här sterila miljön lite.  
I: Mm, hur skulle det ha kunnat se ut då? 
IP: Jag vet inte. Nej, inte i ett kontor. Att man hade det separat ifrån där man 
pratar kanske. Fast då, det ska ju inte var ett för litet rum. Då känner man sig 
värsta instängd.  
I: Mm. Inget skrivbord och så menar du då eller, när du tänker kontor just.  
IP: Ja. Och lite mera mysigt kanske.  
(….) 
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IP: Mm. Kanske man kan göra något med ljuset. Jag vet inte. Att det var mer 
nedsläckt kanske. Fast det kommer jag inte ihåg om det var. Det var ju vinter 
också när jag gick.  
I: Mm. Du hade velat ha lite mer dämpad belysning? 
IP: Mmm. Ja, för då kommer saker och ting lättare. 
 
   IP: Men det skulle kanske vara lite mer avslappnat, första gångerna kändes det 
lite konstigt att sitta så här. Men det blev bättre, men det kändes fortfarande lite 
konstigt. Så att det kanske skulle vara en annan miljö.  
I: Okej. Hur skulle den miljön se ut då?  
IP: Vet inte. Lite mindre som ett kontor, eller lite mer som ett vanligt ställe. 

 
Ett ombonat och mysigt rum med dämpad belysning tror informanterna ovan 
hade gjort det lättare för dem att prata obehindrat. 
 
 
Utanför terapirummet 
 

Hemläxor.  
Ett par stycken av de intervjuade fick någon slags hemläxor, eller utmaningar, 
som en av dem kallar det. Detta var ett mycket uppskattat inslag, som även 
efterfrågades av ett par av dem som inte hade haft det i sin terapi.  

 
   IP: Hur lyckades jag. Jag tror att det var en kombination, mycket av att man fick 
hjälp härifrån och det var nog inget, jag kommer ihåg att hon gav mig en 
utmaning en gång.  
I: Hur kändes det då, att få en utmaning så där? 
IP: Det kändes bra, jag gillar utmaningar! Jag är lite så där att jag behöver lite 
utmaningar. Och då var jag ändå så pass stark i mig själv, jag hade kommit så 
långt så att hon visste att hon kunde ge mig en utmaning, att jag skulle ta det, ta 
det på rätt sätt då.  
(.…) 
I: Hade du klarat den utmaningen i början av terapin, tror du?  
IP: Nej, absolut inte.  
I: Nej. Utan det var när du hade kommit en liten bit.  
IP: Ja. Precis. 

 
   IP: Jag tror att hon gav mig läxor liksom så här.  
I: Ja, hur var det då? 
IP: Det var inte så jättemycket, utan det var bara en tanke. "Tänk så här nu", 
"Testa att göra så här" Alltså, så testade jag det.  För jag ville så gärna komma ur 
den där onda spiralen. Och då testade jag det. Det var jobbigt, men…jag gjorde 
det.  
I: Vad tyckte du om att få de där läxorna då? 
IP: Det var jättebra. Det var det. Då kunde man tänka. Då fick man liksom något 
och fokusera på, istället för att tänka alla tankar på en gång eller…att man 
fokuserade på att tänka…på en grej. 
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I det första citatet tar informanten upp utmaningen hon har fått när hon frågas 
om hur hon egentligen lyckades med allt som hon åstadkom i terapin. Hon 
påpekar vidare att hon fick utmaningen först en bit in i terapin, när hon var lite 
starkare, var lite mer redo för det. Senare i intervjun kommer det fram att det 
inte bara var en, utan flera utmaningar under terapins gång, och alla verkar ha 
varit viktiga för klientens väg mot ett bättre mående. I det andra citatet är det en 
annan slags läxor som tas upp. Där verkar det mer handla om ett sätt att fokusera 
i vardagen, ett sätt att ta itu med en sak i taget. En tredje form av hemläxor 
efterfrågas av en tredje informant.  

