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Sammanfattning 
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  beskriva  hur  tidigare  patienter  upplever  och  tänker  kring 
symboldramabehandling. Åtta personer (6 kvinnor och 2 män) har intervjuats, och intervjuerna har 
analyserats utifrån en tolkande fenomenologisk analys (IPA). I resultatet framkommer såväl faktorer 
som  utifrån  tidigare  forskning  är  gemensamma  för  alla  terapiinriktningar  och  sådana  som  är 
specifika  för  symboldramaterapi.  Resultat  som  framkommer  är  bland  annat  att  informanterna 
upplever att symboldrama förmått nå, och starta positiva förändringsprocesser i, djuppsykologiska 
och  emotionella  dimensioner  inom  dem.  De  menar  att  dessa  förändringsprocesser  fortsätter  att 
påverka  dem  också  långt  efter  att  symboldramabehandlingen  avslutats.  Informanterna  är mycket 
positivt inställda till symboldrama, och anser att de efter genomgången terapi har närmare till sina 
känslor  och  förmår  njuta mera  av  livet.  Ytterligare  ett  viktigt  resultat  är  att  informanterna  starkt 
poängterar  att  för  att  en  patient  i  symboldramabehandling  ska  nå  sin  potential  så  krävs  en  god 
relation mellan patienten och dess terapeut.  
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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur tidigare patienter upplever och 
tänker kring symboldramabehandling. Åtta personer (6 kvinnor och 2 män) har 
intervjuats, och intervjuerna har analyserats utifrån en tolkande fenomenologisk 
analys (IPA). I resultatet framkommer såväl faktorer som utifrån tidigare 
forskning är gemensamma för alla terapiinriktningar och sådana som är 
specifika för symboldramaterapi. Resultat som framkommer är bland annat att 
informanterna upplever att symboldrama förmått nå, och starta positiva 
förändringsprocesser i, djuppsykologiska och emotionella dimensioner inom 
dem. De menar att dessa förändringsprocesser fortsätter att påverka dem också 
långt efter att symboldramabehandlingen avslutats. Informanterna är mycket 
positivt inställda till symboldrama, och anser att de efter genomgången terapi 
har närmare till sina känslor och förmår njuta mera av livet. Ytterligare ett 
viktigt resultat är att informanterna starkt poängterar att för att en patient i 
symboldramabehandling ska nå sin potential så krävs en god relation mellan 
patienten och dess terapeut.  
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”DET FINNS NÅGONTING INNANFÖR ALLA DE HÄR LAGREN” 
- patienters upplevelser av symboldramabehandling - 

  
Mitt intresse för symboldrama väcktes i samband med att jag lärde känna en 
symboldramaterapeut som delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med 
metoden, jag fick också tillfälle att prova på såväl att själv genomgå grunderna i 
symboldrama som att vägleda en kollega i avslappning och visualisering. 
Metoden utövas idag i Sverige av ett fåtal symboldramaterapeuter, i 
Storbritannien och Tyskland är metoden vanligare, och jag vet att jag inte hade 
kommit i kontakt med symboldrama i min psykologutbildning om jag inte hade 
lärt känna nämnda symboldramaterapeut. Då det stora flertalet av de studier som 
gjorts gällande symboldrama är av kvantitativ karaktär, där behandlingsutfall 
studeras, väcktes mitt intresse för att göra en kvalitativ studie där patienternas 
röster gjordes hörda och deras perspektiv lyftes fram.  

 

Bakgrund 
Symboldrama är en psykoterapimetod som vilar på biologiska och 
psykoanalytiska teorier och hypoteser (Hansson, odaterad), och 
behandlingsformen återfinns inom det psykodynamiska paradigmet. Metoden 
utvecklades under 1950-talet av en tysk psykiater vid namn Hanscarl Leuner, 
som under sitt arbete fascinerades av att människor i avslappnat tillstånd kan se 
bilder som ger information om inre, affektiva, tillstånd (Hansson, odaterad). I 
symboldrama kombineras teknikerna djupavslappning och visualisering, och det 
är patientens egna uppfattningar om vad bilderna betyder som är centrala. 
Symboldrama är således en icke tolkande metod och terapeuten ska stötta och 
hjälpa patienten att själv finna förståelse för de bilder som kommer upp ur 
hennes inre. (Hansson, odaterad) En verksam komponent i behandlingen anses 
den bilaterala stimuleringen vara, vilken verkar för en neurologisk integration av 
svåra, tidigare låsta, erfarenheter och känslor (Hansson, odaterad). Andra 
komponenter anses vara att man med behandlingen snabbt når bortom 
intellektualiserande försvar (Leuner, 1984) och därmed når patientens emotioner 
och kärnproblematik tidigare än vad man kunnat åstadkomma med hjälp av 
enbart verbala metoder. (Leuner, 1984)  
 
 

Symboldramas olika nivåer och terapiprocess 

Då Leuner utvecklade metoden fann han att vissa teman var mer vanligt 
förekommande (Leuner, 1984), och relaterade till inre psykiska konflikter, dessa 
teman utgör nu grundmotiven i symboldramabehandlingen. Grundmotiven är 
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sådana som de flesta människor enkelt associerar till och kan skapa egna bilder 
av, dessa motiv är; ängen, bäcken, berget, huset och skogsbrynet. (Hansson, 
odat.) Inför påbörjandet av en eventuell symboldramabehandling brukar 
symboldramaterapeuten även be patienten att visualisera ett blommotiv (Leuner, 
1984), detta för att patienten ska ges möjlighet att förstå hur behandlingen går 
till och själv avgöra om metoden känns passande. Patientens visualisering av 
denna testblomma ger också symboldramaterapeuten ett intryck av huruvida 
behandlingsformen är lämplig för patienten eller ej. (Leuner, 1984)  
 
I Leuners ursprungliga version finns utöver grundnivån också en mellan och en 
övre nivå (Leuner, 1984). I den svenska symboldramaterapeututbildningen har 
den mellersta och den övre nivån dock förenats i en så kallad avancerad nivå 
(Hansson, odat). Då denna studie och uppsats gjorts i en svensk kontext kommer 
den svenska uppdelningen av nivåerna att användas. På den avancerade nivån 
finns ytterligare föreslagna motiv att använda (Leuner, 1984), såsom det 
aggressivt laddade lejonet, men även scener från olika delar av patientens liv, 
nattdrömmar och förflutna brukas (Leuner, 1984).  
 
Grundmotiven kan användas som korttidsbehandling, och är även inledningen 
på en längre psykoterapi (Leuner, 1984)  
 

Terapeutens hållning 

Symboldramaterapeutens hållning under visualiseringen av ett motiv ska 
möjliggöra för patienten att utforska sin inre bildvärld i en lagom takt (Hansson, 
odat). Leuner (Wilke, 1997) liknade detta vid att klienten är en dykare som ska 
utforska havsbottnen, terapeuten är dykledaren uppe vid vattenytan och de båda 
har kontakt via telefon. Dykaren beskriver för dykledaren hur bottnen ser ut, 
men dykledaren kan med egna ögon aldrig själv få hela bilden av denna, och 
dykledaren stöttar dykaren i vidare utforskande av det okända (Wilke, 1997). 
Med hjälp av bland annat öppna frågor (Leuner, 1984) stöttar terapeuten 
patienten att gå vidare i symboldramat och utforska mera av de bilder som 
kommer för hennes inre syn, om dramat blir smärtsamt finns terapeuten där som 
ett stöd (Leuner, 1984). Således ska terapeuten både verka för att patienten ska 
våga gå framåt och utforska mera av dramat, och även för att smärtsamt material 
närmas i lagom takt så att en desensibilisering inför området sker (Hansson, 
odat). Under visualiseringen sitter terapeuten på en stol i höjd med patientens 
huvud (Leuner, 1984), till skillnad från inom klassisk psykoanalys då 
analytikern sitter en bit bakom patienten och utanför dennes synfält. Denna 
placering underlättar för terapeuten att vara ett stöd för patienten vid svåra 
emotionella upplevelser och starka dramer (Leuner, 1984). Vid det samtal som 
följer efter att ett drama visualiserats ska terapeuten stötta patienten att själv 
söka förstå sina bilder (Leuner, 1984), och vad de kan betyda för just henne 
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(Leuner, 1984). Ett visst träd eller djur kan ha olika betydelse för olika 
människor, och därför är det just patientens egen tolkning av dramat som är 
central.  

Hansson (2008) fann att svenska symboldramaterapeuter i mycket stor 
utsträckning i sitt utövande av metoden är trogna Leuners instruktioner och 
rekommendationer. (Hansson, 2008) En skillnad som görs är dock att dessa 
symboldramaterapeuter ofta uppmanar sina patienter att måla sitt drama, 
antingen direkt efter visualiseringen under sessionen eller i hemmet innan 
nästkommande session emedan Leuner aldrig bad sina patienter om detta. De 
intervjuade symboldramaterapeuterna menade att detta moment medför att 
terapeuten ges en ytterligare inblick i patientens upplevelse, och möjlighet att se 
hur patienten uppför sig i terapirummet. Den målade bilden blir också ett fokus 
för det terapeutiska samtalet och en väg in i den terapeutiska triangeln, där 
patienten och terapeuten tillsammans arbetar för att lösa patientens problem. 
(Hansson, 2008)  

Symboldramasessionen 

För att illustrera hur en symboldramasession kan gå till följer här en beskrivning 
av en session, hämtad från Hansson (odaterad) och Leuner (1984).  
 
Sessionen inleds med ett kortare samtal (Hansson, odaterad) mellan patienten 
och terapeuten. Efter detta samtal ombeds patienten att lägga, eller sätta, sig 
bekvämt tillrätta och sluta ögonen. Därefter håller symboldramaterapeuten en 
avslappningsövning som hjälper patienten att fysiskt slappna av, att djupandas 
samt att förbereda sig på att dagdrömma. (Hansson, odaterad) Patienter kan ha 
olika lätt eller svårt för att slappna av, varför avslappningen kan ta olika lång tid 
och kräva att terapeuten är bekant med flera olika avslappningsövningar för att 
bättre kunna hitta en form som passar patienten (Leuner, 1984). När patienten är 
avslappnad föreslår terapeuten ett motiv att visualisera (Leuner, 1984), varefter 
patienten berättar om vad hon ser och upplever. Terapeutens uppgift under 
visualiseringen är att med hjälp av främst öppna frågor hjälpa patienten att 
utforska sin bild, att vara ett stöd och att se till så att patienten sporras att 
fortsätta sitt upptäckande i lagom tempo så att också en desensibilisering inför 
smärtsamma områden sker (Leuner, 1984). Nedan följer en session där Leuner 
framkallar motivet ”ängen” hos en försöksperson, exemplet visar tydligt på hur 
terapeuten kan förhålla sig stödjande och hjälpa patienten att utforska och 
utveckla sin bild utan att därmed styra över dess innehåll (Leuner, 1984, sid. 
46): 
” Leuner – ”Försök att föreställa er en äng, det är ju inte så svårt att föreställa sig. Vilken 
äng som helst bara. Om ni får något annat för ögonen så går det lika bra. Allt som ni får syn 
på är riktigt. Vänta bara lugnt och utan otålighet på att ni får något inför ögonen, en äng 
eller kanske något annat. Och när en bild dyker upp, så berätta om den. Om det känns 
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besvärligt så kan ni berätta det för mig, så kanske jag kan hjälpa er. Ni kan nicka med 
huvudet som ett första tecken på att ni ser någonting.” 
Försökspersonen tycks sitta avspänt i fåtöljen, ansiktet förefaller avspänt, han andas lugnt, 
öppnar sedan efter ca en halv minut läpparna och börjar tala långsamt och tyst. Först är det 
inte alldeles lätt att förstå, men snart blir rösten kraftigare och tydligare. Han säger: 
”Ja, jag ser gräs framför mig, långt och ganska högt gräs. Det rör sig mjukt i vinden, men för 
övrigt kan jag inte se någonting” 
Leuner: ”Ta det bara lugnt och känn efter hur det känns” 
Försökspersonen: ”Ja, det är angenämt, behagligt, ett vackert, mjukt gräs, en härlig känsla” 
Tystnad i en halv minut 
Leuner: ”Försök att se er omkring och se om ni kan lägga märke till hur stor ängen är, var 
den har sina gränser eller vad annat som kan finnas att se” 
Försökspersonen: ”Ja, nu har jag lyft blicken, jag ser en saftigt grön äng framför mig. Den är 
inte särskilt stor, och här och där finns en del blommor. Nu blir det tydligare, jag ser de små 
blommornas blå och gula färger. Nu verkar gräset lägre, det hela gör ett glatt och vänligt 
intryck. Ängen är sannerligen inte särskilt stor. Solen skiner, det är nästan som på våren, 
allting är fortfarande friskt, vänligt och glatt. Till höger och vänster är ängen ganska smal 
och omgiven av en skog med höga barrträd. Men det hela sträcker sig tämligen långt bakåt 
och förefaller också att bli bredare bakåt. Jag kan se fantastiskt långt. Längst bort höjer sig 
några berg, i fjärran syns rentav ett fjäll med snötäckta toppar”  
Leuner:”Det skulle vara roligt att få veta om denna bild föreställer ett landskap som ni är 
bekant med eller om den kommer ur fantasin”  
Försökspersonen: ”Nej, någon sådan äng har jag aldrig sett förut. Det är något helt nytt. Jag 
skulle nog säga att den kommer ur fantasin”  
Leuner: ”Kan ni se någonting mera?” 
Försökspersonen: ”Ja, till vänster om mig ser jag nu en liten ravin, det är – ja det är 
verkligen en liten bäck som rinner genom ängen. Den är inte särskilt bred, men den har klart, 
fint vatten. Jag får nästan lust att dricka av det”  
Leuner: ”Ja, men gör det!” (Leuner, 1984, sid. 46)  
 
