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Titel  

”Då blir det ju relationsskapande när det går att benämna”: Relationsbrott i det terapeutiska rummet – terapeutens 

upplevelse av patientens dissociation. En IPA-studie. 
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”So, when you can put a name on it, it establishes a relationship”: Relational ruptures in the therapeutic space – the 
therapist´s experience of the patient´s dissociation. An IPA-study. 
 
Författare  
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Sammanfattning  

Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska hur psykoterapeuter upplever, påverkas av och hanterar 

samspelssituationer med patienter som har varit med om svåra livshändelser och som dissocierar under en specifik 

session. Åtta kvinnliga psykoterapeuter ingick i studien, samtliga yrkesverksamma inom specialiserad traumavård 

eller psykiatri.  

 

I studien har Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) möjliggjort att mer i detalj ta del av den enskildes 

upplevelser men även utrymme för att analysera och tolka utifrån ett vidare teoretiserande perspektiv. Analysen och 

tolkningen av materialet resulterade i tre huvudteman: Upplevelsen av dissociation - relationsbrott i det 

terapeutiska rummet, Viljan till kontakt - den aktiva relationsupprättande terapeuten samt Relationen som grund - 

den trygghetsskapande terapeuten.  

 

Resultatet visade på att patienternas psykopatologi men även tidpunkten i behandlingen som terapeuterna 

hänvisade till hade stor betydelse för hur samspelsmönster utvecklades och vilka interventioner som kom i fokus. 

De dissociativa relationsbrotten eller identitetsväxlingarna uppmärksammades ofta på en ordlös, kroppslig nivå. 

Alliansarbetet och den tillitsskapande processen var en central uppgift som mycket av det övriga arbetet vilade på. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska hur psykoterapeuter 

upplever, påverkas av och hanterar samspelssituationer med patienter som har 

varit med om svåra livshändelser och som dissocierar under en specifik session. 

Åtta kvinnliga psykoterapeuter ingick i studien, samtliga yrkesverksamma inom 

specialiserad traumavård eller psykiatri.  

 

I studien har Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) möjliggjort att 

mer i detalj ta del av den enskildes upplevelser men även utrymme för att 

analysera och tolka utifrån ett vidare teoretiserande perspektiv. Analysen och 

tolkningen av materialet resulterade i tre huvudteman: Upplevelsen av 

dissociation - relationsbrott i det terapeutiska rummet, Viljan till kontakt - den 

aktiva relationsupprättande terapeuten samt Relationen som grund - den 

trygghetsskapande terapeuten. 

 

Resultatet visade på att patienternas psykopatologi men även tidpunkten i 

behandlingen som terapeuterna hänvisade till hade stor betydelse för hur 

samspelsmönster utvecklades och vilka interventioner som kom i fokus. De 

dissociativa relationsbrotten eller identitetsväxlingarna uppmärksammades ofta 

på en ordlös, kroppslig nivå. Alliansarbetet och den tillitsskapande processen var 

en central uppgift som mycket av det övriga arbetet vilade på.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Att hjälpa komplext traumatiserade personer som också har mer kroniska 

dissociativa svårigheter är ett många gånger svårt och tungt arbete. Även om det 

fortfarande råder oenighet kring hur man ska förstå den dissociativa 

problematiken som sådan är det angeläget att visa på hur man kan möta upp 

denna patientgrupp eftersom de fortfarande inte på något systematiskt sätt 

uppmärksammas inom den psykiatriska vården. Denna studie har sin grund i ett 

eget personligt kunskapssökande och i en vilja att bidra till ökad kunskap inom 

ämnet dissociation. 

 

Vi är mycket tacksamma över att våra informanter så generöst har delat med sig 

av sina personliga erfarenheter och upplevelser för att på ett mer konkret plan ge 

en inblick i vilka utmaningar det innebär att arbeta med komplex traumatisering 

och dissociation för den enskilda terapeuten.  
 

 

 

 

 

”Att vara ett medvetande eller snarare att vara en upplevelse,  

det är att intimt kommunicera med världen,  

kroppen och de andra,  

att vara tillsammans med dem 

i stället för bredvid dem.” 

 

Ur Kroppens fenomenologi, Maurice Merleau-Ponty, 1945/1997, s 49 
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”Då blir det ju relationsskapande när det går att benämna”: Relationsbrott 

i det terapeutiska rummet - terapeutens upplevelse av patientens 

dissociation 

 

Under utbildningen till legitimerade psykoterapeuter med relationell inriktning 

har ett synnerligen viktigt fokus varit att förstå mer av de egna inre 

upplevelserna i mötet med klienten. Att undersöka det som sker i det ofta starkt 

affektivt laddade relationella samspelet och göra det kommunicerbart i 

terapisamtalen har varit en viktig ingång till det valda problemområdet. Utifrån 

en önskan att närmare utforska hur andra terapeuter hanterar avgörande 

relationsförlopp i terapi har dissociationsområdet valts ut eftersom det i 

litteraturen och i fallbeskrivningar ofta beskrivs hur komplex dynamiken i 

behandlingsrummet kan vara när det gäller traumarelaterad problematik. Den 

kan stundtals bli överväldigande för terapeuten och leda till svårigheter att skapa 

en trygg och bärande allians (Dalenberg, 2004; Herman, 1997; Pearlman & 

Courtois, 2005). Att som terapeut skapa ett relationellt hållande är av stor 

betydelse för att initialt skapa en trygg ram kring den svårt traumatiserade 

klienten men starka känslomässiga reaktioner kan skapa osäkerhet och förvirring 

vilket kan bidra till att vi, som terapeuter, i alltför hög grad riktar fokus mer på 

tekniker än försöker förstå vad som pågår inom oss själva eller i det ordlösa 

samspelet (Kinsler, 2014; Turkus, 2013). En ökad betoning på terapirelationen 

som ett kollaborativt projekt, där terapeuten gör sig emotionellt tillgänglig och 

påverkbar, har visat sig ha positiva konsekvenser för arbetet med terapeutiska 

dödlägen och låsningar, så kallade ruptures, och ett positivt utfall i terapi (Safran 

et al., 2011). Beredskapen att på så vis utsätta sig för osäkerhet och risktagande, 

att tillåta sig att förändras tillsammans med patienten, ses av flera inom den 

relationella traditionen som en förutsättning för ett intonande i patientens värld 

och ett djupare personligt engagemang (Fosha, 2000; Maroda, 1998; Safran & 

Muran, 2000; Slavin & Kriegman, 1998). 