 
   I: Om du får bestämma helt själv hur du hade velat att terapin hade varit 
annorlunda, hur skulle det ha varit då? 
IP: Ja, men då skulle den ju ha gett mig så att säga frågeställningar, som jag kan 
fundera på och tänka efter, och ge mig metoder som jag kan använda i 
vardagslivet. Om man känner sig deprimerad "Prova att tänka så här." Eller " Gör 
så här när du känner så." Alltså, ge mig något att arbeta med. Ge mig liksom 
verktyg att arbeta med. För det är ju det som jag tror hjälper de flesta, att man har 
någonting som man kan jobba med själv också, när man inte går där. 

 
Här efterfrågas att få med sig så kallade verktyg hem, att ha något konkret att 
arbeta med. Detta är en gemensam faktor för alla hemläxor, att de har något 
konkret att jobba med utanför terapirummet. Att få med sig olika saker att 
fundera på till nästa terapitillfälle var också något som efterfrågades.  

 
   IP: Det är ju mer att få den där infallsvinkeln som man inte har tänkt på, jaha, 
man kanske ska börja fundera på det, kanske kunde ha fått några hemläxor, eller, 
så här "Du kan ju fundera på det här, eller se hur du hanterar den här situationen". 
Och såna saker. Det hade jag tyckt varit väldigt spännande.  
I: Det hade du velat ha?  
IP: Mm. 

 
 

Avslut.  
Något som verkar ha varit något av en känslig punkt för flera informanter är 
avslutet. Det verkar som om det är viktigt att de är väl förberedda för ett avslut, 
och att de får någon slags sammanfattning som binder ihop allt de har gått 
igenom i terapin och som förbereder dem för att klara sig själva. Något som 
upplevdes som väldigt positivt var när informanterna kände att de hade med sig 
något ifrån terapin även efter avslutet, något som de kunde gå tillbaka till och 
tänka på när det känns jobbigt.  

 
   I: Minns du något någon gång som du var här som du gick härifrån som det 
kanske kändes som att det var något som inte hade varit helt bra? 
IP: Mmm, det var nog sista gången tror jag.  
I: Var det någonting som hon hade sagt eller gjort, eller?  
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IP: Nej, för att då skulle hon, eller jag skulle inte komma tillbaka nästa gång, 
veckan efter. Och sen blev det så att jag inte kom tillbaka alls, och så ringde hon 
och då kändes det som att det inte blev något riktigt avslut. 
 
   I: Hur menar du då, tänka på? 
IP: Nu när det här är slut så ska du tänka… Om det blir så här, så tänk på 
blablabla. 
I: Någonting att få med dig där vid avslutet? 
IP: Ja. 
(….) 
IP: Så…men några så här, kanske lite så här, komma ihåg… Jag kommer inte ihåg 
allt som vi sa, men då kanske man skulle ha sagt lite mera. Fast det sa vi nog.  
I: Men det hade varit bra tycker du?  
IP: Ja. 
I: Kanske skriva ned någonting tillsammans, eller något sånt där? 
IP: Ja, ja, det kanske… 
I: Så kunde man ha med sig det sen… 
IP: Mm, skriva ned. Så har man verkligen det.  
I: Ja. 
IP: Ja, det var en bra idé. Det kändes så kort liksom på slutet. Som att man inte 
fick summera riktigt. 

 
   IP: Ja, så att det var verkligen så att då blev man ju påmind väldigt mycket om 
vad min terapeut sa. Jag fick ju tillbaka hennes, det är någonting som förföljer mig 
också, det tycker jag jättemycket om. Att jag kommer ihåg hennes råd och tips 
och sådär. Jag brukar tänka tillbaka, hur skulle hon ha sagt att jag skulle lösa den 
här situationen. Liksom så där då brukar vi sitta, brukar jag sitta och tänka för mig 
själv ibland. 
(….) 
IP: Så man blev sin egen lilla terapeut. 

 
De två informanterna i de två första citaten blev tvungna att avbryta terapin 
innan de var riktigt redo för det, och detta kan ha lett till känslan av att trådarna 
inte riktigt knöts ihop, eller att de inte riktigt hann gå igenom vad de kunde ta 
med sig och hålla fast vid. I det sista citatet är det nästan som om informanten 
har med sig sin terapeut även efter avslutet, och kan föra ett samtal med henne. 
Eller som hon själv uttrycker det, hon har blivit sin egen terapeut. 
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Resultatdiskussion 
 
Redovisningen av resultaten visar att det som dessa sex unga vuxna 
sammantaget tyckte var viktiga faktorer för en lyckad terapi var att ha en 
terapeut som lyssnade intresserat, bekräftade dem, kom med frågor och nya 
infallsvinklar på det de hade berättat, gav råd och hemläxor, samt kopplade 
samman olika delar av deras liv. För att de ska känna sig trygga vill de veta 
något om psykologen, känna att personkemin stämmer, att terapirummet är 
trivsamt, samt att de får ett ordentligt avslut på terapin, gärna där de får med sig 
något inför framtiden. 
 