Efter sessionen är det vanligt förekommande att patienten ombeds att i hemmet 
måla av den bild hon såg i sitt inre (Hansson, 2008). Vid nästkommande möte 
med terapeuten tar patienten med sig sin målade bild och tillsammans för 
terapeut och patient ett samtal kring bilden och dess betydelse. (Cullberg 
Weston, 2007) 
 
 

Användningsområden 

Till skillnad från psykoanalysen syftar inte symboldrama till att förändra 
karaktären hos patienten (Leuner, 1984), utan snarare att hjälpa patienten att 
komma till rätta med, och kompensera för, sådant i livet som negativt präglat 
personen. Leuner menar att symboldrama kan fylla tomrummet mellan 
psykoanalysens strävan efter karaktärens omvandling och de symtominriktade 
terapierna vilka inte ser till de psykodynamiska orsakerna till symtomen. 
(Leuner, 1984) Vidare menar Leuner att ”symboldrama är lämpligt för den stora 
grupp människor som inte – eller ännu inte – är tillgängliga för en terapiform 
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som tar sikte på att avslöja konflikter: starkt intellektualiserande patienter, 
patienter vilkas tänkande fixerats på en operativ nivå inom ramen för det 
psykosomatiska syndromet och patienter som lider av alexitymi, det vill säga 
svårigheter att klä sina känslor i ord. Även människor som inte är nämnvärt 
introspektiva anser jag höra till de grupper som är mottagliga för symboldrama”  
(Leuner, 1984, sid. 18)  
 
Martha Cullberg Weston, en svensk symboldramaterapeut som skrivit ett flertal 
böcker om ämnet (Cullberg Weston, 2007, 2008), menar att en negativ självbild, 
eller självkänsla, kan ligga bakom flera olika symtombilder, såsom exempelvis 
depressiva symtom och prestationsångest (Cullberg Weston, 2007). Cullberg 
Westons definition av självkänsla lyder ”det rykte du har inom dig själv”, i 
kontrast till definitionen av självförtroende ”att du har en tillit till din kapacitet” 
(Cullberg Weston, 2007, sid. 10) Cullberg Weston anser att patienter i 
symboldramaterapi får tillgång till sina inre världar, skapade i såväl barndomen 
som samtiden, och att det är i kontakt med dessa som en negativ självkänsla kan 
utmanas, repareras och omvandlas (Cullberg Weston, 2007). Bering (2004) 
menar att symboldramabehandling särskilt bör rekommenderas vid arbete med 
patienter som lider av allvarligare personlighetsstörningar, neurotiska tillstånd, 
PTSD samt psykosomatiska tillstånd (Bering, 2004). 
 
 

Tidigare forskning 
Det finns inom psykoterapiforskning främst två stora områden som studeras 
(Barkham i Dryden, 2007), det ena området gäller behandlingsutfall och det 
andra terapiprocess. Studier av behandlingsutfall studerar kraften eller 
effektiviteten av psykoterapeutiska interventioner. Emedan forskning gällande 
terapiprocess söker utröna varför, eller hur, en psykoterapibehandling haft effekt 
eller ej. (Barkham i Dryden, 2007) Då denna studie är av kvalitativ karaktär, 
fokuserad på patienters perspektiv på behandling, kommer i nästa stycke 
liknande forskning att belysas. Därefter redogörs för några betydande 
kvantitativa studier rörande symboldrama, och avslutningsvis introduceras 
kvalitativa studier med symboldrama i fokus.  
 

Om patienters perspektiv på behandling 

I mitten av 1950-talet (Philips och Holmqvist, 2008) väcktes ett intresse av att 
studera patienters erfarenheter av psykoterapi. Sedan dess har ett trettiotal 
studier gjorts som bidragit till att fördjupa kunskapen om detta 
patientperspektiv. (Philips och Holmqvist, 2008) Howe (1993, i Philips och 
Holmqvist, 2008) menar att patienternas uppfattningar måste ges ett betydligt 
större utrymme i psykoterapiforskningen än de hittills gjort. Howe hävdar vidare 
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att patienternas erfarenhetsbaserade, och relativt enkla, syn på psykoterapi kan 
ge starka belägg för psykoterapins beskaffenhet och även fördelar för de som 
utövar denna. (Philips och Holmqvist, 2008)  
 
Flera forskningsöversikter har gjorts över området, bland annat av Elliot och 
James (1989) och Timulak (2007). Elliot och James (1989) syftade i sin översikt 
till att bidra med kunskap rörande patienters erfarenheter av den terapeutiska 
processen och händelser inom terapin. De fann att de mest frekvent 
förekommande områdena som patienterna nämnde handlade om de egna 
psykologiska processerna under terapin. Dessa områden handlade främst om 
patientens upplevda känslor, intentioner samt sätt att relatera till sig själv och sin 
terapeut. Två andra vanligt förekommande teman handlade om patientens 
upplevelse av sin terapeut, dessa teman rörde terapeutens agerande under terapin 
men också terapeuten som person. Elliot och James (1989) fann i sin studie även 
att patienterna i stor utsträckning belyste hur terapin förändrat och påverkat dem 
(Elliot och James, 1989). I Timulaks (2007) metaanalys av kvalitativa studier 
gällande vad patienter funnit hjälpsamt i psykoterapi identifierades nio 
kärnteman. Dessa återkommande teman var (Timulak, 2007):  

1. Medvetenhet/Insikt/Självförståelse – Att bli medveten om, eller få 
förståelse för, hur olika aspekter av livsbetingelser, erfarenheter och 
kontextuella faktorer påverkat personen eller situationen.  

2. Beteendeförändring/Problemlösning – Att patienten finner en ny strategi 
för att nå önskade mål.  

3. Empowerment – Patienten upplever en ny känsla av styrka att klara av 
problem och interpersonella svårigheter. Patienten upplever personlig 
utveckling och kan också se sina egna framsteg.  

4. Lättnad – Patienten har erfarit lättnad på grund av att hon upplevt en 
interpersonell trygghet hos terapeuten.  

5. Utforskande av känslor/Upplevelse av känslor - Patienten har upplevt 
känslor på ett nytt sätt och beskriver detta som en viktig erfarenhet.  

6. Känsla av att vara förstådd – Att patienten upplevde sig djupt förstådd och 
att detta var en ny och unik interpersonell erfarenhet.  

7. Patientens möjlighet att påverka – Att patienten känt engagemang i 
terapiprocessen och aktivt medverkat i denna.  

8. Uppmuntran/Stöd/Trygghet – Inkluderar att patienten upplevt 
uppmuntran, såväl verbal som ickeverbal, från sin terapeut och 
upplevelsen av att vara accepterad av sin terapeut.  

9. Personlig kontakt – Patienten upplevde sin terapeut mer som en 
medmänniska än en doktor, detta tema innefattar även upplevelsen av 
närhet till sin terapeut. (Timulak, 2007)  

 
I såväl Elliot och James (1989) som Timulaks (2007) översikt har studier 
inkluderats från olika psykoterapiinriktningar. De resultat som presenteras är 
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således gemensamma, eller övergripande, för olika terapiformer. I en svensk 
studie, gjord av Nilsson med flera (Nilsson, Svensson, Sandell och Clinton, 
2007), undersöktes patienter som gått i kognitiv beteendeterapi (kbt) eller 
psykodynamisk terapi (pdt). Studien ämnade undersöka såväl faktorer som var 
gemensamma för de olika terapierna, som sådana som specifikt gällde 
patienternas upplevelse av pdt eller kbt. Vidare tillfrågades informanterna om 
huruvida de var nöjda med psykoterapin, och i de fall där de inte var 
tillfredsställda med behandlingen undersöktes anledningen till detta vidare 
(Nilsson et al, 2007). Gemensamt för de båda terapiinriktningarna var att 
patienterna upplevde positiva förändringar av att förstå och hantera sina känslor, 
sin ångest och sin stress bättre samt att de upplevde att den hjälp de fått var 
långvarig. Vidare upplevde de nöjda patienterna från såväl pdt som kbt att det 
var de själva som var den främsta förändringsagenten. Terapeuten sågs som en 
stöttande person som skapade de ramar inom vilka förändringsarbetet kunde ske, 
en god personkemi med terapeuten bedömdes av patienterna som en 
förutsättning för att behandlingen skulle bli lyckad. Andra erfarenheter var 
specifika för de olika terapiinriktningarna. Några av de upplevelser som de 
nöjda pdt-patienterna delade var;  

• Ökad förståelse för sitt inre liv och hur det påverkar det psykiska 
måendet.  

• Förändrat förhållningssätt i relationer till andra, ökad förmåga att säga nej 
och att förstå och bejaka sina egna behov, förmåga att undvika och avsluta 
destruktiva relationer. 

• Känsla av att ha erhållit en grundtrygghet och en sannare självbild än 
tidigare.  

• Terapeuten uppfattades som vägledande, lyhörd och lagom distanserad. 
(Nilsson et al, 2007)  

 
De nöjda patienter som erhållit kbt-behandling upplevde det som hjälpande att: 

• Lidandet normaliserats och förklarats av terapeuten.  
• Själva ha bidragit till behandlingsframgången genom aktivt deltagande i 

övningar och exponering.  
• Terapeuten uppfattades som pragmatisk och kunnig. (Nilsson et al, 2007)  

 
De patienter som inte varit nöjda med sin behandling kände, oavsett vilken 
psykoterapiform de erhållit, att de skulle behöva ytterligare psykoterapi. De var 
inte ense med terapeuten gällande vare sig den aktuella psykiska problematiken 
eller hur den skulle behandlas. De missnöjda patienter som gått i psykodynamisk 
terapi ansåg att terapeuten varit alltför vag i sina direktiv och inte stöttat 
patienten tillräckligt, emedan de missnöjda kbt-patienterna upplevde att 
terapeuten varit alltför påträngande och att terapins upplägg varit för styrt och 
påträngande. Slutsatsen som Nilsson med flera (2007) drar av detta resultat är att 
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den initiala matchningen mellan patient, terapeut och terapiform är av stor vikt 
för lyckad behandling. (Nilsson et al, 2007)  
 
Det finns endast ett fåtal studier gjorda gällande missnöjda patienters 
upplevelser av psykoterapi, och anledningen till detta tros vara att området är 
svårt att studera. Patienter som inte varit nöjda med sin terapeut är ofta ovilliga 
att påpeka detta och antas istället vara tysta om sin kritik. (Philips och 
Holmqvist, 2008) 

Symboldrama 

Då symboldrama studerats har det främst varit effekter av terapin och förändring 
av symtom som stått i centrum. I en kontrollerad, longitudinell, effektstudie fann 
Von Wietersheim, Wilke, Röser och Meder (2003) stora förbättringar hos den 
grupp psykiatriska öppenvårdspatienter som erhållit symboldramaterapi. 
Patienterna utvärderades vid terapins början, efter 25 sessioner, samt 18 
månader efter terapins avslut. Efter terapins slut, och även vid uppföljningen, 
var patienternas somatiska symtom, sinnesstämning, depressionssymtom samt 
skattning av livskvalitet signifikant bättre än vid terapins början (Wietersheim et 
al, 2003). Esplen, Garfinkel, Olmsted, Gallop och Kennedy (1998) gav en grupp 
patienter diagnosticerade med bulimia nervosa en sex veckor lång 
kortidsbehandling med symboldrama och fann vid terapins slut att såväl 
patienternas kräkningar som hetsätande minskat med ca 75%. Vidare fynd 
bestod bland annat i patienters förbättrade attityder gentemot mat och sina 
kroppar, samt ökade förmåga till att trösta och lugna sig själva (Esplen et al, 
1998). I en svensk pilotstudie fann Nilsson och Wadsby (in press) att barn och 
ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp och som hade symtom på 
dissociation och posttraumatisk stress förbättrades av symboldramabehandling. 
Skillnaderna mellan för- och eftermätningarna var signifikanta (Nilsson och 
Wadsby, in press).  
 