 

Trauma och dissociation 
Personer med dissociativa störningar eller allvarliga dissociativa upplevelser har 

ofta upplevt upprepade traumatiska händelser tidigt under uppväxten (Courtois, 

2004; Dalenberg, 2012; Pearlman & Courtois, 2005). Anknytningspersonens 

tillgänglighet via intoning och dialog med barnet är av central betydelse för att 

modulera rädsloaffekter och Lyons-Ruth, Dutra, Schuder och Bianchi (2006) 

menar att dissociativa symtom snarare utvecklas över tid hos den växande 

individen än som en följd av enskilda traumatiska händelser. Desorganiserad 

anknytning har föreslagits som en betydelsefull tidig riskfaktor för senare 

utveckling av dissociativa tillstånd och störningar (Liotti, 2004; Lyons-Ruth, 

2003). Hypotesen har bland annat fått stöd av den longitudinella så kallade 

Minnesotastudien (Carlson, 1998; Ogawa et al., 1997). 
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Dissociation ingår dessutom ofta i en komplex traumaproblematik med 

personlighetsrelaterade, affektinstabila relationsmönster (Ford & Courtois, 2014; 

Herman, 1997). Komplex traumatisering eller komplex PTSD är idag ingen 

officiell diagnos men flera forskare och kliniker menar att PTSD-diagnosen som 

den definerats hitintills inte tillräckligt väl fångar upp problematiken med tidiga 

utvecklingsrelaterade traumatiska livshändelser. En sådan tidig och upprepad 

eller ständigt pågående traumaproblematik har visat sig ha en hög samsjuklighet 

med andra symtom- och personlighetsbaserade diagnoser utöver symtombilden 

vid PTSD. (Allen, 2013; Gerge, 2010; Herman, 1997; Courtois et al., 2014).  

 

Dissociation är ett komplext psykologiskt begrepp och det har varit svårt att 

skapa konsensus kring en gemensam definition och hur begreppet ska avgränsas 

(Dell & O´Neil, 2009). Det finns bland annat olika uppfattningar om huruvida 

det handlar om ett rent patologiskt tillstånd eller om det ska ses som ett 

allmänmänskligt reaktionsmönster som också har evolutionära rötter. Den 

kroniska dissociativa problematiken beskrivs dock av flera kliniska forskare som 

en följd av en bristfällig integration av personligheten (Nijenhuis & van der 

Hart, 2011; Steele et al., 2009). Fenomenologiskt manifesterar sig denna 

uppdelning av personligheten i dissociativa symtom. Dessa symtom kan vara 

negativa, exempelvis minnesförlust, eller positiva, exempelvis påträngande 

röster. De kan uppträda som psykoforma eller somatoforma. Det handlar om 

förbryllande jagfrämmande upplevelser, ej viljestyrda reaktioner, som påverkar 

samtliga exekutiva funktioner och självupplevelsen. Bara till en liten del sker 

dessa förändringar helt utanför medvetandet som exempelvis vid fugue-liknande 

minnesförluster. Upplevelserna skapar stor förvirring och villrådighet för den 

drabbade (Dell, 2009). I DSM-IV systemet delas de dissociativa diagnoserna in i 

dissociativ amnesi, dissociativ fugue, dissociativ identitetsstörning, 

depersonalisationssyndrom samt dissociativt syndrom UNS (APA, 2002). 

 

Behandling av trauma och dissociation 
Psykoterapi för denna patientgrupp innebär en utmaning eftersom det kan vara 

svårt att initialt skapa en tillräckligt trygg situation utifrån patienternas tidigare 

traumatiska erfarenheter. Risken för retraumatisering är också stor där 

dissociativa upplevelser kan skapa ohanterbara och akuta brott i samspelet 

(Cortina & Liotti, 2010; Courtois, 2004; Wallin, 2007). Wallin (2007) menar 

dessutom att desorganiserade anknytningsmönster och deras beteendemässiga 

motstridigheter ofta leder till att terapeuten blir indragen i olika förvirrande 

positioner eller roller. Något som många gånger resulterar i en skakig färd med 

åtskilliga utageranden, alliansbrott och reparativa försök men att det så 

småningom, genom den korrektiva emotionella erfarenheten, ändå går att skapa 

en ökad trygghet för dessa patienter. Courtois, Ford och Cloitre (2014) redovisar 

den sekventiella terapimodell som utifrån evidensbaserade utgångspunkter växt 

fram i arbetet med vuxna som lider av en komplex traumaproblematik. Redan 
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1889 beskrev Janet ett sådant fasorienterat behandlingsarbete med 

traumatiserade patienter (Herman, 1997). Det fasspecifika behandlingsarbetet 

kan beskrivas i tre faser; stabilisering, traumabearbetning och integration (Bilaga 

1). 

   

Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet kan ordagrant översättas till; mellan subjekt och syftar därmed 

på något som pågår eller växer fram mellan två subjekt, något ömsesidigt, något 

som delas, ett samspel. Begreppet intersubjektivitet finns med inom flera olika 

teoretiska perspektiv (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013) och kan ses som en 

av grundstenarna inom den relationella traditionen (Safran & Muran, 2000). 

Beroende på teoretisk tillhörighet tillskrivs det lite olika innebörder (Aron, 

1998) men finns ständigt närvarande i de möten som uppstår mellan två subjekt. 

Benjamin (2004, s 5) definierar intersubjektivitet som "en relation av ömsesidigt 

erkännande av den andre som ett subjekt"; att kunna känna och vara i kontakt 

med den andre men där var och en har sina egna separata känslor och 

upplevelser. Stern (2005) beskriver den intersubjektiva kontakten som "ett 

ömsesidigt inträngande i varandras psyken" (s 91) där två människor för ett 

ögonblick delar samma psykiska landskap. Medan Aron (1998, s 26) ger en mer 

målande beskrivning "som att krypa in under den andres hud... dela den andres 

andetag... tona in det icke-verbala" vilket även innefattar att vara lyhörd för det 

som pågår i den egna kroppen. Den terapeutiska processen kan ses "som något 

som äger rum i en pågående intersubjektiv väv" (Stern, 2005, s 95). Kunskapen 

om den implicita affektiva interpersonella dimensionen i psykoterapi har också 

utökats genom upptäckten av spegelneuronen (Cattaneo & Rizzolatti, 2009) och 

dess betydelse för det intersubjektiva samspelet, och särskilt detta att vi kan läsa 

av den andres intentioner (Schore, 2011; Stern, 2005). Eller som Mårtenson 

Blom och Wrangsjö (2013) formulerar det: ”utan dessa neuron kan vi således 

inte förnimma intersubjektivitetens ömsesidighet” (s 74).  