Det informanterna tog upp som hindrande i terapin var främst om psykologen 
var alltför passiv. Detta innebar dels att de inte fick den feedback de önskade, 
och dels att det uppstod en tystnad som upplevdes som mycket obekväm. En 
annan aspekt som gjorde terapiarbetet svårt var ifall informanterna upplevde att 
personkemin inte stämde mellan dem och psykologen. Ett par informanter hade 
till exempel svårt för att anförtro sig åt manliga psykologer, och en alltför ung 
psykolog föreställde de sig skulle kännas underligt.  
 
Det jag tycker är intressantast ur psykoterapisynpunkt är hur resultatet visar på 
brist på kommunikation mellan klient och terapeut när det gäller vissa ämnen. 
Det missnöje med terapin som informanterna tar upp handlar nästan uteslutande 
om att de inte har fått den respons de har velat ha av sin psykolog. Oftast har det 
handlat om att psykologen har varit för tyst och tillbakadragen, vilket ligger i 
linje med tidigare forskning (Werbart, 2004; Lilliengren & Werbart, 2005). Ofta 
har de velat ha mer av psykologen – mer personlig information, mer respons, 
fler nya perspektiv på det de berättar, mer verktyg att jobba med utanför 
terapirummet, mer råd, och så vidare. Det verkar som om avsaknaden av olika 
slags respons ifrån psykologen ger klienterna en känsla av att psykologen är 
oengagerad och egentligen inte bryr sig om klienten i fråga. Informanterna 
uppger även att det är oerhört jobbigt när det blir tyst i terapirummet. Flera 
informanter beskriver en "pinsam tystnad" som upplevs som mycket besvärande 
och gör att de känner sig väldigt illa till mods. Jag tror att detta kan vara något 
som är särskilt känsligt för just den undersökta gruppen. De uppger själva att de 
var osäkra och inte visste vad som förväntades av dem och att det då kändes 
väldigt svårt att bli bemött med tystnad. Det kunde till och med leda till att de 
kände sig utsatta i dessa situationer. Detta, hur klienterna uppfattar en passiv 
psykolog, är den första viktiga delen som jag vill lyfta fram.  
 
Den andra lika viktiga delen är att klienterna själva sällan tar upp detta missnöje 
med sina psykologer. Det kan tänkas att de inte tar upp det ens om de får en 
direkt fråga om ifall det är något de är missnöjda med, eftersom informanterna 
samtidigt som de uttryckte ett missnöje med vissa delar av terapin verkade ha en 
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stor respekt för sin psykolog. De verkade se på psykologen som en 
auktoritetsperson, vilket ledde till tillit och trygghet, men som samtidigt ledde 
till att psykologen blev någon som det inte gick att ifrågasätta. När psykologen 
blir en auktoritetsperson som det inte går att ifrågasätta är det möjligt att det som 
känns fel läggs på den egna personen, vilket gör det ännu svårare för klienten att 
ta upp något som inte är som hon/han vill ha det. I intervjuerna finns det 
undantag där någon klient faktiskt rent ut tagit upp vad hon tyckte var fel i 
terapin, och hur hon ville ha det istället. Detta ledde dock inte till någon 
förändring av arbetssättet, vilket var en bidragande orsak till att hon avslutade 
terapin. Sammantaget kan man säga, i enlighet med tidigare forskning 
(Lilliengren & Werbart, 2005; "Vetenskaplig redovisning från", 2006; Philips, 
2005) att det är viktigt att terapeuter lyssnar på den kritik som klienter framför 
och försöker anpassa terapin därefter, givetvis inom rimliga gränser. Med 
bakgrund av dels resultaten i denna studie – att majoriteten trots missnöje inte 
tog upp det med psykologen – och dels Bedis (2006) fynd – att klienter inte 
alltid orkar ta mycket ansvar i terapin – kan det även vara eftersträvansvärt att 
terapeuter själva utvärderar arbetssättet med sina klienter, samt strävar efter ett 
öppet klimat där kritik emot psykologen och terapin tas emot på ett konstruktivt 
sätt.  
 