Frågor som rör upplevelser och erfarenheter mer kvalitativt har också studerats. 
Terapeuters syn på symboldrama var fokus på en examensuppsats från 
Stockholm (Hansson, 2008). Där intervjuade Hansson (2008) svenska 
symboldramaterapeuter och analyserade materialet med hjälp av induktiv 
teknisk analys. Hansson (2008) fann att terapeuterna såg symboldrama som ett 
unikt verktyg för att nå patientens inre värld, och den målade bilden som ett sätt 
att få ytterligare inblick i, och förståelse för, patientens upplevelse. 
Symboldramaterapeuterna menade vidare att några av metodens stora fördelar är 
att den förmår kombinera ord- och bildkommunikation, samt att den tillåter ett 
närmande av smärtsamt material på ett mindre censurerat vis än i traditionell 
samtalsbehandling (Hansson, 2008). I studien framkom också att 
symboldramaterapeuterna såg symboldrama som en enhetlig metod, och att de 
alla utövade den på liknande sätt. (Hansson, 2008)  
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Hemlin Bjerkehag (2007, i Hansson, 2008, sid. 11) gjorde en jämförande studie, 
såväl med kvantitativa mätinstrument som med kvalitativa intervjuer, mellan 
patienter som gått i symboldramaterapi och sådana som gått i psykodynamisk 
samtalsterapi. Hon fann att båda grupperna nått lika goda resultat, men att 
symboldramabehandlingen nådde dit på betydligt kortare tid än den enbart 
verbala psykodynamiska terapin. (Bjerkehag 2007, i Hansson, 2008, sid. 11)  
 
Lindgren (2000) har studerat svenska symboldramapatienter som sökt 
behandling på grund av posttraumatisk stress. Lindgren intervjuade sju kvinnor 
som tidigare gått i symboldramabehandling vid Bup Elefanten, en barn- och 
ungdomspsykiatrisk mottagning för patienter som varit utsatta för sexuella 
övergrepp eller misshandel, i Linköping och som samtliga haft diagnosen Post 
Traumatiskt Stress Syndrom. Lindgren använde sig av kvalitativ analys för att 
bearbeta sina resultat, och sorterade in de intervjuades upplevelser i olika teman 
och kategorier. Lindgren fann att patienterna kände sig hjälpta av behandlingen, 
och vid sidan av symtomreducering kunde resultatet av terapin föras samman 
inom tre olika områden av förändring; att bli fri i sina känslor, att bli sig själv 
samt att lägga det svåra bakom sig och gå framåt. (Lindgren, 2000)  
 
Som framgår av genomgången ovan är forskningen på området dominerad av 
kvantitativt inriktade studier av behandlingseffekter, emedan frågor rörande 
patienters upplevelser och erfarenheter är mindre beforskade. I denna studie 
avser jag att, i likhet med Lindgren (2000) studera upplevelser av 
symboldramaterapi ur ett klientperspektiv. Min studie skiljer sig från Lindgrens 
främst avseende patientgrupp och metodval. Lindgrens studie innefattade enbart 
kvinnor som erhållit symboldramabehandling under ungdomsåren på grund av 
en särskild problematik, PTSS, och vid en särskild klinik. De före detta patienter 
som intervjuats till denna studie är alla medelålders, har gått i 
symboldramaterapi i vuxen ålder och på grund av olika problematik (se avsnitt 
”informanterna”), både kvinnor och män finns representerade i materialet och de 
har gått i behandling hos olika symboldramaterapeuter, på olika platser. I denna 
studie används systematiskt tolkande fenomenologisk analys (IPA), medan 
Lindgren använde sig av metoden kvalitativ analys.  
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka före detta patienters upplevelser och 
erfarenhet av symboldramabehandling. De huvudsakliga frågorna är; Hur har 
patienterna upplevt symboldramaterapin? På vilket sätt anser de att de påverkats 
av behandlingen? Är det några särskilda tillfällen eller aspekter av 
symboldramabehandlingen som de tillskriver större betydelse? 
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METOD 

Val av metod 
Då syftet med denna studie är att undersöka tidigare patienters upplevelse av 
symboldrama är ett kvalitativt tillvägagångssätt att föredra framför ett 
kvantitativt. En kvantitativ metod används då en studie syftar till att söka 
kunskap om ett fenomens förekomst eller frekvens, emedan en kvalitativ metod 
är att föredra då kunskap söks rörande ett fenomens mening eller innebörd 
(Widerberg, 2002).  
 
Den analysmetod som valts till denna studie är tolkande fenomenologisk analys 
(Interpretative Phenomenological Analysis), nedan används förkortningen IPA.  
IPA har utvecklats ur fenomenologin och den symboliska interaktionismen, 
enligt vilka människan tolkar och förstår sin omvärld genom att formulera 
meningsbärande berättelser (Brocki och Wearden, 2006). Den fenomenologiska 
ansatsen medför att studier gjorda med IPA fokuserar på den enskilda individens 
personliga upplevelse, och sätt att skapa mening och förståelse kring denna, och 
söker därmed inte finna en objektiv bild av fenomenet (Brocki och Wearden, 
2006). Den enskilda personen besitter själv kunskapen om sitt inre liv, sin 
förståelse och sina upplevelser, och genom sin berättelse kan denna kunskap 
delas med andra. (Chapman och Smith, 2002). En fenomenologisk ansats lämpar 
sig väl för denna studie, då det är patienternas sätt att förstå och tänka om sina 
upplevelser av symboldramaterapi som önskas studeras. Med IPA undersöks 
således individens tolkning av sina upplevelser och specifika händelser. Arbete 
med IPA förutsätter att forskaren har egen förförståelse (Smith, 2009) vilken 
påverkar såväl interaktionen med intervjupersonen som tolkningen av resultatet, 
och denna förförståelse bör forskaren vara medveten om och även redogöra för. 
Forskaren ska i sitt arbete sträva efter att komma så nära individens upplevelse 
som möjligt, och analysen medför således en tolkning av individens tolkningar. 
(Smith, 2009)  
 
IPA har likheter med såväl diskursanalys (Chapman och Smith, 2002) som 
grundad teori (Smith, 2009). I både diskursanalys och IPA söker forskaren 
kunskap om individens upplevelser genom att ta del av personens kvalitativa 
berättelse. Betydande skillnad ligger dock i att man i diskursanalys fokuserar 
mera på individens språk och interaktionen mellan den intervjuade och 
intervjuaren, samt att man inte är övertygad om att man med informanternas 
berättelser som utgångspunkt kan uttala sig om personernas avsikter och 
bakomliggande tankar (Chapman och Smith, 2002). I IPA läggs inte lika stort 
fokus på språket och interaktionen, men man menar att det i informanternas 
berättelser går att finna uttryck för deras kognitioner, varför man i IPA söker 
relationer mellan kognitioner, upplevelser och de verbala berättelserna. 
(Chapman och Smith, 2002)  
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Sättet datan bearbetas inom IPA och grundad teori liknar varandra, på så sätt att 
tillvägagångsättet är ett induktivt, systematiskt arbete för att ur kvalitativt 
material finna gemensamma teman och underliggande kategorier (Smith, 2009). 
Grundad teori har som målsättning att generera teori som kan generaliseras till 
att gälla för större grupper, detta överliggande syfte återfinns dock ej hos IPA. 
Med IPA som analysredskap söker man inte uttala sig om andra än den 
undersökta gruppen. (Smith, 2009) Dock utesluts inte helt möjligheten att 
generalisera resultat framtagna med IPA till en större population, detta är 
genomförbart om en serie studier görs som presenterar liknande resultat. 
(Chapman ochSmith, 2002) 
  

Urval 
För en IPA-studie rekryteras individer med erfarenheter och upplevelser 
relevanta för forskningsfrågan (Smith, 2009), studien bör innefatta minst tre 
informanter och urvalsgruppen bör vara förhållandevis homogen (Smith, 2009). 
Jag har inför denna studie brev- och epost-ledes kontaktat verksamma 
symboldramaterapeuter (bilaga 1) och bett att de vidarebefordrar ett brev till 
sina avslutade symboldramapatienter (bilaga 2). I detta brev informerade jag om 
avsikten med min studie, och bad att personerna skulle kontakta mig om de var 
intresserade av att delta eller att veta mera. Från två terapeuter fick jag tre 
adresser till före detta patienter som i samtal med sin terapeut uppgett intresse av 
att delta i studien, till dessa tre patienter skickades brevet direkt utan att först 
skickas till deras respektive terapeut. De urvalskriterier som angavs var att 
personerna skulle vara vuxna, ha avslutat sin symboldramaterapi, och inte vara 
under pågående psykoterapeutisk behandling av något slag. Ett ytterligare 
kriterium för deltagande var att personerna inte själva arbetar med psykoterapi, 
eller innehar utbildning inom detta område. Detta kriterium angavs då jag ville 
att informanterna inte skulle känna till så mycket teoribildning kring 
symboldrama, utan att deras uppfattningar och tankar helst skulle baseras på den 
självupplevda behandlingen. Jag blev kontaktad av nio personer som var 
intresserade av att delta i studien, och jag valde att intervjua åtta av dessa. Den 
nionde individen var i avslutningsskedet av sin symboldramabehandling, och 
skulle inte hinna avsluta terapin i rimlig tid innan en intervju, varför jag valde att 
inte inkludera personen i studien.   
 

Informanterna 

De åtta intervjuade är bosatta i Mellansverige, och är mellan 40-66 år gamla. I 
gruppen finns sex kvinnor och två män, och de avslutade sina respektive 
symboldramabehandlingar mellan ca 2 månader och 12 år innan 
intervjutillfället. Bland de intervjuade finns personer som gått i 
symboldramaterapi i flera års tid, som mest 4 år, men även de som enbart gått en 
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kortare behandling på bara några månader. Sex av intervjupersonerna gick i 
symboldrama längre än ett år. Ingen av dem sökte aktivt symboldramaterapi, 
utan kom i kontakt med symboldrama eftersom den psykoterapeut de sökt var 
utbildad i metoden. Anledningarna till att de sökte behandling var varierande; 
fyra av personerna led i olika grad av utmattningssyndrom, två av 
posttraumatisk stress och två av depression. Homogeniteten i gruppen består i att 
de alla har svensk nationalitet, har erfarenhet av symboldrama, och befinner sig i 
mitten av livet. I övrigt är gruppen varierande, rörande såväl yrke som 
utbildningsnivå.  

Datainsamling 
Till IPA rekommenderas användandet av en semistrukturerad intervju, men även 
annat kvalitativt berättande material såsom dagböcker kan användas (Chapman 
och Smith, 2002). I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts, 
och dessa har spelats in digitalt med hjälp av en diktafon. Inför intervjuerna 
utarbetades en intervjuguide, med ett fåtal informationspunkter och öppna 
frågor, vilken reviderades efter att jag genomfört en pilotintervju på en bekant 
som genomgått symboldramabehandling. Den färdiga intervjuguiden (bilaga 3) 
användes som ett samtalsstöd vid samtliga intervjuer. Intervjuerna tog mellan 
35-64 minuter, och genomfördes på lugna avskilda platser. Fyra intervjuer 
genomfördes på informanternas respektive arbetsplats, en genomfördes på ett 
bibliotek, en i informantens hem samt två stycken i mitt eget hem.  

 

Bearbetning och analys 
För att genomföra en analys i enlighet med IPAs riktlinjer fordras att forskaren 
noga lär känna det insamlade materialet (Brocki och Wearden, 2006). I de fall 
där intervju använts som datainsamlingsmetod, ska intervjuerna transkriberas 
och därefter noggrant läsas och gås igenom en efter en, fall för fall (Chapman 
och Smith, 2002). I transkriptet ska kommentarer göras rörande områden och 
teman som framträder under genomläsningen. Då detta är gjort genomförs 
samma arbete med nästa transkript, till dess att allt material är transkriberat, 
genomläst och områden framträtt. I detta skede ses områdena och deras inbördes 
relation över, och organiseras i framträdande teman med tillhörande 
subkategorier. (Chapman och Smith, 2002)  
 
Jag valde att skriva ut allt insamlat material innan jag gick vidare med att 
utvaska framträdande teman och kategorier. Detta val gjorde jag främst av oro 
för tidsåtgång, men också för att jag inte ville riskera att den först genomförda 
intervjun skulle få alltför stort inflytande över resultatet, samt att alla 
informanternas berättelser skulle behandlas på lika villkor. Då 
intervjuutskrifterna var färdiga läste jag dem gång på gång, till dess att jag 
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upplevde att jag verkligen kände materialet. Under genomläsningen förde jag 
anteckningar i marginalen av dokumentet, samt strök under textpartier som jag 
fann särskilt framstående. För varje utskrift gjorde jag därefter ett 
översiktsdokument, en innehållsförteckning. Jag studerade dessa dokuments 
innehåll i relation till varandra och fann ett antal teman som återfanns i flera 
eller samtliga utskrifter. Varje sådant tema namngavs och samlades i ett 
dokument, där jag skrev in samtliga citat inom området. Därefter genomförde 
jag ytterligare genomläsningar av dessa teman, och fann då såväl subkategorier 
inom temana som relationer temana emellan. Ytterligare en sortering gjordes, 
och dokument skapades med de nya temana och sina respektive subkategorier. 
Efter denna bearbetning genomlästes åter samtliga intervjuutskrifter, för att tillse 
att inte något av vikt gått mig förbi.   
 
De teman som framkom har jag valt att kalla; terapin när den pågick, syn på 
terapeuten och hur symboldrama fortsätter att påverka, och dessa beskrivs och 
illustreras i resultatavsnittet. I resultatdiskussionen diskuteras de resultat, samt 
analysen av desamma, som presenterats.  
 

Kvalitetsvärdering 
För kvalitativ forskning har Lucy Yardley (2000) formulerat tre principer, 
utifrån vilka studier av detta slag kan kvalitetsgranskas. Den första principen 
handlar om forskarens känslighet för den kontext i vilken studien är genomförd. 
Den andra principen gäller transparens, sammanhållning, hängivenhet och 
stränghet. Yardleys (2000) tredje och sista princip handlar om studiens 
påverkansmöjligheter och relevans.  
 