 

Intoning och anknytning 
Stern (2005) använder begreppet affektintoning som en tidig form av 

intersubjektivitet i mor-barn-dyaden, där affektintoningen är vägen till att dela 

inre känslotillstånd. Schore (2009, 2011) beskriver hur den trygga anknytningen 

är beroende av anknytningspersonens känsliga intoning som följer varje 

skiftning i barnets inre tillstånd av upphetsning/arousal. Barnet och 

anknytningspersonen kommunicerar via ansiktsuttryck, röstlägen och 

kroppskontakt/rörelser och får på så sätt en gemensam rytmisk struktur och kan 

då modifiera sitt beteende för att anpassa det till den andre. Detta utgör själva 

kärnan i den kroppsligt baserade affektiva kommunikationen och i den trygga 

anknytningen läggs grunden för en adaptiv affektreglering. Schore menar att den 

känslomässiga kommunikationen mellan terapeut och patient utgör en 

psykobiologisk grund för den terapeutiska alliansen och i likhet med den tidiga 
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anknytningsrelationen sker merparten av kommunikationen via våra sinnen och 

vår kropp. I höger hjärnhalva  finns inte enbart avtryck för våra reglerade 

anknytningsupplevelser, utan här lagras också de oreglerade anknytnings-

upplevelser som utgör kärnan i utvecklings eller relationstrauman. Lyons-Ruth 

(1999, 2005) beskriver den implicita dimensionen som ett "sätt att vara med 

andra" (s 339). Ett relationellt vetande som är procedurellt snarare än 

symboliskt. Arbetet med att utarbeta nya implicita mönster, att vara med andra 

sker både "in action" och på symbolisk nivå. Patient och terapeut samarbetar på 

flera nivåer samtidigt "för att bygga upp mer integrerade, flexibla, och hoppfulla 

sätt att vara tillsammans"(342). Detta kräver en omstrukturering av patienten 

och terapeutens sätt att vara med varandra som involverar en ny typ av 

"intersubjektivt möte" dem emellan.  
 

Cortina och Liotti (2010) hänvisar till alliansforskningen som har påvisat att 

kvaliteten på patient-terapeut relationen har betydelse för effekten av 

behandlingen. Om patienten upplever att terapeuten är bra på att "läsa av", 

känner sig förstådd och trygg med terapeuten kan det bidra till ett bättre 

behandlingsresultat. Cortina och Liotti (2010) menar att det är en förmåga som 

påverkas av anknytning och intersubjektiva funktioner. Vid anknytningstrauman 

eller där det saknas positiva anknytningserfarenheter från barndomen kan 

anknytningsrelationen re-aktiveras och då bidra till att det ömsesidiga samspelet 

kollapsar vilket kan hindra en positiv utveckling av patient-terapeut relationen 

(Cortina & Liotti, 2010).   

 

Relationella synpunkter på behandlingsarbete 
David Wallin (2007) skriver, med utgångspunkt från den relationella traditionen, 

om det psykoterapeutiska arbetet med patienter som uppvisar traumarelaterade 

svårigheter där desorganiserade anknytningsmönster är framträdande. Han 

menar att arbetet med den terapeutiska relationen, som är en självklart viktig del 

även för andra patienter, i detta fall är vad terapin uteslutande behöver fokusera 

på. Bakgrunden till detta synsätt handlar om den negativa påverkan på 

neurologiska strukturer och mentaliseringsförmåga som trauma får till följd för 

den växande individen. Affektiva och relationella erfarenheter förhindras på så 

vis att infogas i den personliga erfarenhetsvärlden, därav arbetet med implicita 

procedurella minnen som avgörande för dessa patienter. Diana Foshas (Fosha, 

2000) experientiella och relationella terapimodell ser den dyadiska 

affektregleringen som en grundläggande verkningsmekanism i psykoterapi. 

Terapeutens emotionella tillgänglighet, intoning och explicita empati skapar i 

likhet med den tidiga anknytningsrelationen mellan barnet och föräldern en 

trygg bas vilket är en grundförutsättning för att den traumatiserade patienten ska 

kunna närma sig och mer adaptivt använda sig av sina inneboende 

känslomässiga resurser. Bromberg (2009) menar i likhet med andra inom den 

relationella traditionen att förändringsarbetet med patienter som lider av 
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dissociativa tillstånd behöver fokusera på ett kollaborativt utforskande av det 

affektrelaterande samspelet för att synliggöra och bryta med de dissociativa 

strukturer som annars undgår den medvetna reflektionen.     

 

Problemformulering 
Inom traumalitteraturen har relationsarbetet alltmer lyfts fram som en viktig del 

utöver andra mer pedagogiska interventioner och affekt-stabiliserande tekniker 

(Kinsler et al., 2014; Kinsler, 2014; Pearlman & Courtois, 2005). Hur skapar vi 

som terapeuter den tillit och trygghet som behövs för att patienten ska våga 

utsätta sig för att arbeta med svåra känslomässiga problem? Hur hanterar 

terapeuter den relationsmässiga problematik och den bristande affektiva 

reglering som drabbar många personer med traumarelaterade svårigheter? Hur 

begripliggör den enskilda terapeuten samspelssituationer med patienter som 

uppvisar en dissociativ problematik? Det finns få studier som empiriskt har 

studerat detta och närgånget belyst hur terapeuter upplever och hanterar liknande 

situationer. 

 

Tidigare forskning 
 

Litteratur kring terapeutens känslomässiga reaktioner 
Det finns en voluminös klinisk litteratur inom framförallt den psykoanalytiska 

teoribildningen som har intresserat sig för terapeutens emotionella reaktioner. 

Ursprungligen ansågs starka känslomässiga upplevelser hos denne, så kallade 

motöverföringsreaktioner, vara ett hinder för terapin. Senare har man snarare 

uppfattat dessa som en ingång till att förstå patientens känslomässiga problem 

bättre. Hayes, Gelso och Hummel (2011) ger en överblick över området och tar 

upp den teoretiska slagsida som länge beledsagat begreppet men hur det under 

de senaste decennierna har kommit att prövas mer empiriskt. Deras egen meta-

analytiska studie inbegriper både korrelationella studier och experimentella 

kvantitativa studier men de refererar i sin genomgång även till flera kvalitativa 

studier. Framförallt har de intresserat sig för hur terapeuter handskas med och 

tar sig an dessa motöverföringsreaktioner och den betydelse detta kan få för 

behandlingsutfall. En slutsats är att både en användbar teori och terapeutens 

självförståelse är viktiga ingredienser för att kunna hantera dessa 

känsloreaktioner och göra de tillgängliga för patienten på ett bra sätt. Dalenberg 

(2004) har i sin studie kring traumarelaterad problematik kunnat konstatera att 

patienter ofta har upplevt negativa erfarenheter i psykoterapeutisk behandling 

när terapeuter inte förmått härbärgera de starka affekter som uppstått i 

terapirummet. Den forskning som bedrivits av Safran och Muran (2011) har 

fokuserat just på alliansbrott och hur terapeuter bättre ska kunna ta ett ansvar för 

dödlägen som uppstår i arbetet och på ett mer konstruktivt sätt använda sig av 

sina egna känslomässiga reaktioner i mötet med sina patienter. Fauth (2006) 

framhåller i sin genomgång av den forskning som bedrivits kring motöverföring 
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vikten av att förstå mer kring terapeutens reaktioner utifrån denne som subjekt 

och inte som ofta tidigare enbart i reaktiva termer. Han lyfter fram behovet av 

att framöver göra mer detaljerade analyser utifrån kvalitativa studier med få 

deltagare eller casestudies för att nå ett tillräckligt djup och för att kunna fånga 

in kliniskt meningsfulla fenomen som har med terapeuters känslomässiga 

deltagande som subjekt att göra.  