I tidigare studier har passiva och tillbakadragna terapeuter tagits upp som något 
som upplevs som negativt ("Vetenskaplig redovisning från", 2006; Lilliengren 
& Werbart, 2005). Informanterna i föreliggande studie tog upp tystnad som det 
de upplevde som svårast att hantera. Det fanns dock någon informant som 
berättade om en skön tystnad, då hon upplevde att psykologen tog in det hon 
berättat. Frågan är vad som skiljer dessa båda tystnader åt? Är det så att den 
dåliga tystnaden egentligen handlar om passivitet? Eller är det just tystnad i sig 
som upplevs som obekväm av unga klienter? Som psykolog finns det möjlighet 
att hantera tystnad på olika sätt. Kanske är det bästa sättet även här att föra en 
dialog med klienten om hur just hon/han upplever tystnaden. 
 
Det som informanterna uppgav hjälpte dem mest var att helt enkelt ha någon 
utomstående att prata med, någon som lyssnade på dem. De ville att denna 
någon skulle lyssna aktivt, låta klienten prata färdigt, och sedan komma med 
kommentarer, som nya perspektiv, frågor som fick klienten att tänka vidare, 
eller förslag till hur situationen kunde hanteras. Flera informanter tar upp att det 
är väldigt viktigt att personkemin mellan dem själva och psykologen stämmer 
för att de ska känna tillit och våga prata fritt. De pratar om personkemi som om 
det är något som antingen finns eller inte finns, men samtidigt tar de i andra 
sammanhang upp aspekter som de tycker är viktiga hos en psykolog. Dessa kan 
vara att de känner att de har något gemensamt med psykologen, att de får veta 
något personligt om psykologen, att de känner att psykologen är på deras sida 
och bryr sig om och lyssnar på dem.  



 32 
 

 
Ett par informanter ville helst ha en kvinnlig psykolog, medan de andra ansåg att 
personkemi var viktigare än kön och att de därutöver litade på att alla hade 
samma utbildning och professionellitet, vare sig psykologen var kvinna eller 
man. Några informanter trodde att valet av en manlig eller kvinnlig psykolog 
kunde bero på vad man sökte hjälp för. Med bakgrund av detta kan det tänkas att 
det är en poäng att klargöra sökorsak och ifall klienten föredrar en manlig eller 
kvinnlig psykolog innan matchning med psykolog sker. Att ingen informant 
föredrog en manlig psykolog kan ha berott på att det endast ingick en man bland 
de intervjuade. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut ifall fler män 
hade ingått i undersökningen, både vad gäller denna aspekt och andra. Några 
försök att titta på könsskillnader hos informanterna, som ursprungligen var 
avsikten, har inte gjorts i och med att urvalet var så litet och könsfördelningen så 
snedfördelad.  
 
När informanterna fick frågan om hur de såg på psykologens ålder svarade de 
flesta att åldern inte spelade så stor roll. Ett par uppgav dock att det skulle 
kännas konstigt att ha en psykolog som var alltför ung, eller i deras egen ålder. 
När en av dem frågades vidare om detta visade det sig dock att åldern 25-30 år 
redan uppfattades som äldre, och därmed inte skulle var något problem. Så när 
de uppger att de helst vill ha en äldre psykolog förefaller det som om det endast 
är någon i deras egen ålder de vill undvika. 
 
Vid jämförelse av de resultat som framkommit i föreliggande studie med de 
resultat som finns ifrån tidigare forskning finns det en del som överensstämmer, 
och en del som inte gör det. Det är dock viktigt att notera att en del av den 
tidigare forskningen har inriktat sig på vad klienter uppfattar som läkande 
faktorer i allmänhet, medan det i föreliggande studie endast har undersökts vad 
de tycker hjälpte dem i själva terapin. Detta kan givetvis ge olika resultat. Ett 
tema i denna studie är hur terapirummet ser ut. Det var viktigt för informanterna 
att rummet kändes bekvämt och avslappnat för att de skulle kunna öppna sig och 
prata fritt. I Bedis (2006) studie är informanterna mellan 18 och 62 år, men de 
gav också vikt vid hur rummet var utformat.  
 