Redan första gången jag diskuterade idén till denna studie med en 
symboldramaterapeut möttes jag av stor entusiasm. Sedan den gången har jag 
fått ett stort antal positiva reaktioner från andra verksamma 
symboldramaterapeuter, vilka alla poängterat att de tycker att denna studie är 
värdefull och välbehövlig. Jag har förstått att det råder en stor brist på kvalitativ 
forskning rörande symboldrama och att patienternas röster därmed nästan helt 
saknas i litteraturen. Denna studie belyser viktiga, men marginaliserade, 
perspektiv och bidrar till att fördjupa kunskapen om symboldramas påverkan på 
människor. Därmed menar jag att Yardleys (2000) tredje princip uppfylls och att 
studien således har både relevans och påverkansmöjligheter.  
 
Yardleys andra princip, avseende studiens transparens, sammanhållning, 
hängivenhet och stränghet, menar jag att studien lever upp till främst på grund 
av mitt sätt att hantera, och redovisa, mitt val av metod och sättet jag använt mig 
av IPA. Min hängivenhet till ämnet, informanterna och studien som helhet både 
hoppas och tror jag genomsyrar hela denna uppsats.  
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Yardleys (2000) första princip handlar om känslighet för den kontext inom 
vilken studien är genomförd, och denna princip har varit den som jag haft 
svårast för att avgöra huruvida studien till fullo levt upp till eller ej. Efter 
mycken tankeverksamhet har jag kommit fram till att känsligheten för kontexten 
delvis handlar om att jag satt mig in i den litteratur, såväl de teoretiska 
hörnstenarna som senare forskningslitteratur, som finns rörande symboldrama 
och att jag på så sätt tillägnat mig en god förståelse för metoden. Stora delar av 
denna litteraturgenomgång presenterades i inledningen till denna uppsats då jag 
anser det vara av största vikt att också läsaren förstår vad symboldrama är, innan 
hon går vidare till att läsa om den studie som genomförts. På så sätt tänker jag 
också att en kontextuell känslighet förmedlas till läsaren. En annan aspekt av 
Yardles (2000) första princip anser jag kan röra min känslighet för den kontext i 
vilken intervjuerna skett, och den situation som informanterna då befunnit sig i. 
Jag har genomgående varit väl medveten om att informanternas berättelser varit 
djupt personliga, kanske till och med sådana som de aldrig annars delar med sig 
av, och att det varit mitt ansvar att i varje led av arbetet med denna studie 
hantera dessa berättelser med respekt och eftertanke. Ytterligare en aspekt av 
studiens kontextkänslighet anser jag min medvetenhet rörande min egen 
påverkan på intervjusituationerna vara. Denna aspekt kommer att diskuteras 
vidare i den avslutande metoddiskussionen. Sammanfattningsvis anser jag att 
studien också lever upp till Yardleys (2000) första princip.  

Etiska överväganden 
Då studien syftar till att undersöka de vuxna personernas erfarenhet av en viss 
psykoterapimetod, och orsaken till varför de sökte psykoterapeutisk behandling 
aldrig står i fokus, gjordes bedömningen att studien ej behövde granskas av en 
etikprövningsnämnd. Då vissa citat dock kan vara av känslig karaktär har 
materialet anonymiserats på så sätt att specifika detaljer rörande informanterna 
har ändrats eller helt tagits bort. Detta i enhetlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2007). Samtliga informanter heter 
egentligen något helt annat än den kod som används i resultatet. Informanterna 
har alltsedan den första kontakten i det brev de erhöll vetat syftet med studien, 
hur materialet kommer att användas, samt att de när som helst har kunnat avböja 
deltagande i studien. Vid samtliga intervjutillfällen informerades individerna 
åter om att deltagandet var frivilligt, och att de om de önskade kunde få lyssna 
på det inspelade materialet. Ingen av informanterna önskade göra detta, däremot 
kontaktade en av dem mig via e-post med en förfrågan om jag kunde välja att 
inte använda en viss åsikt som personen uttryckt under intervjun. Denna 
förfrågan respekterades.  
Det inspelade materialet och intervjuutskrifterna har förvarats på säkert vis.  
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Förförståelse 

Då såväl interaktionen med intervjupersonerna, som min tolkning av deras 
berättelser, påverkats av min person och min förförståelse i ämnet anser jag att 
jag bör presentera något ytterligare om mitt personliga möte med symboldrama. 
Jag hörde först talas om symboldrama av den psykolog, tillika 
symboldramaterapeut, som handledde mig i mitt patientarbete inom ramen för 
psykologutbildningen. Hon använder sig själv av metoden och jag och min 
kollega i handledningsgruppen blev intresserade av att lära oss mera om 
symboldrama, varför handledaren delade med sig av såväl litteraturtips som 
egna erfarenheter. Jag fick möjlighet att gå en grundkurs i symboldrama, där 
såväl teori som praktiska övningar ingick. Detta innebar att jag under 
handledning själv fick prova rollen som symboldramaterapeut, men att jag också 
fick lägga mig på britsen och genomgå symboldramaterapeutiska övningar på 
grundnivå. Dessa erfarenheter var mycket positiva och de har berikat mig och 
gett mig mersmak gällande såväl utforskandet av mina egna inre 
föreställningsvärldar som andras.   
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RESULTAT 
Under bearbetningen av det insamlade materialet framkom ett mönster, och 
utifrån detta presenteras resultatet i följande tre delar; Terapin när den pågick, 
Syn på terapeuten samt Hur symboldrama fortsätter att påverka. Varje del har 
underkategorier, vilka även redogörs för. De citat som används har valts för att 
de särskilt väl illustrerar dessa teman och kategorier. I syfte att underlätta 
läsandet av resultatdelen anges även hur många av de intervjuade som berättat 
om ett visst fenomen, en känsla eller en tanke. Vissa detaljer om informanterna, 
och samtliga namn, har ändrats för att skydda personernas anonymitet. 
 
 

Terapin när den pågick 
En betydande del av intervjuerna gick åt till att informanterna berättade om hur 
det var att verkligen vara patient under behandling med symboldrama, och i 
databearbetningen växte detta tema snart fram. Temat har tre underkategorier; 
dramernas naturlighet och koppling till djupare dimensioner och känslor, olika 
faser i bilderna och avslappningens betydelse. 
 

Dramernas naturlighet och koppling till djupare dimensioner och känslor 
I alla de intervjuades berättelser återkommer beskrivandet av 
symboldramasessionerna i termer av något mycket naturligt, om än 
fascinerande. De berättar om hur bilderna framträdde för deras inre syn utan att 
vare sig de själva, eller deras respektive terapeuter, styrde dem i 
visualiseringsprocessen och att dessa bilder verkligen sa något om dem själva. 
Två av de intervjuade berättar om hur de vid något tillfälle verkligen försökt att 
styra den bild som trädde fram men då de inte lyckades med detta såg de det 
som ett ytterligare bevis på att bilderna inte kunde skapas av dem rationellt utan 
att de kom någonstans djupare ifrån.  
 
”Jag såg eller jag förstod att det fanns kopplingar eller jag kanske ville hitta kopplingar 
också. Jag kände dem ganska tidigt, nästan redan när bilden var färdig. Jag tror att jag var 
lite orolig under tiden när vi gjorde bilderna att jag skulle konstruera bilderna rationellt men 
det gick absolut inte. Som jag vet nån gång jag ville ha till. Jag satt på en veranda vid ett hus 
och då ville jag ha en utsikt över havet men det gick absolut inte, det blev en utsikt över ett 
kalhygge. Så men jag vet inte, den kom väl hyfsat tidigt den bilden och då förstod jag ju att 
jag kunde lita till den här känslan jag hade, och att den faktiskt sa någonting. Jag hittade i 
alla fall en mening i det, men jag gjorde det väldigt snabbt” i1   
 
”O jag tyckte resonemanget, jag blev imponerad av de här sakerna som bara kom. Det var 
inget jag styrde, det bara bubblade upp när hon gav mig ett tema. Och att jag faktiskt håller 
med om att det betyder något, det hjälpte mig ju” i2  
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”Redan första gången så var bilderna betydelsefulla för mig. Första gången, det kommer jag 
faktiskt ihåg. Jag var på en äng och skulle se en blomma och så skulle jag beskriva blomman, 
och blomman som kom upp symboliserade ju mig. Det var ju mycket i det här. Allting var jag, 
eller del av mig eller mina upplevelser så att säga” i3  
 
I det andra citatet ovan, sagt av i3, framstår det som att informanten eftersträvar 
att förmedla en upplevelse av äkthet som präglade symboldramasessionerna. 
Hennes formulering att ”allting var jag eller del av mig eller mina upplevelser” 
låter ana en stark känsla av att bilderna var en del av henne själv. Det är en 
upplevelse som återspeglas i de andra intervjuade personernas beskrivningar. 
Majoriteten av de intervjuade tror inte heller att de skulle ha kunnat plocka fram 
dessa bilder, och nå dessa djupare dimensioner, eller känslor, på annat sätt än 
med hjälp av symboldrama. En informant, som sökte symboldramabehandling 
på grund av att hon mådde såväl psykiskt som somatiskt dåligt, beskriver genom 
att generalisera till att gälla för alla människor hur hon upplever att 
symboldrama verkade för henne på en känslomässig nivå:  
 
”Jo, för att man bär med sig så himla mycket som skadar en. Och det här med att tänka och 
prata bara det funkar inte, man kan inte ändra på sig själv bara genom att tänka. Man måste 
ändra på känslan, man måste djupare. Och det kommer man inte åt bara genom att prata, det 
gör man inte. Även om det är en del av det, att prata, men just det här med känslan. För om 
man har varit med om sånt som bland annat jag vart med om, då har det gjort en så illa att så 
då har man trängt bort det. Det är liksom ingenting som, man har aktat sig länge för att prata 
om det och känna på det så man kan liksom inte säga att: jamen jag mår skitdåligt för att det 
här och det här hände. Man vet inte förrns man får kontakt med känslan, att det var den här 
situationen som gjorde att det blev såhär” i3   
 
Informantens idé om att det inte är tillräckligt att prata och tänka för att 
förändras återfinns också i de andra informanternas beskrivningar. Tre av dem 
berättar om hur de gått i annan sorts terapi, men att dessa terapier aldrig förmått 
nå dem, och förändra dem, på djupet såsom symboldrama gjorde. En av de 
intervjuade, som avslutade sin symboldramaterapi för närmare 15 år sedan, 
beskriver sig själv som en rationell och kontrollerande person. På liknande sätt 
beskriver också fyra av de andra intervjuade sig själva och de belyser samtliga 
vikten av något som förmår komma förbi deras rationella och kontrollerande 
tänkande och beteende.  
 
”Och det här också hur det bara kommer upp, och att det stämmer med en själv, det är 
ganska fascinerande. Bara sitta och prata hade kanske inte passat mig, det hade nog tagit 
längre tid att komma till kärnan eller vad ska man säga. Jag tror att man kommer åt en annan 
nivå i sig själv, o ju mer man håller på så kom man ju ner i djupare lager eller vad man ska 
säga. Man kanske inte kommer åt dem på något annat sätt, jag vet inte men jag tror inte det. 
Men det krävs något för att komma förbi det här kontrollerande.” i8  
 
Sammanfattningsvis upplevde informanterna att dramerna på ett naturligt, 
självklart, vis framträdde för deras inre syn. De anser att dramerna lyckades ta 
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sig förbi deras kontrollerande och rationella nivåer och nå djupare dimensioner 
inom dem. Det framstår som att det var i dessa djupare dimensioner som de såg 
den förändring, eller läkning, måste till för ett tillfrisknande. I nästa stycke ser vi 
hur informanterna upplevde att symboldramernas karaktär förändrades efter en 
tids behandling.  
 

Terapiprocessen 

Fem av informanterna, vilka alla gått i en längre symboldramabehandling, 
berättar om hur de visualiserade bilderna under behandlingen efter hand ändrat 
karaktär och förändrats till såväl form som innehåll. Tre av dem intervjuade 
väljer att beskriva denna förändring över tid som en utveckling från ganska 
konkreta, tydliga bilder till bilder fyllda av mera känslor och känslouttryck. En 
informant, som led av höga prestationskrav, kopplar samman visualiseringarnas 
förändrade uttryck med att själv kunna slappna av mera och släppa på sina egna 
krav på perfektion och logik.  
 
”Men från början då så även fast jag som jag säger försökte vara mer neutral då, eller 
objektiv så. Ja nånstans så kände jag att det skulle hänga ihop o ja alltså att man skulle följa 
någon typ av regelverk som inte finns. Jag fick sen också i uppgift att försöka att måla utifrån 
symboldramat då och i början så hade jag enorma krav på att bilderna skulle vara väldigt 
naturtrogna och tydliga. Och det tog ganska långt tag innan jag kunde släppa just den delen. 
I början använde jag bara blyerts och sen gick jag över till att använda vattenfärger och sen 
på slutet så såg det mest ut som dagisteckningar. Och det hade jag aldrig klarat från början, 
det vet jag, och sen på slutet var jag riktigt stolt och det kändes bra att jag kunde ta det mer 
från mina känslor inuti mig och inte bara pressa mig till att det skulle vara logiskt och 
perfekt” i4  
 
”Ja, jag upplevde ju att det var i olika stadier. I början så var det så sakligt, så detaljerat 
allting på nåt vis. Det var så logiskt på nåt vis. O sen när man kom i en annan fas sen. Men 
det tog ganska länge, ett halvår kanske nästan ett år innan man kom i. Ja, det hände ju grejer 
däremellan, men man märkte ju sen markant skillnad så att säga och det var mer abstrakt 
såhär.” i3 
 
En annan aspekt av förändring i bilderna som samma fem intervjupersoner 
berättar om handlar om hur bilderna förändrades, eller förväntades förändras, då 
personerna mådde psykiskt bättre. Den allra tydligaste berättelsen om en sådan 
förändring står person i1 för.  