 

Kvalitativ forskning kring terapeutupplevelsen i psykoterapi 
Det finns ett ökat intresse för kvalitativ metodik inom psykoterapiforskningen 

även om den fortsatt domineras av kvantitativa ansatser (McLeod, 2011, 2013). 

Kvalitativ empirisk forskning med fokus på terapeutens omedelbara 

situationsspecifika upplevelse är dock ett relativt sett outforskat fält. En 

litteratursökning mer specifikt kring det terapeutiska arbetet med dissociativa 

tillstånd visade att fenomenologiskt inriktade studier är sällsynta inom detta 

område. Sökningen genomfördes under april-juni samt oktober-november 2014 

via UniSearch, EBSCOhost, Linköpings universitetsbiblioteks hemsida. 

Ytterligare sökningar har också skett via Google Scholar. Söktermer som 

använts har varit ”therapist experience”, ”dissociation”, ”trauma”, ”qualitative”,  

samt ”in-session”. Jacqueline Straits (Strait, 2013, 2014) forskning visade sig 

vara ett sällsynt undantag. Hennes utgångspunkt har i likhet med denna studie 

inneburit ett fokus på hur terapeuter upplever och hanterar det omedelbara 

skeendet med patienter som dissocierar under en specifik session. Hon har dock 

ett delvis annat och mer övergripande teoretiskt syfte och har valt att närmare 

empiriskt granska den intoning och intersubjektiva ordlösa kommunikation som 

sker i det terapeutiska samspelet när patienten dissocierar. Andra kvalitativa 

undersökningar har valt att studera terapiarbetet med klienter som utsatts för 

trauma men främst inriktat sig på de påfrestningar som det kan innebära för 

terapeuter i form av vikarierande eller sekundär motöverföring (Cohen & 

Collens, 2012; Smith et al., 2007). Utöver dessa mer näraliggande studier har vi 

också blivit uppmärksammade på kvalitativt och fenomenologiskt inriktad 

forskning där den omedelbara terapeutupplevelsen undersökts men med delvis 

andra patientgrupper. Bland annat har dessa studier intresserat sig för terapeuters 

förmåga att bibehålla hopp (Larsen et al., 2013) och hur terapeuter i konkreta 

situationer hanterar oro och upprördhet (Alves de Oliveira & Vandenberghe, 

2009). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att utforska hur psykoterapeuter upplever, påverkas av och 

hanterar samspelssituationer med patienter som har varit med om svåra 

livshändelser och som dissocierar under en specifik session. Våra 

frågeställningar är; 
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 Hur är psykoterapeutens inre upplevelse när en patient dissocierar under en   

session? 

 Hur kommer psykoterapeutens egen upplevelse till uttryck i samspelet under 

sessionen? 

 Vilken betydelse kan terapeutens upplevelse ha för den terapeutiska 

relationen och behandlingsprocessen? 

 

Metod 

 

Val av metod 
Inom psykoterapiforskningen har kvalitativa metoder tilltagit i popularitet och 

inneburit ett utforskande av de komplexa och mångtydiga samband som 

kännetecknar den psykoterapeutiska verksamheten (McLeod, 2013). Den 

fenomenologiska undersökningen innebär ett perspektiv som utgår från det 

omedelbart upplevda där människan beskrivs som subjekt och meningsskapare. 

En sådan studie låter läsaren komma närmare det enskilda fenomenet och den 

levda verkligheten vilket också har inneburit att kvalitativ forskning ofta 

attraherar kliniker (McLeod, 2013). Syftet med uppsatsen har i linje med ett 

sådant fenomenologiskt perspektiv varit att mer i detalj kunna säga något om 

terapeuters upplevelser och personliga erfarenheter i mötet med deras klienter. 

 

Valet av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) sammanhänger med 

ett intresse för detta idiografiska perspektiv, dvs att inledningsvis ge röst åt den 

enskilde individens upplevelser. IPA innebär att man utforskar och analyserar 

sitt material utifrån två huvudspår (Larkin et al., 2008). Det fenomenologiska 

vilket innebär ett försök att förstå deltagarnas "livsvärld" så som den framträder 

under intervjun, i materialet, men också det interpretativa vilket innebär att som 

subjekt tolka och förklara insamlade data utifrån ett vidare och större 

teoretiserande perspektiv.  

 

Här finns det utrymme för forskaren att använda sin egen förförståelse i ämnet 

och mer kritiskt och begreppsmässigt ta sig an det deltagarna känner och 

upplever för att få svar på sina frågeställningar. Hermeneutiken står för 

tolkandet av meningen med materialet och då utifrån att meningsskapandet 

påverkas av det sammanhang där tolkningen äger rum (Smith et al., 2009). 

Smith, Flowers och Larkin (2009) beskriver det ungefär så här; ”utan 

fenomenologin finns det inget att tolka, utan hermeneutiken blir fenomenet inte 

synliggjort” (s 37).  

 

Fenomenologin som filosofi och vetenskaplig metod har fokus inriktat på att 

söka förstå olika fenomen så som de visar sig. I ett fenomenologiskt perspektiv 

ses människan som en odelbar helhet, en sammanflätning av fysiska och 

psykiska nivåer som riktas mot omvärlden i en ständig dialog. Det är genom 
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kroppen vi blir medvetna om världen, "kroppen är varat-till världens 

förmedlare" enligt Merleau-Ponty (1999, s 32). Det är vår upplevelse av 

kroppen som är meningsskapande. Det är med vår kropp vi tar in världen och på 

så sätt blir det via kroppen vi kommunicerar med och skapar mening av 

omvärlden (Merleau-Ponty, 1999).  

 

Smith (2004) föreslår att IPA är både en idiografisk, interrogativ och induktiv 

metod. Det innebär en stark fokusering på det enskilda och söker inte fastslå 

några generella principer för människors psykologi. Genom sitt undersökande, 

explorativa inslag kan den däremot bidra till kritik och fördjupning av annan 

psykologisk forskning. I likhet med annan kvalitativ forskning eftersträvar den 

inte heller att pröva tidigare hypoteser utan i konstruktivistisk anda ge ytterligare 

ett perspektiv på den komplexa väven av mänsklig erfarenhet. 

 

Tillvägagångsättet inom IPA sker oftast att i intervjuform samla in material. 

Utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt passar semistrukturerade intervjuer 

bäst med öppna och utforskande frågeställningar. Analysarbetet av det 

insamlade materialet görs stegvis och Smith et al (2009) förespråkar sex steg. I 

korthet innebär det att i steg ett bekanta sig med materialet genom att läsa 

igenom den transkriberade intervjun om och om igen. I steg två kommenteras 

texten i marginalen, i steg tre identifieras viktiga teman och i steg fyra söka 

samband mellan teman. Därefter i steg fem behandlas resten av materialet, det 

vill säga de återstående intervjuerna, på samma sätt som den första intervjun. 