I föreliggande studie tog informanterna upp att de ville veta vissa personliga 
saker om sin psykolog. De uppgav att det kändes lättare att berätta om sig själva 
om de visste något om den de anförtrodde sig åt. I motsats till detta resultat 
uppgav informanterna i Gustavsson, Wastesson och Hansson Schermans 
undersökning (1999) att även om klient-terapeutrelationen kändes konstgjord så 
ville de inte veta för mycket om sin terapeut. Detta eftersom de tänkte sig att 
detta skulle hämma dem i terapiarbetet. Vad denna skillnad i resultat beror på 
går det endast att spekulera om. Det kan ha varit en reell skillnad, eller så har de 
båda grupperna informanter syftat på olika slags information om terapeuten, 
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eller så kan skillnaden ha berott på den teoretiska bakgrund forskaren har haft. 
Om det är det senare som är sant skulle även andra resultat i Gustavsson, 
Wastesson och Hansson Schermans studie kunna vara styrt av detta. Till 
exempel uppger de att informanterna ser återupplevande av känslor ifrån 
barndomen som en viktig del av terapin, något som inte framkom i föreliggande 
studie där forskaren inte är psykodynamiskt inriktad. Psykoterapierna som 
informanterna har genomgått har däremot varit med psykodynamisk inriktning. 
Hade inriktningen istället varit kognitiv, existentiell, eller någon annan 
psykoterapiform, hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut. Andra aspekter 
hade troligtvis lyfts fram som hjälpande, och ytterligare andra som vältande. 
Resultatet bör ses på med vetskapen att det är psykodynamiska psykoterapier det 
handlar om.  
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Metoddiskussion 
 
Det är alltid svårt att veta vad den information man får i undersökningar 
egentligen betyder, vare sig det är enkäter eller intervjuer som har använts. I 
föreliggande studie var de intervjuade före detta klienter på en 
psykoterapimottagning, vilket ytterligare kan ha försvårat uppgiften att svara på 
de frågor som ställdes. Det finns många faktorer som kan ha påverkat materialet 
på olika sätt. Först och främst kan det tänkas att det var svårt för informanterna 
att prata om sina terapier och sina terapeuter i och med att det ofta är känsliga 
ämnen som tas upp i en psykoterapi. Det är mycket möjligt att de informanter 
som var nöjda med sin terapi, vilket var en majoritet, kände lojalitet med sin 
psykolog och inte var så benägna att delge negativ information till en person de 
nyss träffat. Detta visade sig i flera intervjuer på så sätt att informanterna inte 
gav så mycket information i början av intervjun, men att det de berättade blev 
mer nyanserat och mer djupgående i slutet av intervjun. Det var som om de 
behövde en stund för att avgöra vad de kunde berätta. Ibland kunde deras 
beskrivning av terapin förändras under intervjuns gång, vilket Kvale (1997) tar 
upp som ett fenomen som kan uppstå under kvalitativa intervjuer. Förmodligen 
berodde denna förändring på ambivalenta känslor emot terapin och psykologen, 
men det kan också ha berott på att de under intervjuns gång kände sig mer och 
mer trygga att berätta även känsliga saker. Det blev på något sätt ett ärligare 
samtal emot slutet. Det är troligt att man genom den kvalitativa intervjun, som är 
mer som ett samtal, lättare får denna slags information, då den skapar ett 
öppnare klimat och ger utrymme till eftertanke och reflektion. Samtalet ger även 
utrymme för informanterna att ställa frågor till intervjuaren, vilket några gjorde, 
och detta stärkte troligtvis deras förtroende.  
 
 
Vilka var informanterna? 
 