 
”Den första bilden jag gjorde, och som jag sen ritade, var en blomma. Det var det som var 
min favoritblomma då, det var en gerbera. Och den hängde helt fritt i luften och det var bara 
blått bakom. Så det var min bild då att jag kände mig extremt ensam och extremt rotlös. Alltså 
inte i någon form av geografisk utan mer emotionell kontext och då blev det alltså, det kändes 
då att – shit, det här är allvarligt (…) För den bilden, jag har ju sparat alla bilder och jag 
skulle nog säga att den bilden blev jag lite chockad över. Sen på slutet minns jag att vi gjorde 
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en liknande för det var också en blomma och den ser ju helt annorlunda ut, och det känns 
bara så självklart för jag mådde ju så annorlunda då” i1  
 
En intervjuperson som då hon påbörjade symboldramabehandlingen led av post-
traumatiskt stress syndrom efter en svår olycka, gick i sin 
symboldramabehandling igenom minnen hon förträngt från olyckstillfället och 
känslor kopplade till dessa. För henne var det en mycket smärtsam resa och 
många av de bilder hon visualiserade var starkt kopplade till rädsla och ångest, 
dock skilde sig hennes sista bilder markant från de tidigare. Denna skillnad 
förklarar också intervjupersonen med att hennes mående var mycket förbättrat.  
 
”O sista bilden som vi gjorde av symboldrama, det som framkom då. Jag stod i ett fönster och 
tittade ut och bara såg o det jag såg var vatten, en sjö, solen blänkte nr i sjön. Bakom sjön var 
det ett stort berg och bakom berget var det träd. Det kan ju liksom inte bli så mycket bättre. 
Så där slutade det, så bra efter allt som varit, det var sista bilden och den har jag behållit. 
(…) Och ibland så brukar jag ta fram den här sista bilden och tänka att liksom, jag har ju det 
här igen. Jag är ju den här igen” i5  
 
Informanterna gav i sina intervjuer således uttryck för två olika typer av 
förändring i symboldramerna. Den första förändringsaspekten som belystes var 
att informanterna upplevde att dramerna ändrade karaktär, och blev vildare, 
friare eller mer känslofyllda, efter en tids behandling. Flera av informanterna 
härleder denna förändring till att de efter en tid blev mer avslappnade, och 
därmed vågade ta ut svängarna mera i terapin. Den andra förändringsaspekten 
som informanterna uttrycker är att dramerna ändrade karaktär då deras mående 
förändrades. Också informanter som inte upplevt denna typ av förändring 
uttryckte förväntan på en sådan i anknytning till en förbättrad psykisk hälsa.  
 

Avslappningens betydelse 
 
Inför varje visualisering ska symboldramapatienten vara djupavslappnad, detta 
går ofta till så att patienten får ligga ned och blunda medan terapeuten leder en 
avslappningsövning. Fem av informanterna betonar i sina berättelser vikten av 
denna avslappning för att visualiseringen ska fungera, och för att man ska kunna 
komma vidare i behandlingen. För två av dem var avslappningsmomentet något 
som de i början var tvungna att kämpa med för att klara av, för de andra tre var 
avslappningen redan från första gången skön och enkel.  
 
”Jag tror det är viktigt med avslappningen först för annars tror jag inte att hjärnan öppnar 
upp och sticker iväg i de stickspåren som den gör” i2  
 
I citatet ovan har också informanten använt sig av beskrivningar av ”hjärnan” 
och dess processer, som visar hur man eftersträvar att förstå detta specifika 
moment sett i relation till visualiseringsmomentet.  
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Synen på terapeuten 
I intervjun ställdes inga frågor om terapeuten, ändå var det ett tema som 
framträdde starkt i alla intervjuerna. Informanterna hade många synpunkter på, 
och tankar kring, aspekter av sina respektive terapeuters agerande. Under detta 
tema växte två starka spår fram, dessa är patienternas relation till sin terapeut 
och upplevelser av den roll som terapeuten iklädde sig under sessionerna.  
 

Relationen 
Samtliga intervjuade betonar i sitt berättande spontant vikten av en god relation 
till sin symboldramaterapeut. Tre av de intervjuade kände alla en viss initial 
tveksamhet inför metoden men uppger att denna skepsis avtog då deras 
förtroende för terapeuten växte. En informant som kom till sin terapeut på grund 
av utmattningssyndrom, hade i början svårt att slappna av såväl i 
terapisituationen som utanför den och återkommer vid flera tillfällen i sin 
berättelse till terapeutens stora betydelse för att klara av att slappna av och 
riktigt engagera sig i behandlingen. 
 
” O sen gav hon många gånger sina funderingar kring det jag berättat och jag blev alltså 
nästan alltid väldigt väldigt, alltså jag blev ganska överraskad varje gång över hur hon kunde 
komma till de slutledningarna. Jag ska inte säga att jag var naiv eller så men på något sätt så 
tyckte jag att det hon sa verkade, eller var klokt, eller kunde stämma och på något sätt så 
växte min tillit till henne lite till och jag blev mer avslappnad eller spontan så att på något 
sätt tycker jag att det växte fram att jag tror att det gav mig mer och mer då” i4 
  
För sju av de åtta intervjuade utvecklades relationen till terapeuten till en 
förtrolig och positiv relation, vilken de tillskriver såväl en del av metodens 
effektivitet som deras tillfrisknande. Tilliten till terapeuten etablerades snabbt 
och de flesta av dem uppger att de kände starkt förtroende för terapeuten redan 
från allra första början och de tror även, liksom personen i citatet ovan, att de 
inte hade kunnat gå helhjärtat in i symboldramabehandlingen om inte denna 
förtroendefulla relation uppstått. En av de intervjuade sammanfattar sina tankar 
kring relationen till sin terapeut på följande vis: 
 
”Sen som jag upplever det så har det varit väldigt viktigt att personen som stått för 
symboldrama, som har hjälpt mig, har varit väldigt ärlig och vet vad det handlar om och kan 
ta de hysteriska samtalen som emellanåt blev till henne. Att man har kunnat prata väldigt 
öppet med den personen, att det inte bara är nån som sitter där utan som verkligen vill. Att 
man verkligen är överens med den personen som man har till sitt förfogande. För det är 
absolut inget som har varit lätt” i5 
 
En av de intervjuade, som var mycket nöjd med symboldramainslagen i sin 
terapi, berättar att hon hade önskat att terapin hade bestått mera av symboldrama 
och mindre av andra inslag. Hon skulle vilja fortsätta med symboldrama, men 
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skulle då vända sig till en annan terapeut eftersom hon anser att hon aldrig kom 
att känna så stor tillit till terapeuten och hon menar att de inte var överens om 
hennes svårigheter.  

 
”Jag tänker såhär, att jag orkar inte med flera pratterapier. Däremot känner jag att fan, om 
man bara kunde träffa en människa som var väldigt duktig på det här. Som var trygg och som 
kunde pusha mig litegranna” i6  
 
I och med att denna person tillskriver behandlingsmetoden framgång, trots att 
behandlingen bedrevs av en terapeut för vilken hon inte kände stort förtroende, 
skiljer hon sig från de andra intervjuade vilka upplever att behandlingsframgång 
är beroende av en tillitsfull relation till terapeuten. I ovan citat framkommer 
dock uppfattningen att hon tror att en fortsatt symboldramaterapibehandling 
kommer att gagna henne än mer om hon känner större förtroende för terapeuten. 
Därmed tillskriver också denna intervjuperson relationen till terapeuten stort 
värde, trots att hon upplevt att metoden i sig varit verksam för henne utan att 
terapeutrelationen upplevdes som förtroendefull.  
 

Terapeutens roll – en ledsagare 
Flertalet av de intervjuade beskriver terapeutens hållning under 
symboldramasessionerna som både stöttande och pådrivande. Terapeuten gjorde 
att de vågade gå vidare och lita på att om upplevelsen blev för smärtsam så 
skulle terapeuten finnas där som stöd. Sju av informanterna är i sina berättelser 
också mycket bestämda på att tolkningarna av de inre bilderna, och 
kopplingarna till den egna personen, gjordes av dem själva och att dessa inte 
kom från terapeuten. Fyra av dessa sju personer menar dock att de inte kunnat 
nå de insikterna om inte terapeuten hjälpt dem genom att ställa frågor och sporra 
till vidare analys. Dessa upplevelser av terapeutens hållning under sessionerna 
kan benämnas med att terapeuten fyllde en ledsagande funktion.  
 
”Hon var väldigt duktig tycker jag på, om man kan kalla det att styra in på rätt bana. Det 
fanns ju inget facit, ett steg i taget. Och vi prövade ju lite olika vägar som inte alls fungerade 
och då tyckte jag att hon var väldigt duktig på att lyssna av och då vände hon på det och tog 
någon annan ingång. O på det sättet kunde jag slappna av och lägga mycket av, inte ansvaret, 
men min återhämtning på henne” i4  

 
”Jag vet att hon sa vid nåt tillfälle om, att jag står på en väg och möter någonting och vad 
möter jag. Först kom det ingenting och sen kom det ingenting och sen kom det en katt. Och så 
att hon var ju väldigt tålmodig där med att inte klippa där och säga – jahapp där kom ju 
ingenting, tråkigt för dig. Utan att verkligen. Och det känns som att vi höll på i tjugo minuter 
och det kom verkligen ingenting men hon blev inte stressad alls. (…) Hon var lite den som 
ledde ut mig på nån hoppbräda och sådär att snart ska du hoppa, men ja, du kan stå där och 
svikta litegrann” i1  
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”Och sen har x varit helt fantastisk. När jag har ställt mina frågor och hon har hjälpt mig att 
möta saker och ting” i5  
 
Fem personer uttrycker en önskan efter mer feedback, eller tolkningar, av 
terapeuten och att terapeuten således under sessionen skulle delat med sig mera 
av sina egna reflektioner och analyser av patienternas visualiseringar. Denna 
önskan tycks ambivalent, då det också är viktigt för dessa personer att berätta att 
insikterna kring bildernas betydelse kom inifrån dem själva. I följande stycke 
ger en av de intervjuade uttryck för denna ambivalenta önskan:  
 
”Intervjuare: Är det någonting som du känner att vi inte har pratat om, av dina upplevelser, 
är det något du vill berätta?  
I7: Ja, jag skulle ju vilja ha lite ordning på det här med. Jag frågade x faktiskt om hur hon 
såg på bilden, hur hon, om hon kunde ge mig nånting. Men det ville hon inte.  
Intervjuare: Vad tänker du om det?  
I7: Jag förstår ju att hon är klok. Hon vet ju vad hon gör.  
Intervjuare: Mmm..  
I7: Så att jag la ner där  
Intervjuare: Mmm..  
I7: Mmm  
Intervjuare: Men frågan ligger kvar…  
I7: Ja, frågan ligger kvar. Jag vill ju veta hur man tänker, hur en psykolog tänker om det här.  
Intervjuare: Mmm, hade du velat, om hon hade sagt vad hon tänkte, tror du att du hade velat 
det?  
I7: Nej  
Intervjuare: Nej?  
I7: Nej, jag förstår ju att det är mina egna uppfattningar om mig själv som är viktiga, inte 
hennes uppfattningar om mig. Men nyfikenheten finns ju.! 
 
Ambivalensen inför denna önskan att närmare känna till vad 
symboldramaterapeuten tänker och tycker beskrivs utifrån frågan om ytterligare 
upplevelser, vilket är särskilt intressant att notera. Det var någonting av vikt, och 
knöts till frågan om upplevelse, samtidigt som informanten tydligt visade att det 
inte var rimligt att få ta del av terapeutens tankar och känslor på detta sätt. 
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Hur symboldrama fortsätter att påverka 
Det var viktigt för informanterna att i samtalen med mig belysa att de inte anser 
att symboldrama slutade att påverka dem, och utveckla dem, bara för att terapin 
avslutades. De berättade om olika sätt på vilka detta sker, och de 
underkategorier som växte fram i temat är: medvetet användande av bilderna 
och föreställning om fortsatt utveckling i känslolivet och djupare dimensioner.  

 

Medvetet användande av bilderna 
Sju av de informanterna berättar att de i sin vardag använder sig av de bilder 
som de under symboldramaterapin visualiserade. Också de två intervjupersoner 
som avslutade sina terapier för drygt tio år sedan, menar att de minns flera av 
bilderna i detalj och att de enkelt kan återvända till dem. För alla sju är de bilder 
som de väljer att återvända till positivt laddade, och de menar att de kan finna 
styrka i dessa bilder. En av de intervjuade berättar att hon under avslappning 
aktivt söker utveckla sina symboldramer:  
 
Intervjuare: Känner du att du fortsätter att bli påverkad av de här symboldramerna trots att 
du har slutat i terapin?  
I3: Ja, för jag använder dem  
Intervjuare: Jaha  
I3: Ja, jag använder djupavslappning själv hemma och så. Och det är häftigt är det, att 
drömma sig bort och så. Då kan man ju bara bli sådär jätteavslappnad och så får man till sig 
en massa bilder.  
Intervjuare: Använder du de bilderna som kom fram i terapin eller är det nya bilder?  
I3: Jamen, det är ju nya bilder och situationer och sånt. Och mycket är ju, ja med framtiden 
och såna saker. Och sådär var det då och då vart det ju bra, det är mycket sånt nu. Förr var 
det mer att man anklagade sig själv och så.  
Intervjuare: Så det fortsätter att växa  
I3: Ja, men det känner jag ju att det gör ju  
 
För de andra sex är användningen av bilderna och teknikerna inte lika explicit. 
En av de intervjuade, som ofta tänker på bilderna hon såg under terapin, 
betraktar blotta vetskapen om deras existens som något som berikar henne.  
 