Det är även möjligt att i det femte steget använda teman från det första 

transkriptet som stöd i analys av de övriga materialet. Rekommendationen är 

dock enligt Smith och Osborne (2007) att även arbeta med de övriga 

transkripten från grunden. I steg sex innebär det att söka mönster mellan de olika 

transkripten/texterna och dess framtagna teman. 

 

Deltagare 
Målet var att finna ett antal psykoterapeuter som hade erfarenhet av att arbeta 

med patienter som hade varit med om svåra livshändelser vilka också uppvisade 

dissociativa symtom. Eftersom syftet med studien var att ha fokus på terapeutens 

egen, inre upplevelse och få den beskriven så detaljrikt som möjligt var det 

värdefullt om erfarenheten inte låg för långt bort tidsmässigt och gärna var en 

del av ett pågående behandlingsarbete. Avsikten var att inte begränsa urvalet till 

en särskild terapeutisk inriktning. Två pilotintervjuer genomfördes för att testa 

intervjuguiden och även dessa inkluderades i resultatredovisningen. 

 

IPA studier kräver inte ett stort urval. Det är snarare föreskrivet i litteraturen att 

hålla antalet deltagare nere för att få den tid som behövs för att komma 

tillräckligt nära och bli förtrogen med den enskilda intervjupersonen (Smith et 

al., 2009). Någonstans mellan tre till sex personer kan vara lagom när man är 
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nybörjare inom IPA. Författarna enades om att försöka få fatt i sex deltagare och 

började med att göra två pilotintervjuer med ett bekvämlighetsurval genom 

personliga kontakter, något som resulterade i ytterligare en deltagare. Därefter 

togs kontakt via mail med två specialistkliniker för trauma där kontakt 

etablerades med ytterligare fem informanter. Det resulterade i sammanlagt åtta 

informanter vilket blev fler än vad som var tänkt från början. Trots att det blev 

fler än rekommenderat beslöts att fullfölja intervjuerna med samtliga.  

 

För att värna om informanternas anonymitet presenteras de här som grupp. 

Samtliga är kvinnor med 2-18 års erfarenhet av arbete med trauma och 

dissociation varav fem är verksamma inom mer specialiserad traumavård. De tre 

övriga arbetar inom psykiatrin. Informanterna återfinns inom åldersspannet 32-

60 år och har alla vidareutbildning inom komplex traumatisering, flertalet även 

med EMDR-utbildning och utbildning i imaginära metoder. Flera beskrev sin 

terapeutiska inriktning som integrativ. Informanterna namnges i resultatdelen 

med pseudonymer och har fått namn i bokstavsordning utifrån vilken ordning 

intervjuerna genomfördes. De presenteras således som Agneta, Birgitta, 

Christina, Diana, Ewa, Filippa, Gunilla och Hanna. De åtta terapeuterna ombads 

att ta med en eller två aktuella patientsituationer vilket resulterade i ett brett 

urval; en patient som fortfarande var i en bedömningsfas, två som befann sig ett 

inledningsskede eller stabiliseringsfas, en i bearbetningsfas, två som pågått 

under något år, ett ärende som var i slutfasen och ett avslutat ärende. Dessutom 

refererades det under intervjuerna till ytterligare patientärenden som 

informanterna ansåg vara relevanta att hänvisa till. Av åtta patienter var sju 

kvinnor och en man och för att värna om anonymiteten beslutades att 

genomgående använda hon i citaten. Samtliga patienter hade svåra traumatiska 

livshändelser med sig, från tidig ålder, uppväxten, tonårstiden samt som vuxna. 

Allt från anknytningstrauma, sexuella övergrepp i tidig ålder och/eller i vuxen 

ålder och krigsupplevelser. Samtliga var även diagnostiserade för dissociation 

varav hälften uppvisade identitetsväxlingar. 

 

Insamlingsmetod 
Materialet samlades in genom semistrukturerade djupintervjuer med öppna 

frågor eftersom sådana intervjuer bjuder in till dialog och ger utrymme åt 

deltagarna att beskriva sina upplevelser, tankar och känslor på ett detaljerat och 

ingående sätt (Smith et al., 2009). En intervjuguide utformades för detta 

ändamål, inspirerad av en nyutkommen avhandling av Jacqueline Strait (Strait, 

2013). Utgångspunkten var att i detalj få beskrivet det dissociativa förloppet, 

främst utifrån deltagarnas upplevelser av det relationella skeendet. Ett rollspel 

genomfördes för att pröva den sekvens av frågor som tänktes vara den mest 

naturliga men där framkom att en följsam intervju krävde en mer associativ 

frågeguide i termer av övergripande områden för att kunna ställa frågor mer i 

dialog med deltagarna (Bilaga 2). Följande fyra huvudområden valdes ut: 
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 Terapeutens upplevelse av kontexten, situationen där klienten dissocierar. 

 Terapeutens omedelbara inre upplevelse, inkluderande tankar känslor, 

förnimmelser och kroppssensationer. 

 Terapeutens upplevelse av samspelet framförallt under den dissociativa 

episoden. 

 Terapeutens upplevelse av hur dissociationen påverkar relationsförloppet mer 

direkt men också den efterföljande behandlingsprocessen. 

 

Samtliga intervjuer förutom en genomfördes på informanternas arbetsplatser. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant som underlag för 

bearbetningen och analysen. Det transkriberade materialet omfattar ungefär 

hundra sidor text. Intervjuerna varade från ungefär 45 till 60 minuter och 

ansvariga för studien intervjuade fyra personer var. 

 

Bearbetning och analys av data 
I bearbetningen och analysen av det insamlade materialet har studien följt de sex 

steg som Smith et al (2009) förespråkar. Det innebär att i ett första steg läsa 

igenom den transkriberade texten för att göra sig bekant med materialet och 

skapa sig en bild av det som informanten ger uttryck för. Denna genomläsning 

upprepade flera gånger enskilt av författarna men då det gäller det första 

transkriptet med Hanna gjordes även en samtidig genomläsning och avlyssning 

av den inspelade intervjun. Detta för att få en ökad förståelse för kontexten då 

författarna hade delat upp intervjuerna mellan sig.  