Av 24 tillfrågade var det endast sex stycken som slutligen intervjuades. Det är 
svårt att veta hur detta har påverkat resultatet. Var det de som var väldigt nöjda 
med terapin som ställde upp? Var det de som tycker om att vara med i 
intervjuer? Var det de som hade tid? Den information jag fick av informanterna 
var olika, någon var väldigt nöjd och ville berätta om det, någon var missnöjd 
och ville berätta om det, någon tyckte att intervjun lät spännande, och ytterligare 
någon tyckte att det var roligt att Unga Vuxna på något vis fanns kvar i hennes 
liv. Det är omöjligt att veta om resultatet hade sett annorlunda ut ifall några 
andra av de 24 tillfrågade hade intervjuats. Något som dessa sex människor hade 
gemensamt var att de alla var väldigt samarbetsvilliga. Flera uttryckte i slutet av 
intervjun att de hoppades att de hade gett "bra" svar, eller att de önskade att de 
hade haft mer att berätta. Det verkade som om de försökte ge så informativa svar 
som möjligt, men givetvis finns det aspekter som inte kom fram då intervjun var 
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begränsad både till tidpunkt och omfattning, samt att det troligtvis finns delar 
informanterna valde att behålla för sig själva.  
 
 
Vem var intervjuaren? 
 
Det verkade inte som om informanterna såg på intervjuaren som ännu en 
psykolog, utan i större utsträckning som någon som var jämlik med dem. Detta 
framkom i och med att flera av dem sa saker som "du vet hur det är", eller 
benämnde intervjuaren och sig själva som "vi". Det är möjligt att detta gjorde 
det lättare för dem att prata fritt om både positiva och negativa upplevelser av 
terapin. När det gäller forskarens egen förförståelse om psykoterapi, till exempel 
uppfattningen om vad som borde hjälpa och vad som borde välta, är det svårt att 
säga i hur stor utsträckning detta påverkade resultatet. Ansträngningar att vara 
objektiv och att endast ställa öppna och icke-ledande frågor gjordes givetvis, 
men då intervjuarens erfarenhet av att utföra forskningsintervjuer var 
förhållandevis begränsad kan detta ha påverkat förfarandet negativt. Det är även 
möjligt att de ämnen som det frågades vidare om, eller som de uppmanades att 
utveckla, är färgat av det intervjuaren anser är viktiga faktorer i terapeutiskt 
arbete. Till skillnad från tidigare forskning har författaren till denna studie inte 
en utpräglad psykodynamisk inriktning, utan snarare ett eklektiskt 
förhållningssätt. Detta kan ha lett till annorlunda fynd eftersom förförståelsen 
vanligtvis påverkar dels intervjusituationen och dels bearbetningen av 
materialet. Till intervjuns fördel hade intervjuaren kunskaper i samtalsteknik och 
även terapeutiska kunskaper som sannolikt bidrog till att skapa en trygg och 
accepterande miljö som troligtvis verkade positivt för intervjusituationen.  
  
 
Metodologiska problem 
 
Det är alltid viktigt att hålla i tankarna att resultatet ur kvalitativa studier inte på 
något sätt är generaliserbart i statistisk mening. Detta gäller även denna studie. 
Resultatet kan ses som tendenser, som skapandet av kategorier inom området, 
och som intressanta teman som kan undersökas vidare. En viktig fråga är ifall 
mättnad anses uppnådd. Hade nya kategorier uppkommit ifall antalet intervjuer 
varit fler? Forskarens uppfattning var efter genomförandet av de sex intervjuerna 
att materialet var tillräckligt. Uppfattningen var vidare att ytterligare kategorier 
sannolikt inte skulle tillkomma. I efterhand ses det inte som en omöjlighet att 
nya kategorier faktiskt hade kunnat tillkomma, eller framför allt att existerande 
kategorier kunde ha stärkts om ytterligare ett par intervjuer hade genomförts.  
 
Ett oväntat metodologiskt problem som upptäcktes var att inte endast antalet 
informanter var få, utan även antalet psykologer de hade träffat. Det upptäcktes 
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att uttalanden gjordes som skulle kunna ses som specifika för en viss psykologs 
arbetssätt, och inte om terapi i generell bemärkelse. Detta gör inte deras åsikter 
mindre äkta, men det kan ge stort genomslag när både antalet informanter och 
antalet psykologer är lågt.  
 