”Och sen kan jag ha de här bilderna som tröst också, jag kan ha dem utan att tänka på dem. 
Att de bara finns i mig” i6 
 

Föreställning om fortsatt utveckling i känslolivet och djupare dimensioner 
Ingen av de intervjuade anser att symboldramaterapin slutade att påverka dem 
då terapin slutade, istället berättar alla om olika sätt på vilka de, och deras 
föreställda inre dimensioner, fortsatt att utvecklas även efter terapiavslutet.  
 



24 
 

”Jag tänker att det liksom är en process som hon lade i mig, eller startade i mig och som jag 
fortsätter att jobba med och hålla på. De här symbolgrejerna lever ju så starkt i en, de har 
införlivats i en på nåt sätt, och jag jobbar nog vidare på samma tema fortfarande, på mitt 
sätt” i1  
 
Intervjuperson 1 berättar också att hon efter terapins avslut successivt ökat sin 
förståelse för vad vissa av bilderna betyder för henne. Också två av de andra 
intervjuade berättar om hur deras förståelse av bilderna djupnat efter terapins 
avslut. De menar att bilderna aldrig var svåra att begripa, men att i takt med att 
de själva utvecklats och saker hänt i deras liv så har bilderna fått nya 
dimensioner. För att illustrera denna process använder en av intervjupersonerna 
sig av metaforen lök – att skala av lager för lager och närma sig kärnan, det 
innersta.  
 
Sju av intervjupersonerna berättar explicit om hur deras känsloliv förändrats av 
symboldramabehandlingen, och att detta är något som fortsätter att förändras 
och utvecklas. De upplever mera och starkare känslor och detta kopplar de till 
insikten om att de har ett rikt inre liv, något de tidigare antingen inte var 
medvetna om eller intresserade av att utforska. Alla sju upplever detta som 
något mycket positivt, och något som berikar dem. En av de intervjuade pratar 
mycket om att denne upplever glädje, och också söker glädje och öppenhet, på 
ett helt nytt sätt.  
 
” Nu tycker jag att jag fått en större insikt om hur jag är, och framförallt att jag har mycket 
outforskat. Försöka vara mera här och nu, om man sen kallar det impulsiv eller spontan, jag 
försöker ha det med mig mer på nåt sätt. Och det gör ju att jag känner väldigt mycket, jag 
tror glädje på ett annat sätt. Jag var nog ganska, sista åren var ganska inrutat fast jag förstod 
nog inte det då. (…) Jag har fått självinsikt som för det första är lärorik men jag är också 
väldigt nyfiken på livet och dessutom tror jag att det gett mig en ny dimension” i4  
 
”Det är en jätteinsikt att få, en jättegåva att få, att det finns nånting innanför alla de här 
lagren, all den här kontrollen. Som vågar man bara skala på det så, så finns det där. (…) Det 
är ju i alla fall på nåt vis den yttre världen är ju den vi går i och lever i. Samtidigt så är det i 
den här inre världen som man plockar så långt inifrån sig som är det mest väsentliga för hur 
man ska leva livet, och där där tänker jag att de här symboldramerna tagit tag i mig och det 
är där de verkar.” i6   
 
Fyra av de intervjuade använder i sina berättelser sig också av begreppet 
självkänsla då de beskriver hur de fortsätter att påverkas av behandlingen, de 
berättar om hur de genom ökande självinsikt också får ökad självkänsla. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer såväl resultatet som metoden att diskuteras. 
Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att söka få patienternas perspektiv på den 
symboldramabehandling de genomgått, att komma nära deras upplevelser och 
tankar om denna. De huvudsakliga frågeställningarna var; Hur har patienterna 
upplevt symboldramaterapin? På vilket sätt anser de att de påverkats av 
behandlingen? Är det några särskilda tillfällen eller aspekter av behandlingen 
som de tillskriver större betydelse? 
 
I detta avsnitt diskuteras de teman som framkommit utifrån studiens syfte, 
tidigare forskning, teori och tolkningar som gjorts i resultatdelen. Temana 
kommer att diskuteras var för sig, i den ordning de presenterades i resultatet. 
Resultatdiskussionen avslutas med en sammanfattande diskussion.  
 

Terapin när den pågick 

En betydande del av samtalen med informanterna ägnades åt att de berättade om 
sina tankar kring hur det var att vara patient under symboldramabehandling, och 
hur de upplevt terapiprocessen. Det som genomsyrade samtligas berättelser var 
en upplevelse av att de dramer som framträdde under visualiseringen var 
oforcerade och naturliga, och hade en koppling till djupare dimensioner och 
känslor inom personen. De var alla överens om att bilderna, eller dramerna, 
kunde lära dem något om dem själva och hjälpa dem att utvecklas. De betonade 
dessutom i sitt berättande att de inte tror att de skulle ha kunnat nå dessa djupare 
dimensioner, och se symboldramerna för sin inre syn, om de inte hade befunnit 
sig i ett djupt avslappnat tillstånd. Det är i linje med det resonemang som 
symboldramas upphovsman, psykiatern Hanscarl Leuner, anser motiverar 
avslappning som förutsättning för att framkalla bildmedvetandet (Leuner, 1984). 
Avslappningsmomentet är specifikt för symboldramabehandlingen, och detta är 
således en terapispecifik aspekt som informanterna lyfter fram som en hjälpande 
faktor.  
 
Informanterna är alla överens i föreställningen att det krävs något särskilt för att 
komma under ytan och nå deras riktiga känslor och djupare dimensioner, och att 
symboldrama verkligen lyckades med det. Flertalet av dem beskriver sig själva 
som kontrollerade, rationella och verbala, och betonar att de upplevde att 
behandlingen nådde förbi deras vanliga kontrollerande och rationella beteenden 
och tankemönster. Utifrån deras sätt att beskriva sig själva och sina svårigheter 
framstår det som att informanterna känner sig betydligt mer bekväma med att på 



26 
 

en saklig och rationell nivå prata om sig själva och sin problematik än att visa 
sig känslosamma. Jag uppfattade också via deras beskrivningar att de verbala 
förmågorna, för flera av dem, varit något som de genom livet utnyttjat för att 
skapa distans till såväl andra människor som till det egna känslolivet. Leuner 
(1984) menar att symboldrama lämpar sig särskilt väl för patienter med 
intellektualiserande försvar och alexitymi. Det innebär därmed att 
informanternas sätt att beskriva sig själva och sina upplevelser av terapin 
stämmer överens med bilden av symboldramapatienter.  
 
Informanterna upplevde att dramerna ändrade karaktär en tid in i behandlingen, 
och att de utvecklades från att vara förhållandevis tydliga och konkreta till att bli 
alltmer abstrakta och känslomässigt starka. Flera av dem valde att förklara denna 
utveckling med att de själva blev alltmer avslappnade och därmed förmodligen 
också förmådde vara mera spontana i terapin. Det är också en process som mot 
bakgrund av tankarna bakom symboldrama går att förstå på ett alternativt, 
nämligen att de lämnade den grundläggande nivån och nådde en mer avancerad 
nivå. På grundnivå är de motiv som föreslås vid visualiseringen konkreta och för 
de flesta människor enkla att relatera till. De terapeutiska interventioner som 
används syftar i stor utsträckning till att skydda patienten och undvika att väcka 
starkt affektladdat och ångestskapande material. På den avancerade nivån blir 
motiven mer laddade, då patienten på grundnivån uppmanas att föreställa sig 
exempelvis en bäck eller en äng kan patienten på nästa nivå bland annat få 
visualisera det mindre neutrala motivet lejonet. Terapeuten ändrar också delvis 
sitt förhållningssätt på så sätt att hon bland annat uppmuntrar till friare 
associationer, kan tillåta användandet av nattdrömmar i visualiseringen och 
uppmärksammar, och arbetar med, överföringar och motöverföringar (Leuner, 
1984). Skillnaden mellan terapeutiskt förhållningssätt mellan de olika nivåerna 
är, liksom skillnaden i motiv, tydlig. Jag tror således att det som informanterna 
omtalar som en ny, mer abstrakt och känsloladdad fas, snarare handlar om att de 
kommit vidare till en avancerad nivå i symboldramabehandlingen än att de blivit 
markant bättre på att slappna av. Att informanterna såg sitt eget agerande, i detta 
fall utvecklandet av en förmåga att slappna av mera, som det som i stor 
utsträckning drev terapiprocessen framåt stämmer väl överens med andra studier 
(Timulak, 2007, Nilsson med flera, 2007) som gjorts gällande före detta 
patienters erfarenheter av psykoterapi. Patienterna menade i dessa studier att 
deras eget engagemang i terapin drev terapiprocessen framåt (Timulak, 2007) 
och de såg sig själva som den främsta förändringsagenten i terapin (Nilsson med 
flera, 2007).  
 
Informanterna belyser i sina berättelser också en annan aspekt av förändring i 
bildmaterialet. De upplevde att dramerna förändrades, att de blev ljusare, då de 
mådde psykiskt bättre. Också intervjupersoner som inte upplevt detta uttryckte 
en förväntad förändring i bilderna i samband med ett tillfrisknande. Detta kan 
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kopplas samman med hur intervjupersonerna upplevde att symboldrama nådde, 
och förmedlade, djupare emotionella och psykiska dimensioner inom dem. Det 
informanterna uttryckte var att för att kunna tillfriskna och utvecklas behövde de 
hjälp att nå dessa djupare lager, och att komma förbi deras gängse 
kontrollerande och rationalitet, denna hjälp kunde symboldrama stå för. Deras 
föreställning är att dessa djupare dimensioner inom såväl dem själva, som inom 
andra människor, i mångt och mycket avgör hur man lever sina liv. Den 
förändring, eller förväntade förändring, som informanterna upplevde i bilderna 
då de mådde psykiskt bättre kan således förstås som att de tänker att bilderna 
står i direkt koppling med, och ger uttryck för, djupare dimensioner inom 
personen. Ett patologiskt psyke förväntas alltså producera mörkare bilder och 
svårare känslor, och ett mer välfungerande, friskare psyke ljusare och med mer 
positivt laddade affekter.  
 

Syn på terapeuten 

Alla de intervjuade personerna belyste, oftast vid flera tillfällen, hur viktig 
relationen till deras terapeut var. Detta var ingenting som jag under intervjuerna 
aktivt frågade efter, i intervjumallen omnämns inte terapeuten alls, utan 
informanterna förde själva detta ämne på tal. Att de alla spontant så starkt 
belyste vikten av en förtroendefull relation till sin terapeut är ett intressant och 
viktigt fynd. Den enda av informanterna som inte var helt nöjd med sin terapeut 
och relationen till denna, underströk även hon behovet av en god 
terapeutrelation för fortsatt symboldramabehandling. Hon upplevde att 
symboldramasessionerna var verksamma för henne och kom att betyda mycket, 
men också att de hade kunnat utvecklas ytterligare om terapeuten haft en annan 
inställning och bättre förstått hennes behov. Mot bakgrund av tidigare forskning 
om faktorer som påverkar terapins utgång, har frågan om kvalitén på 
terapeutrelationen verkat vara en viktig faktor. Därmed visar informanterna hur 
deras upplevelser av terapin inte bara handlar om metod, utan också om 
betydelsen av terapeuten. 
 
Att relationen till terapeuten är av stor vikt för patienten belyser även flertalet 
andra patientstudier som gjorts (Elliot och Jones, 1989, Nilsson med flera, 2007, 
Timulak, 2007). Den emfas som informanterna i denna studie lägger vid 
terapeutrelationen, stämmer således väl överens med vad tidigare forskning om 
så kallade gemensamma faktorer som rör alla terapiinriktningar kommit fram till 
och är inte specifik för symboldramabehandling.  
 
De informanter som kände tveksamhet inför symboldrama berättar i sina 
intervjuer att det som var avgörande för att de skulle slappna av och acceptera 
metoden var att en tillitsfull relation till terapeuten snabbt etablerades. De litade 
således tidigt så pass mycket på hennes omdöme och ord att de accepterade en 
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behandlingsmetod som de ursprungligen inte kände sig helt bekväma inför. 
Detta understryker vikten av ett gott relationsskapande redan tidigt i kontakten 
mellan terapeut och patient.  
 