 

I steg två kommenterades transkript ett enskilt av författarna. Egna tankar som 

dök upp samt associationer och funderingar noterades i marginalen. Därefter 

läste var och en upp sina kommentarer vilket gav ytterligare en dimension till att 

ta sig an materialet och berikade det fortsatta analysarbetet då det kom att spegla 

författarnas inbördes skillnader men även deras likheter. Det tredje steget 

innebar att skapa teman till textens olika delar, vilket innebär att fånga in mer 

specifika sekvenser i materialet, detta gjorde författarna var och en för sig. De 

egna kommentarerna fanns här med som stöd, men i skapandet av teman kom 

även mer teoretiska begrepp att användas. Under steg fyra sammanfördes 

framtagna teman och strukturerades till huvudteman som namngavs utifrån sitt 

innehåll, inom ett huvudtema samlades således flera teman som var närliggande 

eller passade ihop. I denna del av processen var det ett ständigt pågående 

växelspel mellan studiens syfte, dess frågeställningar, hur den enskilde 

informanten uttryckte sin upplevelse och författarnas egna tolkningar av 

materialet. Övergripande kluster med underliggande teman för det första 

transkriptet inordnades i en tabell som namngavs med Hanna där även rad och 

sidnummer noterades för att lättare kunna gå tillbaka och identifiera dess 

ursprung i materialet.  
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Under det femte steget fortsatte bearbetningen med de övriga sju informanternas 

transkript. Enligt Smith och Osborne (2007) är rekommendationen att arbeta 

med de övriga transkripten från grunden och då sätta tabellen för transkript 1 

och så vidare åt sidan. Men det är också möjligt att använda teman från det 

första transkriptet som stöd i efterföljande analys av de övriga. Då författarna 

hade tillgång till ett omfattande material från åtta informanter beslutades att 

inledningsvis gå tillväga på samma sätt med ytterligare tre transkript, det vill 

säga Agneta, Gunilla och Ewa. Därefter användes de första fyra transkriptens 

sammanförda kluster och teman presenterade i tabellform som stöd i processen 

att ta fram teman och kluster för resterande fyra transkript, Birgitta, Filippa, 

Diana och Christina. Steg fem blev därmed en ganska omfattande och 

tidskrävande process som slutligen resulterade i åtta tabeller, en för varje 

transkript, med kluster och teman. Flera kluster var gemensamma för samtliga 

transkript men vissa teman kunde också återfinnas under olika kluster.  

 

I steg sex återstod så att söka efter mönster mellan de analyserade transkripten 

men även vara uppmärksam på det som stack ut för att strukturera det samlade 

materialet i slutliga huvudteman och underteman. Under denna process hade vi 

stöd av att ha gått så grundligt tillväga under de tidigare stegen, vi kände vårt 

material. Det mynnade ut i en uppdelning av huvudteman och underteman som 

speglade informanternas upplevelser. För varje undertema kunde vi föra in citat 

som representerade tidigare teman för respektive informant. Därefter fogades det 

samman till en resultatberättelse. 

 

Avgränsningar 
Uppsatsens syfte har inneburit ett fokus på terapeutens omedelbara upplevelse i 

terapisituationen och hur den tar sig uttryck i interventioner och interaktioner 

med patienten. Däremot har mer generella teknikfaktorer och fakta kring 

dissociation som fenomen ej varit föremål för analys. 

 

Kvalitetsvärdering 
Ett reflekterande förhållningssätt till den egna förförståelsen och en ökad 

sensibilitet för den påverkan det egna perspektivet som forskarsubjekt utgör i 

forskningsprocessen är livligt debatterat inom den kvalitativa metodområdet 

(McLeod, 2011). McLeod (2011) refererar i anslutning till den debatt som förts, 

de svårigheter som är förenade med att kritiskt granska det egna subjektet och 

dessutom på ett övertygande sätt kommunicera detta till läsaren. Vi har i vår 

studie försökt använda oss av dessa tankegångar genom att öppet redovisa våra 

egna utgångspunkter och att i någon mån också kritiskt granska oss själva som 

subjekt och vårt arbetssätt under processens gång. Diskussionen inom det 

kvalitativa forskningsfältet har också utmynnat i försök att ställa upp 

kvalitetskriterier för den kvalitativa forskningstraditionen. Elliott, Fischer och 

Rennie (1999), Morrow (2005) och Stiles (1993) har föreslagit och formulerat 
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sådana kriterier för att öka validiteten vid genomförandet av kvalitativa studier, 

något som kommer att beröras i samband med vår metoddiskussion. 

 

Etiska överväganden 
En viktig etisk aspekt för all forskning är att inte utsätta någon för skada vilket 

också Smith et al (2009) poängterar. Medicinska forskningsrådet, MFR, (2000) 

utgår från Helsingforsdeklarationen 1996/1989 och andra internationella rikt-

linjer i sitt policydokument för forskningsetik. Detta policydokument är 

vägledande för Vetenskapsrådet, den myndighet som har det nationella ansvaret 

för vetenskapsområdet i Sverige.  I nämnda dokument fastslås de grundläggande 

etiska principer som gäller i alla mellanmänskliga relationer; autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. I föreliggande 

studie har dessa riktlinjer varit vägledande. Informanterna informerades muntligt 

och skriftligt om studiens syfte (Bilaga 3). Före intervjun fick de även ta del av 

de fyra huvudområden som frågeguiden byggde på (Bilaga 2). De som valde att 

tacka ja till deltagande i studien fick möjlighet att efteråt läsa den transkriberade 

texten och komma med synpunkter eller förtydliganden. Ingen av informanterna 

valde dock att ge sådan återkoppling att det förändrade innehållet. Informanterna 

beskrivs i texten som grupp för att skydda var och ens identitet och namnges i 

texten med pseudonymer. I citaten används genomgående hon för att ytterligare 

skydda identiteten. Det inspelade materialet kommer att förstöras när uppsatsen 

är färdigställd. Informanterna själva värnade om sina klienters anonymitet och 

lämnade enbart ut sådant som var relevant för sammanhanget. Studien har ej 

varit föremål för granskning av etikprövningsnämnden.  

 

Resultat 

 

Varje informant hade inför intervjuerna uppmanats att ta med sig exempel från 

sessioner med en eller två patienter, informanten gjorde själv det urvalet. Hanna 

beskriver sitt val av patient;  
  
 ... det vanligaste, som jag har varit med om eller upplever ofta med nästan de 

 flesta patienter det är ju de här kortare, flyktigare vad ska man säga dissociativa 

 upplevelserna som inte är så kanske spektakulära eller tydliga utan att det är mer, 

 man, på olika sätt märker att personen försvinner bort inte liksom är längre 

 närvarande. 