Det finns anledning att ta upp några funderingar angående intervjuguidens 
utformning. Tanken var att utföra intervjuerna utan att ha några förutfattade 
meningar om vad som är viktigt för klienterna i en terapi. Det kan därför tyckas 
lite märkligt när det frågades specifikt om hur de intervjuade såg på psykologens 
ålder och kön. Skulle undersökningen ha gjorts om idag hade dessa områden 
utelämnats, och möjligtvis ersatts av ett öppnare område som till exempel vilka 
personliga egenskaper som är viktiga hos en psykolog. Det bör dock påpekas att 
några informanter själva tog upp psykologens kön redan innan de blev 
tillfrågade om detsamma. Det är därför troligt att det hade funnits med som ett 
tema även ifall det inte hade frågats specifikt om detta. Psykologens ålder var 
det dock ingen som nämnde spontant. När det gäller formuleringen av de två 
första frågorna, "Fanns det något i terapin som fick dig att må bättre?" samt 
"Fanns det något i terapin som du uppfattade som negativt?" uppfattade jag att 
den första frågan fungerade bättre än den andra. Det är möjligt att ordet 
”negativt” är för värdeladdat för att det ska fungera bra i detta sammanhang. 
Som tidigare är nämnt var de flesta av informanterna nöjda med sin terapi, så 
när de blev tillfrågade om något hade varit negativt var det flera som spontant 
svarade nej. Vid andra frågor, som ifall det var något som hade varit mindre bra, 
eller vad de hade velat ha annorlunda hade de däremot svar. Materialet som 
framkommer när det frågas om vad som har varit negativt i en psykoterapi är 
ofrånkomligen väldigt komplext. Vad uppfattas som negativt? Ska allt som 
uppfattats som negativt undvikas i fortsättningen? Avsikten med denna studie är 
inte att lägga fram riktlinjer för hur en psykoterapi bör se ut, utan endast att 
framföra klientens syn på vad som hjälpte och vad som hindrade.  
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Slutsatser 
 
Det informanterna tar upp som viktiga faktorer för en lyckad terapi är dels att de 
känner att personkemin stämmer med psykologen, och dels att psykologen är 
aktiv i terapiarbetet. Informanterna vill ha feedback i form av bekräftelse, nya 
perspektiv, frågor och råd. De uppskattar även hemläxor och att miljön i 
terapirummet är avslappnad. Att få veta något om psykologen, samt ett 
ordentligt avslut var ytterligare faktorer som främjade terapin. I de flesta fall 
spelar psykologens kön inte någon roll. Psykologens ålder är inte heller av vikt, 
så länge den inte ligger för nära klientens egen ålder. 
 
Det informanterna tog upp som hindrande i terapin var främst om psykologen 
var alltför passiv. Detta innebar dels att de inte fick den feedback de önskade, 
och dels att det uppstod en tystnad som upplevdes som mycket obekväm. Denna 
tystnad som de beskriver som väldigt påfrestande är ett nytt fynd i förhållande 
till tidigare forskning. Tidigare har det framkommit att passivitet hos 
psykologen kan uppfattas som ett hinder för klienten, men att tystnad i sig 
upplevs som hindrande är något nytt. Det vore intressant att undersöka vidare 
ifall detta är specifikt för gruppen unga vuxna. Det vore även intressant att 
undersöka ifall tystnad generellt upplevs som påfrestande, eller ifall det endast 
är i vid vissa tillfällen, eller viss slags tystnad.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

 
Hej! 
 
Detta brev skickas till dig med anledning av att du har gått i samtalsbehandling 
på Samtalscentrum Unga Vuxna i Nyköping. Jag, Anna Rosengren, är 
intresserad av vad du tyckte om din samtalskontakt, och hur den har hjälpt dig. 
Jag läser på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och ska till hösten 
skriva min examensuppsats, och med den anledningen planerar jag att utföra en 
intervjustudie med ett antal klienter som har genomgått samtalsbehandling hos 
Unga Vuxna. De svar jag får ifrån dig, och ifrån de andra som jag intervjuar 
kommer att sammanställas, och jag kommer sedan att bygga min uppsats på 
dessa. Alla deltagare är anonyma och det kommer ingenstans i uppsatsen att gå 
att urskilja vad enskilda personer har svarat, eller vilka de är. All information jag 
får är sekretessbelagd, vilket innebär att jag inte kommer att föra vidare några 
personuppgifter eller uppgifter om enskilda informanters svar. Detta gäller 
givetvis även emot de anställda på Unga Vuxna, de kommer inte att få veta vad 
just du har sagt. De kommer dock att få del av slutresultatet då detta är av 
intresse för dem för att få veta hur deras arbete fungerar. Intervjun kommer att ta 
ungefär en timme, och jag kommer att spela in samtalet. Inspelningen är enbart 
till för att jag senare ska kunna gå tillbaka och lyssna igen på det som sagts, men 
efter att jag har gått igenom det kommer bandet att förstöras. Det jag är 
intresserad av är hur du tyckte att samtalsbehandlingen fungerade, och jag 
hoppas att du är intresserad av att ställa upp på detta! 
 