Vid sidan av informanternas berättande om vikten av en god relation till sin 
terapeut, fanns i resultatet också tydliga beskrivningar av vilken roll terapeuten 
tagit i symboldramaterapin. Tolkningen av dessa beskrivningar ledde till att 
kategorin gavs namnet ledsagare, detta begrepp använde en av 
intervjupersonerna sig själv av i sin beskrivning av terapeuten och jag fann att 
det stämde väl överens med den kategori som vuxit fram. En ledsagare ger stöd 
och hjälper personen bredvid att gå framåt i lagom tempo, och finns där som en 
trygg hand då upplevelserna blir smärtsamma. Denna terapeutroll stämmer 
mycket väl överens med den hållning, av dykarledaren som håller kontakt med 
dykaren via telefon, som Leuner (i Wilke, 1997) förespråkar att 
symboldramaterapeuten bör ha. Hansson (2008) fann att svenska 
symboldramaterapeuter ser symboldrama som en enhetlig metod och de är i 
mycket stor utsträckning trogna Leuners ursprungliga metodbeskrivning. De 
före detta patienterna i denna studie har uppfattat sina terapeuters agerande 
under sessionerna som i hög grad enhetligt, och nära Leuners beskrivning av 
terapeutisk hållning, vilket är i överensstämmelse med Hanssons (2008) resultat. 
Då terapeuterna i Hanssons (2008) studie själva uppfattade sitt agerande som 
metodtroget, visar de före detta patienterna i denna studie att terapeuternas 
agerande verkligen varit detta.  
 
Vissa av de intervjuade hade önskat att terapeuten tagit en mera aktiv roll, och 
delat med sig mera av sina professionella reflektioner i samtalen kring bilderna. 
Nilsson med flera (2007) fann att de patienter som varit missnöjda med sin 
psykodynamiska terapi uttryckte en liknande önskan, av att terapeuten skulle 
varit mera aktiv och styrande.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet på vikten av en förtroendefull relation 
mellan patient och terapeut inte nog understrykas. För att psykoterapimetoden 
symboldrama ska vara verksam, och säker, krävs att den terapeut som använder 
den besitter såväl klokskap som goda kunskaper om människans psyke, 
psykoterapi och metoden i fråga. Denna uppfattning delas av såväl Leuner 
(1984) som Cullberg-Weston (2007). Att relationen mellan patient och terapeut 
är av yttersta vikt, och att matchningen mellan de båda är central, är också i 
överensstämmelse med resultat från annan patientforskning (Elliot & James, 
1989, Timulak, 2007, Nilsson med flera, 2007).  
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Hur symboldrama fortsätter att påverka 

I intervjuerna berättade informanterna om hur de upplever att symboldrama 
fortsätter att påverka dem även efter att terapin avslutats. De pratade om olika 
sätt på vilka detta sker, varav de flesta är sådana som de beskrev som implicita 
på så sätt att de märker att påverkan sker men att det inte är något som de själva 
aktivt arbetar med. Den påverkan upplever de således som att den bara händer. 
De berättade också om hur de aktivt kan använda sig av såväl de dramer som de 
bär med sig efter terapin, som vissa av de tekniker de fick lära sig. Upplevelsen 
av långvarig förändring, och påverkan, efter terapins avslut är ett resultat som 
också återfunnits i tidigare patientstudier (Timulak, 2007, Nilsson med flera, 
2007).  

 
De kan utan svårighet se många av dramerna för sin inre syn, och använda dem 
för att söka styrka och tröst. När informanterna i våra samtal berättade för mig 
om hur mycket de värdesätter bilderna de nu bär inom sig fick jag associationen 
att de bär på en inre skatt som bara de känner och kan komma åt. Jag tror att 
många, om inte alla, av intervjupersonerna skulle hålla med om den liknelsen. 
Blotta vetskapen om denna inre skatt fungerar således som en slags tröst, och de 
kan vid behov plocka fram och titta på den för att aktivt låta den ge dem kraft 
och styrka.  
 
Dramernas innebörd har för flera av informanterna utvecklats också efter det att 
terapin avslutades, successivt förstår de mer och mer av vad dramerna betyder 
för dem och på så vis både förnyas och fördjupas deras insikter om sitt eget inre 
liv och sin person. Jag tycker att en av informanterna uttryckte denna fortsatta 
utveckling så väl då hon berättade att hon upplevde det som att terapeuten hade 
lagt, eller startat, en process i henne som hon sedan fortsätter att jobba med och 
utvecklas i. En annan informant liknade denna process vid skalandet av en lök, 
att lager för lager tas bort och förstås och på så sätt närmar hon sig kärnan.  
 
En annan betydande, och bestående, påverkan som symboldrama haft på 
informanterna efter avslutad behandling är en påtaglig förändring i hur de 
upplever känslor. De berättade i intervjuerna att de aldrig tidigare upplevt så 
starka, och många, känslor och de kopplar samman dessa nya känsloupplevelser 
med den nyvunna insikten om att de äger ett rikt inre liv. För flera av dem var 
detta den absolut viktigaste vinsten efter avslutad behandling, och de sa i 
intervjuerna att detta nya förhållningssätt till livet var värt all den smärta de 
genomlidit och allt arbete de lagt ner på att arbeta sig igenom den. De skulle 
givetvis inte vilja må så dåligt och gå igenom sådana kriser igen, men de skulle 
inte heller vilja ha denna resa ogjord. 
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Detta nya sätt att erfara, och relatera till, känslor är återkommande i studier 
gällande patienters erfarenhet av psykoterapi (Elliot och James, 1989, Nilsson 
med flera, 2007, Timulak, 2007) och således inte unikt för 
symboldramapatienter utan snarare en gemensam faktor för olika terapiformer. 
Också Lindgren (2000) fann i sin studie av före detta symboldramapatienter att 
en av de viktigaste aspekterna av tillfrisknande som framhölls var att de blivit 
fria i sina känslor.  
 
I resultatet berättades om hur flertalet av informanterna upplever, eller innan 
behandlingen upplevde, sig själva som starkt kontrollerande och rationella och 
detta sätter jag nu i samband med att de efter behandlingen har starkare kontakt 
med sitt känsloliv. Min uppfattning är att de i hög utsträckning har använt sin 
saklighet och rationalitet för att skapa distans både till andra människor och till 
sina egna känslor och djup. I symboldrama kom de i kontakt med nivåer hos sig 
själva som de inte var vana att kännas vid och hantera, i dramerna kunde de inte 
använda verktygen kontroll och rationalitet utan var nödgade att på riktigt känna 
och uppleva allt de var med om. Denna upplevelse, och utveckling, i dramerna 
har åtföljts av en förändring i det som Cullberg Weston (2007) kallar 
yttervärlden, alltså den värld som informanterna till vardags står och verkar i. 
Cullberg Weston (2007) menar att en viktig del av symboldramaterapi består i 
att återupprätta känslorna som kompass i tillvaron, och att detta kan leda till en 
ökad livskänsla och upplevelse av att leva i samklang med sig själv. 

 
Hos Cullberg-Weston (2007) är självkänsla ett centralt begrepp att sätta i 
samband med symboldrama och hon menar att vad metoden i stor utsträckning 
når och arbetar med är att reparera en negativ självkänsla och självbild. Min 
uppfattning är att det Cullberg-Weston benämner som negativ självkänsla är 
ungefär detsamma som Leuner (1984) menar med negativ prägling av jaget. 
Flera av de intervjuade betonar att en bestående förändring efter behandlingen är 
att de fått just en bättre självkänsla. De kan också se att denna förbättrade 
självkänsla leder till att de fortsätter att utvecklas, att nu när de tycker bättre om 
sig själva kan de relatera till sina nära på nya och förbättrade sätt och de tar 
också för sig mera av livet. Detta resultat liknar de som såväl Lindgren (2000), 
som Elliot och James (1989), Nilsson med flera (2007) och Timulak (2007) 
uppvisar i studier av före detta patienter som gått i olika terapiformer. 
Gemensamt för dessa studier är i detta avseende att patienterna upplever en ökad 
självkänsla, eller grundtrygghet, och funnit nya och mer konstruktiva sätt att 
relatera till såväl sig själva som sin omvärld. Således är detta resultat inte unikt 
för symboldramapatienterna, också patienter från andra terapiformer har gett 
uttryck för samma erfarenheter. 
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Min tanke gällande informanternas berättelser om de olika sätt på vilka de 
fortsätter att utvecklas, och påverkas, efter symboldramabehandlingen är att de i 
mycket hör samman med varandra. Jag har valt att särskilja mellan de olika 
sätten eftersom det var så de framträdde i intervjuerna, men anser själv att de är 
sammanlänkade och att de står i relation till varandra. Centralt i alla de 
utvecklingsaspekter som belysts är att personerna insett att de har rika inre liv 
som de både kan utvecklas av och påverkas i, och att symboldrama hjälpt dem 
att komma i kontakt med dessa. Jag finner det fascinerande att alla 
intervjupersonerna verkligen hade liknande tankar om, och upplevelser av, detta 
trots att det gått allt mellan två månader till tolv år sedan de avslutade 
behandlingen.   

Sammanfattande resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att de före detta patienternas upplevelser av 
symboldramaterapi är överhängande positiva och att de är nöjda med den 
behandling de erhållit. De kan på ett många gånger klart och okomplicerat vis 
beskriva såväl symboldrama som metod, som sina egna erfarenheter av denna. 
Också de informanter som inledningsvis kände en skepsis inför metoden och 
ansåg att den verkade märklig eller mystisk, är nu positivt inställda till 
symboldrama och anser sig hjälpta av behandlingen.  

Informanterna menar att symboldramabehandlingen har påverkat dem på flera 
olika vis, de framhåller djupa psykologiska och emotionella förändringar och att 
dessa positiva förändringsprocesser fortsätter att påverka dem också efter 
avslutad behandling. Detta resultat liknar det som också andra patientstudier 
visat på (Nilsson med flera, 2007); att patienter som är nöjda med sin 
psykoterapi upplever att behandlingen fortsatt att påverka dem i positiv riktning 
också efter terapins slut. Informanterna upplever ökad självkänsla, nya sätt att 
relatera till sig själv och andra, och ett nytt och rikare sätt att uppleva känslor. 
Också dessa resultat är överensstämmande med tidigare patientforskning, 
gällande såväl symboldramabehandling (Lindgren, 2000) som andra 
psykoterapiformer (Elliot och James, 1989, Nilsson med flera, 2007, Timulak, 
2007). Informanterna framhåller att de bär med sig sina dramer också efter 
avslutad behandling, och att dessa bilder fortsätter att påverka dem och att 
betyda något för dem.  

En specifik aspekt av symboldramabehandlingen som informanterna lyfter fram 
är avslappningens betydelse för behandlingsframgång. Informanterna framhåller 
också, i enlighet med tidigare patientforskning (Elliot och James, 1989, 
Timulak, 2007), vikten av en god relation mellan terapeut och patient och 
upplevelsen av att själv vara en drivande förändringsagent i terapiprocessen.   
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Metoddiskussion 
Då min målsättning med studien var att komma nära informanternas upplevelser 
av sin terapi fann jag det för lämpligt att nyttja en kvalitativ, fenomenologisk 
ansats.  
 
Det sätt på vilket urvalet skedde, att jag bad symboldramaterapeuter att till sina 
före detta patienter skicka vidare ett brev med en förfrågan om att delta i 
studien, kan ha påverkat materialet på olika vis. En risk med detta förfarande är 
att det i vissa fall kan ha uppstått en gallring av kritik och missnöje i två led. 
Detta skulle i så fall ha inneburit att symboldramaterapeuterna enbart valt att 
skicka min förfrågan vidare till före detta patienter som de upplevt vara nöjda 
med behandlingen och positivt inställda till metoden, och att de före detta 
kritiska patienter som ändå nåtts av brevet valt att inte delta i studien. Detta är en 
reell risk med urvalsförfarandet, som kan ha bidragit till att de före detta 
patienter som jag intervjuat har varit mer positivt inställda till metoden än 
genomsnittet. Om mitt syfte med studien hade varit att generalisera resultatet till 
att gälla symboldramapatienter i allmänhet, så skulle jag ha behövt använda mig 
av en annan urvalsmetod för att säkra ett mindre riktat urval. Då detta inte är 
syftet med studien, och resultatet enbart handlar om den studerade gruppen, ser 
jag inte detta som ett problem.  
 
Enligt IPA (Smith, 2009) är metoden möjlig att genomföra med så få som tre 
intervjuer som grund, men den rekommendation som jag fick var att söka göra 
åtta intervjuer. I efterhand kan jag tycka att om jag hade genomfört färre än 
mina åtta intervjuer så skulle det ha kunnat leda till en resultatmässig vinst. Det 
blev ett mycket omfattande material att hantera inom en snäv tidsram, och 
kanske hade jag kunnat komma närmare informanternas upplevelser och hittat 
nya djup i intervjuutskrifterna om jag hade intervjuat något färre personer. Dock 
känner jag idag starkt att jag inte skulle velat vara utan en enda av berättelserna, 
och att var och en av dem verkligen berikat såväl mig som resultatet.  
 
IPA (Smith, 2009) förespråkar att forskaren ska ha ett aktivt förhållningssätt i 
intervjusituationen, och verka för att ett gott och fördjupande samtal förs kring 
de frågeställningar som ämnas undersökas. Enligt IPA kan forskaren också 
använda sig av sin förförståelse om ämnet för att utforska informantens 
upplevelser och kognitioner. Innan jag genomförde intervjuerna funderade jag 
mycket kring hur min förförståelse av symboldrama, och överlag positiva bild 
av metoden, skulle komma att påverka intervjupersonernas svar i våra samtal. 
Jag var noggrann med att i den intervjuguide (bilaga 3) som jag arbetade fram 
inte formulera positivt riktade frågor, och sökte under intervjuerna få fram 
sådant som informanterna ansåg vara metodens både förtjänster och nackdelar. I 
efterhand anser jag att min oro för att själv ha för stor påverkan på materialet var 
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överdriven. Överlag var intervjupersonerna mycket positivt inställda till 
symboldrama, kanske hade de annars inte valt att ställa upp för intervju, och 
trots att jag verkligen lade mig vinn om att söka också deras mindre positiva 
erfarenheter var deras berättelser främst positivt laddade. Jag vet att så gott som 
samtliga personer jag intervjuade tycker att det är svårt att prata med andra 
människor om symboldrama, då de räds att lyssnaren ska döma ut metoden som 
konstig. Då personerna direkt frågade mig om min inställning till metoden och 
jag berättade om denna märkte jag ofta att intervjupersonen tydligt slappnade av 
och var villig att dela med sig mera av sina upplevelser. Jag menar att det aktiva 
förhållningssätt som IPA förespråkar att forskaren ska ha i intervjusituationen, 
och som jag också försökte använda mig av, bidrog till att jag fick ett både brett 
och djupt material att ta med mig in i databearbetningen.  
 