 

Under analysarbetet tydliggjordes att det fanns skillnader mellan informanternas 

val av patient och patienternas dissociationsdiagnos samt var i behandlingen de 

befann sig. Birgitta och Hanna var fortfarande i ett inledningsskede med sina 

respektive patienter och blev lite mer överrumplade av att deras patienter 

dissocierade under sessionen, framförallt Birgitta. Agneta var väldigt tydlig med 

att poängtera vikten av att behålla patienten inom toleransfönstret då de 

fortfarande var i en stabiliseringsfas av behandlingen. Även Christina och hennes 
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patient befann sig i en stabiliseringsfas, medan Filippas patient mer eller mindre 

var i trance hela tiden. Gunilla var mitt uppe i en bearbetningsfas med sin patient 

och Ewa och hennes patient började närma sig slutfasen av en flera år lång 

behandling. Diana hade avslutat sin patient. Analysen mynnade ut i tre 

huvudteman se figur 1, under vardera huvudteman finns ett antal underteman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Huvudteman med respektive underteman 

 

Nedan redovisas resultatet av analysen vilket avspeglar författarnas relationella 

synsätt där terapeuten synliggörs som subjekt i det terapeutiska arbetet; inte enbart 

som någon som reagerar på patientens material utan också innefattande ett 

begripliggörande av dennes interventioner utifrån intentioner och 

meningsantaganden i stunden. Samtliga informanter finns representerade med citat 

inom varje huvudtema (Bilaga 4).  
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* Att vara en anknytningsperson 

 

* Att finnas kvar och inte lämna 

 patienten ensam 

 

* En bärande allians 
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Upplevelsen av dissociation – relationsbrott i det terapeutiska rummet 
Hur dissociationen tas emot i rummet av informanten beror på i vilken fas av 

behandlingen som de befinner sig men också på typ av dissociation. Samtliga 

informanter ger dock uttryck för värdet av att möta dissociationen tillsammans 

med sin patient. Dels handlar det om att få syn på dissociationen, hur den 

kommer till uttryck och visar sig i det terapeutiska rummet, går den att förstå, 

vilket intryck gör den på terapeuten och hur påverkar den stämningen mellan 

terapeut och patient. Men också hur den gemensamma upplevelsen av det 

dissociativa relationsbrottet påverkar det fortsatta samspelet och den 

terapeutiska processen.  

 

     Dissociationens uttryck. Hur dissociationen kommer till uttryck i det 

terapeutiska rummet beskriver flertalet av informanterna som att det blir ett 

avbrott i kontakten med patienten, det är så de oftast lägger märke till 

förändringen. Men att även kroppen förmedlar en förändring, att det blir ett 

skifte i rummet. Så här beskriver Hanna;  

 
 ... det märks väl först med att man på något vis tappar kontakten, personen blir 

 tyst eller ändrar sitt kroppsspråk på något sätt och blir mera, med kroppen visar 

 sig mera inåtvänd. 

 

Medan Filippa uttrycker det så här; 

 
Försvinner bort, vänder bort blicken, tystnar och sjunker in så här i  sig  

själv… och jag får inte kontakt. 

 

Christinas patient dissocierade mer eller mindre hela tiden i början, då var det 

svårt att få kontakt med henne;  

 
 … hon är liksom avskärmad så, jag ser det i hennes ögon, hon är inte med, de är 

 väldigt glasartade på  något sätt. 
 

Det kroppsliga uttrycket för dissociationen förmedlas av patienterna på lite olika 

sätt. Så här beskriver Diana hur hon la märke till att hennes patient dissocierade 

i rummet; 

 
 … hon blev motorisk orolig, alltid... hon började röra sig, och just det 

 att hon började dra i håret, så här va, hon har svårt att sitta still, hon kunde 

 resa sig, åh, ja då, hon kom in i ett annat stämningsläge mer känslomässigt 

 stämningsläge, hon kunde gråta och liksom. Men just det att hon var rörig och 

 inte riktigt klar. 
 

Beroende på vilken typ av dissociation som patienten visar upp i rummet har 

den olika uttrycksformer. Birgittas patient visade sig ha en somatoform 

dissociation och när den första gången visade sig i rummet var Birgitta 
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oförberedd, det hade inte framkommit i anamnesen och de befann sig  

fortfarande i ett inledningsskede av behandlingen;  

 
 … och sen så tappar jag kontakten med henne helt, hon pratar inte o hela 

 kroppen är helt paralyserad o hon är alltså, har analgesi så hon har, kan inte styra 

 kroppen och inte heller ögonlocken för först försöker jag ju få henne att öppna 

 ögonen och komma tillbaka till rummet men hon kan ju inte styra kroppens 

 muskler i det här tillståndet då. 

 

och vidare; … ”hon har varken kontakt med mig eller med sin kropp.” 

 

För de informanter som hade patienter som identitetsväxlade i det terapeutiska 

rummet så beskriver de förändringen som ett skifte eller en övergång som de så 

småningom lärde sig att känna av. Ewa beskriver det så här om sin patient; 

 
... hos henne är det väldigt tydligt också när hon, de här övergångarna, hon 

börjar blinka så här och så blir hon väldigt trött, nästan som att hon börjar 

somna. 

 

och lite längre fram: 

 
Men jag kan också känna det i min egen kropp och då kan jag säga det. Att nu är 

vi på väg in i en annan, då kan hon bekräfta det att ja…… 

 

Patienter med mer komplexa uppdelningar i sin personlighet kunde också innebära 

projektiva inslag och en påtaglig affektsmitta i rummet. Som Gunilla beskriver 

det; 
   
 … hon ser en förövare framför sig o det var väl det som hände skulle jag, skulle 

 jag gissa, så att hon, ja hon ändrar liksom kroppspråk i, under sessionen o, tittar 

 på mig på ett väldigt sådär hot, ganska hotfullt sätt och man kan känna i

 rummet att hon är väldigt arg. 

 

     Dissociativ påverkan - terapeutens känslomässiga upplevelse. En av de 

frågeställningar som ställdes i denna studie var hur terapeuten känslomässigt 

påverkas av dissociationen i rummet. Den frågan bidrog till att sätta fokus på att 

patientens dissociation även gör något med terapeuten, för det är svårt att vara 

oberörd när en patient dissocierar. Samtliga informanter ger utryck för en 

variation av olika känslotillstånd när deras patienter dissocierar. Så här beskriver 

Christina vad det gör med henne; 

 
 ... jag känner nog väldigt mycket inlevelse med henne så, att jag tänker att oj vad 

 du har det jobbigt liksom och hon visar ju upp sin inre scen på nåt sätt så, 

 väldigt tydligt omedvetet för henne.  
 

Birgitta ger uttryck för något liknande då hon säger; 
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  ... framförallt så känner jag ju medkänsla till de här delarna, för på nåt sätt, alla 

  delar fyller ju en viktig funktion, och har fyllt en viktig överlevnadsfunktion i 

  patientens liv. 
 

Men det kan också finnas med ett motstånd eller en upplevelse av att få värja sig 

som Diana ger uttryck för;  

 
... ibland kände jag att vad bra, vad bra att det här kommer, det här är bra men 

ibland kunde jag känna; Näe, jag vill inte.  
 

Ewa beskriver det som en känsla av att sitta fast; 

 
... kan inte ta mig ur det, jag är bara tvungen att på nåt sätt, att utstå det.  