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på 
E-mail: annro744@student.liu.se 
Eller telefon: 070-5365908. 
 
Med vänlig hälsning,  
Anna Rosengren.  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Inledning: Jag har bett dig vara med på en intervju som tillsammans med 
andra intervjuer kommer att ligga till grund för min examensuppsats på 
psykologprogrammet. Allt du säger är konfidentiellt och ditt namn kommer 
inte att finnas med någonstans. Jag kommer inte att föra vidare till någon vad 
just du har svarat. Intervjun kommer att spelas in, men försök att inte tänka 
för mycket på det, det är okej om du behöver vara tyst och tänka efter en stund 
innan du svarar. Du har också rätt att avbryta intervjun om du vill. 
 
Ålder: 
Kön: 
Terapeutens kön: 
Terapeutens ålder: 
Tid sen avslutande: 
Längd på terapin: 
 
 
Område 1: Fanns det något i terapin som fick dig att må bättre? 
 
 Något som var speciellt med att just gå i terapi? 

Något bra som terapeuten gjorde/sa? 
 Något speciellt som ni pratade om? 

Minns du något speciellt tillfälle/period som var extra bra, eller då 
något vände? 

 Något som terapeuten inte gjorde/sa? 
 Något du lärde dig om dig själv? 
 Något du lärde dig om dina problem? 
 Något som du själv gjorde? 
 
Område 2:  Fanns det något i terapin som du uppfattade som negativt? 
 
 Några begränsningar med just din terapi? 
 Något som terapeuten gjorde/sa? 
 Något som du saknade? 
 Något som terapeuten inte gjorde/sa/tog upp? 
 Något som du tyckte var fel eller jobbigt? 
 Minns du något speciellt tillfälle som påverkade terapin negativt? 
 Något som du gjorde? 
 Något som du inte gjorde, eller tog upp? 
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Område 3: Har du några tankar om att du hade en manlig/kvinnlig 
terapeut? 

 
 Hade du några speciella önskemål innan terapin började? 

Tyckte du att det fanns några fördelar med att han en 
kvinnlig/manlig terapeut? 

 Fanns det några nackdelar med att ha en kvinnlig/manlig terapeut?  
 Vad var särskilt bra med att det var en man/kvinna? 

Tror du att det hade varit annorlunda om du hade haft en kvinna/man 
istället? Vad? Bättre eller sämre? 
Om du skulle gå i terapi igen, skulle du vilja ha en kvinnlig eller 
manlig terapeut då? 

 
Område 4: Tror du att terapeutens ålder hade någon betydelse? 
 
 Var det bra att prata med någon som var äldre? Varför? 
 Tillförde åldersskillnaden några svårigheter? Vilka? 
 Tillförde åldersskillnaden några fördelar? Vilka? 
 Kände du att terapeuten kunde sätta sig in i din situation som yngre?  
 Tyckte du att terapeuten kunde förstå dig och din situation? 
 
Område 5, avslutande fråga: Om du fick bestämma helt själv, hur hade du 
önskat att din terapi hade varit annorlunda, om du fick bestämma precis 
hur du skulle vilja ha det?  
 
 
Avslut:  Hur tycker du att det har varit att sitta här och svara på mina 

frågor? 
 Är det något du undrar över nu?  
 
Då får jag tacka så mycket för att du ställde upp på den här intervjun! Om 
det dyker upp några frågor eller funderingar framöver får du självklart 
höra av dig!  
 
 
 
 
 
 
 