Då det insamlade materialet, i form av intervjuutskrifter, har varit både rikt och 
omfattande har det varit till stor hjälp att i systematiska steg ta mig an och 
bearbeta det. I samförstånd med min handledare valde jag att inte rättroget 
använda mig av IPA’s case by case-metodik, utan att istället aktivt arbeta med 
samtliga intervjuer allteftersom de genomfördes. Detta innebar i praktiken att 
jag efter att ha skrivit den första intervjun fortsatte med att skriva ut den andra, 
därpå den tredje, och så fortsatte jag till dess att samtliga intervjuer var utskrivna 
och jag gick vidare till en fortsatt bearbetning av materialet. Enligt IPA 
(Chapman och Smith, 2002) brukar rekommendationen istället vara att 
genomföra, transkribera och bearbeta den första intervjun, och först när teman 
och kategorier vaskats fram i denna fortsätter arbetsgången med att genomföra, 
skriva ut och bearbeta intervju nummer två, och så vidare. Jag finner att en av 
fördelarna med att jag valt detta sätt att bearbeta materialet är att den första 
intervjun inte har blivit tongivande i resultatet, utan att den intervjupersonen fått 
vara en röst bland de andra och varken hörs mera eller mindre. Jag tänker att det 
finns en inneboende risk i case by case - metodiken då man genom att lägga 
störst vikt vid den först genomförda intervjun och de teman som där 
uppkommer, också riskerar att förbise viktiga och intressanta aspekter som finns 
i senare intervjuer.  
 
I resultatbearbetningen och diskussionen har jag genomgående använt mig av 
vissa kvantitativa uttryck. Jag har bland annat åtskilliga gånger valt att skriva ut 
hur många av informanterna som gett uttryck för ett visst tema eller åsikt och 
har också använt mig av begrepp som anger mängd, såsom flera och flertalet. 
Detta är ett medvetet stilval från min sida och handlar inte om att en åsikt är 
viktigare om den delas av fem än av två informanter, utan avsikten är snarare att 
underlätta för läsaren att förstå materialet.  
 
Med uppsatsens syfte i tanke så anser jag att IPA varit ett lämpligt metodval, då 
den har förmått mig att finna såväl samband som skillnader mellan 
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intervjupersonernas berättelser och också nyanser och konflikter i de enskilda 
intervjuerna. Jag anser att jag på många sätt kommit nära informanternas 
upplevelser, vilket är den fenomenologiska målsättningen, och detta har 
förhållningssättet och databearbetningen enligt IPA i allra högsta grad bidragit 
till.  
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Slutsatser 
Att symboldrama är en psykoterapimetod som påverkar patienten på ett djupt 
emotionellt och psykologiskt plan är såväl informanterna som symboldramas 
upphovsman och utövare överens om. Informanterna väljer att förklara sina 
upplevda behandlingsframgångar med att symboldrama hade en 
djuppsykologisk påverkan. De menar också att denna påverkan inte enbart var 
begränsad till den tid som symboldramaterapin pågick, utan att 
symboldramabehandlingen fortsätter att påverka dem och utveckla dem också 
långt efter terapiavslutet. De vinster som informanterna anser sig ha fått efter 
avslutad behandling handlar främst om deras sätt att uppleva sig själva, sina 
känslor och sin omvärld. Insikten om att de besitter ett rikt inre liv och att detta 
påverkar dem i vardagen skänker dem såväl styrka som tröst. Informanterna ger 
uttryck för att de, genom dessa insikter och nyfunna närhet till sina känslor, 
förmår njuta av livet mera än tidigare och att deras självkänsla är stärkt.  
 
Ytterligare slutsatser som återfinns i resultatet är att informanterna är övertygade 
om att det krävs en god relation mellan patient och terapeut för att 
symboldramabehandlingen ska vara verksam, samt att avslappningsmomentet 
under symboldramasessionen är av stor vikt för att metoden ska vara verksam.  
 
Betydande delar av studiens resultat bekräftas av tidigare forskning, 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Arbetet med denna studie har i mig väckt en uppsjö nya frågor, gällande 
patienters perspektiv på såväl symboldrama som andra psykoterapiformer, som 
skulle vara intressanta att gå vidare med. I denna uppsats har en bred bild av 
informanternas upplevelser presenterats och diskuterats, och alltifrån deras syn 
på terapeutrelationen till deras emotionella och djuppsykologiska utveckling har 
framkommit. Det skulle vara intressant att djupare undersöka flera av dessa 
teman, jag tänker då i synnerhet på föreställningarna om djuppsykologisk 
funktion och påverkan och även de metodspecifika upplevelserna, såsom vikten 
av avslappning, som framkommit i denna studie. Det skulle också vara av 
intresse att genomföra en longitudinell fenomenologisk studie där patienternas 
upplevelser av behandlingen följs över en längre tid. Hur förändras en patients 
föreställningar om sin symboldramabehandling över tid? I denna studie 
framkom att såväl de patienter som nyligen avslutat sin terapi, som de vilkas 
terapislut ligger mera än tio år bakåt i tiden, fortfarande anser sig starkt 
påverkade av terapin. Kommer de att fortsätta uppleva sig starkt påverkade 
genom hela livet, eller är detta något som avklingar allt eftersom tiden går?  
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Det finns, vilket redan omnämnts, en stor avsaknad av kvalitativa studier 
gällande symboldrama emedan de kvantitativa ansatserna varit flera och 
omfattande. Detta gäller också för flertalet andra terapiformer, och det finns ett 
stort behov av mer kvalitativ forskning gällande terapiprocess och patienternas 
perspektiv på denna för att bättre förstå vad det är patienterna uppfattar som 
hjälpande och hindrande i psykoterapeutisk behandling. Denna typ av forskning 
behövs även för att vidare kunna diskutera vad som är gemensamt för olika 
terapiformer, och vad som är specifikt och skiljer dem åt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Brev till symboldramaterapeuter 

Hej, 

Du får detta brev eftersom du, i egenskap av symboldramaterapeut, har sagt att 
du kan tänka dig att hjälpa mig att finna personer att intervjua till min 
examensuppsats (D-nivå). Jag, Therese Allvar, läser i höst sista terminen på 
psykologprogrammet vid Linköpings universitet och min avsikt är att genomföra 
en kvalitativ studie om symboldrama som ska utgå ifrån ett patientperspektiv på 
symboldrama som behandlingsmetod 

Det är möjligt att jag, efter examen, även kommer att bearbeta texten vidare för 
eventuell publicering i en vetenskaplig tidskrift.  

Mitt intresse för symboldrama väcktes under det handledda kliniska arbetet, då 
min handledare Doris Nilsson delade med sig av sina erfarenheter av metoden. 
Jag hade under hösten 2008 förmånen att få gå en grundkurs i symboldrama, där 
såväl teori som egen terapi och praktik ingick, och detta bidrog till att mitt 
intresse för metoden fördjupades.  

Teoribildningen kring symboldrama och dess verksamma komponenter är 
omfattande och återkommer ofta till begrepp såsom djuppsykologi, 
psykologiska försvar och bilateral stimulans. Dessa begrepp och 
förklaringsmodeller hävdar jag är mycket färgade av de professioner som utövar 
symboldramaterapi, och de perspektiv dessa symboldramaterapeuter företräder. 
Troligtvis är ovanstående förklaringar varken särskilt begripliga eller 
meningsfulla för patienter som inte besitter specialiserad kunskap inom 
psykologiämnet, och säkerligen använder de sig av andra idéer och tankar för 
söka förstå sina erfarenheter och känslor. Det råder brist på kvalitativa studier 
rörande symboldrama, den typen av studier behövs för att förstå hur patienterna 
upplever och ser på sin terapi. Häri grundar sig således min uppsats-idé!  

Jag kommer att intervjua ca 8 personer som tidigare gått i symboldrama, dessa 
intervjuer kan jag genomföra i antingen Östergötland eller Stockholm och min 
förhoppning är att jag ska hinna göra samtliga intervjuer i augusti-september. Av 
etiska skäl är det viktigt att de personer jag intervjuar är vuxna, och att de inte 
nu går i psykoterapi. För studiens syfte ser jag det också som viktigt att 
intervjupersonerna själva inte är utbildade inom, eller arbetar med, psykoterapi 
eller psykologi. 
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Intervjuerna spelas in, transkriberas och bearbetas med tolkande fenomenologisk 
analys (IPA). Resultatet kommer därefter att sammanställas i min 
examensuppsats, vilken jag beräknar ha färdig i december.  

Jag behöver hjälp med att komma i kontakt med personer att intervjua och det 
är, som jag skrev ovan, just därför som du får detta brev. Bifogat finns ett brev 
som jag skrivit till personer som kan komma ifråga för att intervjuas, och jag ber 
att du skickar detta brev vidare till lämpliga tidigare patienter. Jag är mycket 
tacksam för denna hjälp. 

Tveka inte att höra av dig om det är något som du undrar över.  

Min handledare är Karin Zetterqvist Nelson, lektor och docent, IBL, Linköpings 
Universitet 

Med vänliga hälsningar 

Therese Allvar   e-post: thema162@student.liu.se   telefon: 070-xxxxxxx  
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Bilaga 2: Brev till informanter 

Hej,  

Du får detta brev då du tidigare gått i psykoterapeutisk behandling där 
symboldrama använts. Jag läser nu sista terminen på psykologprogrammet vid 
Linköpings universitet, och ska skriva en examensuppsats (D-nivå) om 
symboldramaterapi.Det finns mycket forskning om symboldrama, som visat att 
den kan få människor att må bättre. Men ännu finns det inga studier gjorda som 
undersöker hur patienterna själva upplever terapin och hur de resonerar om sina 
erfarenheter av symboldrama. Det är detta patientperspektiv som jag är mycket 
nyfiken på, och således också intresserad av att undersöka närmare i min studie. 

Jag kommer att genomföra djupintervjuer med ungefär åtta personer som gått i 
symboldramaterapi. Det är viktigt att intervjupersonerna inte själva är utbildade 
inom psykologi eller psykoterapi, och också att de i dagsläget inte går i någon 
psykologisk behandling. Intervjuerna, som spelas in, förvaras låst och 
brandsäkert, fram till dess att de är utskrivna. När jag skriver ut intervjuerna 
avidentifieras allt material, därefter förstörs inspelningarna. På så vis garanteras 
din anonymitet.  

Efter denna databearbetning kommer jag att skriva samman resultaten och 
presentera dem i min examensuppsats, vilken jag beräknar ha färdig kring 
årsskiftet 09-10. Det är möjligt att resultaten längre fram även kommer att 
presenteras i en inomvetenskaplig tidskrift.  

Intervjun tar ca en timma och kan genomföras i Östergötland eller Stockholm. 

Om du är intresserad av att delta i studien, eller få ytterligare information om 
studien för ett eventuellt deltagande, är du varmt välkommen att kontakta mig 
via e-post eller telefon. Om du bestämmer dig för att delta och bli intervjuad är 
du fri att när som helst också tacka nej och avböja deltagande.  

För att skydda din anonymitet kommer jag inte att meddela din 
symboldramaterapeut om du intervjuas eller inte. 

Med vänliga hälsningar 

Therese Allvar, psykologstuderande vid Linköpings Universitet  

e-post: thema162@student.liu.se 

telefon: 070-xxxxxxx  
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Min handledare är Karin Zetterqvist Nelson, lektor och docent, IBL, Linköpings 
Universitet  
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Inledning: 
Välkomnande, presentation. Vem är jag, varför vill jag göra denna studie 
Presentation av studien, fokus symboldrama.  
Etiska principer och Sekretess (terapeuter vet inte vilka som intervjuas, ljudfiler 
förstörs efter bearbetning, texten anonymiseras) 
Vad som gäller för intervjun (öppet samtal, stödjande frågor, berätta fritt, 
avbryta när som helst, upplevelser och tankar) 
Nu börjar inspelningen 
 
Bakgrund: 
När började och slutade symboldramaterapin, uppehåll? 
Hur ofta, en gång/vecka? flera? 
Gått i annan terapi tidigare/senare? 
 
Öppna frågor: 
Berätta om ditt första möte med symboldrama 
Berätta fritt om hur du upplevt behandlingen 
Något särskilt tillfälle/tillfällen av extra betydelse 
Vad var bra med behandlingen 
Vad var mindre bra med behandlingen 
Hur har du påverkats av behandlingen 
Hur berättar du om symboldrama för personer som inte känner till metoden 
Är det något mer som du vill berätta om din upplevelse av symboldrama 
 