 

Det kan även skapa en känsla av otillräcklighet hos informanten, de provar olika 

sätt att få kontakt, att nå fram men lyckas inte riktigt trots de ansträngningar som 

görs, då kan det vara nära till hands att tvivla på sin egen förmåga. Flera 

beskriver hur den egna upplevelsen kommer till uttryck via kroppen, hur det 

egna stressystemet aktiveras av att inte få kontakt. Filippa kommenterar det så 

här; 
 

 ... hela mitt system går igång naturligtvis, så att jag blir väldigt påverkad av den 

 här frånvaron av kontakt. Att jag, alltså jag blir anspänd liksom och jag känner 

 ju på pulsen och det blir någon sorts ångest i mig naturligtvis att inte få kontakt. 
 

Gunilla ger också uttryck för hur hennes stressystem aktiverades vid en speciell 

situation med sin patient då stämningen i rummet kändes mer hotfull; 
  
 ... jag märkte det framförallt på mig själv att jag hade väldigt svårt att hålla mig 

 lugn alltså jag har aldrig upplevt det förut faktiskt utan jag, jag fick en instinktiv 

 väldigt stark känsla av att jag bara ville springa ut genom dörren. 
 

Ewa ger en målande beskrivning av hur hennes kropp reagerar på patientens 

dissociation; 

 
 ... alltså ångest är fel det är mera en kroppslig förnimmelse av ett starkt obehag. 

 En stark känsla av obehag är kanske det närmaste, rent kroppslig känsla... en sån 

 där hudförnimmelse över hela kroppen som, som, så där som om jag nästan 

 skulle vilja krypa ur mitt skal och lämna det som en groddräkt, det är verkligen 

 obehagligt att vara i det. 
 

Flera ger också uttryck för att det påverkar förmågan att tänka och reflektera, att 

mentalisera. Agneta uttrycker det så här;  

 
När man jobbar med svårt dissocierande patienter kan man själv tappa, sina 

tankar, man tappar bort sig, jag tappar bort mig.  
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Birgitta ger uttryck för hur svårt det kan bli att behålla den egna inre dialogen; 

 
 ... då kan man ju bli helt förvirrad om man säger så ja o lite yr i pannkakan o  

                    liksom trött o sådär o lite mera ja att hålla den här liksom, kommunikationen,  

                  den inre dialogen igång samtidigt som patienten då, beter sig på olika sätt, är ju,   

 

Hanna ger också uttryck för den trötthet som känns igen i flera av de andras 

beskrivningar;  
 

 ... jag tycker att jag blir väldigt luddig o suddig i huvet o liksom väldigt trött o 

 kan känna mig själv lite sådär dimmig o frånvarande, att jag liksom också 

 spejsar ut. 
 

   Hur dissociationen i rummet påverkar samspelet och den terapeutiska         

processen. Flera av informanterna är ense om att patientens dissociation i 

rummet ger värdefull information som inte går att få på annat sätt än genom att 

dela dissociationen med sin patient. På så sätt kan det också bidra till en 

fördjupad kontakt och samspel eller som Diana uttrycker det;  

 
… alltså det fördjupade relationen och samspelet, och det hade ju varit svårt att 

komma åt det material som fanns om hon inte hade gjort det.  
 

Birgitta anser också att dissociationen i rummet bidrog till att de kom varandra 

närmare;  

 
  ... för att nu har hon ju tagit av sig masken och berättat ännu fler saker som hon 

  egentligen inte sagt förut, som hände igår då, så att hon, hon försöker ju inte 

  spela friskare än vad hon är eller må bättre än hon gör som hon gör till alla 

  andra, längre, utan nu har ju jag fått se detta o då lägger hon korten på bordet lite 

  mer nu, säger som det är upplever jag, en större ärlighet. 
 

Hon beskriver också hur delandet efteråt kan leda till att minska patientens starka 

skam- och ensamhetskänslor; 

 
… utan det är ju mer efteråt när man kan prata om det här, då blir det ju, då kan vi 

ju verkligen dela det och att det här syntes i rum(met), det är ju mycket skam i att, 

hon har ju alltid varit själv, sett till o varit själv när hon kommer in i det här, att, att 

det här händer hos mig, så det kunde vi prata om, så det blev ju väldigt 

 bra sen efteråt. 

 

Flera informanter funderade också på vad deras patienter uttryckte med sitt 

dissociativa tillstånd, vad var det som utlöste det just nu och vad ville patienten 

förmedla med sin dissociation. Agneta funderar så här; 

 
Det jag sliter med är om det är något hon berättar genom att krypa ihop och 

lämna eller va det något som hände eller va det något som jag inte förstod.  
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Hanna ger ett exempel från en av sina tidigare patienter där de utforskade 

skeendet under dissociationen och även pratade om det efteråt;  

 
 Hon tycker att det sitter nåt i halsen så hon börjar liksom, hon får inte luft och 

 hon, ja man märker att hon liksom återupplever nån form av kvävnings, och då 

 gjorde jag ett, som kanske hade varit klokt om jag hade kunnat lugna henne lite 

 mer innan, men frågade henne då om, om nån hade gjort henne illa på det viset: 

 ”jag märker att det blir svårt för dig att det låser, det fastnar i halsen, alla 

 känslor”, ja det var så hon sa själv när hon, att vid ett tidigare tillfälle när hon 

 försökt förklara, det är som att allt, allting som ska upp vill ut fastnar i halsen 

 och det hon ”har nån gjort dig illa på det viset” och då, blev hon, ännu mer 

 översvämmad, ja då fick jag ju mitt svar, visst, men det var, blev lite för 

 mycket så att säga, väldigt svårt att nå men, det som, och då får man ju, och 

 det och andra saker som hon visade med kroppen att hon liksom, nyper sig i 

 låren o liksom försöker få bort nånting, det är som att, hon visar verkligen med 

 kroppen den handlingen hon inte kunde fullborda då att, liksom bli av med, ja 

 förövaren i det här fallet. 

 

Även Ewa ger uttryck för något liknande kring sin patient hur hon via 

dissociationen kan få fatt i det som inte kan uttryckas eller verbaliseras i andra 

sammanhang. Det som informanterna här ger uttryck för är en ordlös dimension, 

det implicita som kommer till uttryck via kroppen. En kunskap som kan vara svår 

att få på något annat sätt än genom den gemensamma upplevelsen, delandet av ett 

tillstånd. Ewa beskriver det så här;  

 
 … då kan man behöva stanna kvar (i dissociationen) för att verkligen få den 

 informationen i min kropp och i hennes för att se vad som händer. 

 

Att använda dissociationen till något som de sedan har med sig i det fortsatta 

arbetet är något som flera beskriver. Gunilla menar att det bidrog till något både 

för henne som terapeut och för patienten, inte minst att hon själv kunde vara 

tydligare med sin egen upplevelse; 

 
 ... det som hände va att jag nästa gång var mera tydlig och rak med vilken typ av 

 struktur vi behöver ha helt enkelt.  
 

och vidare; 
 

 ... jag har blivit bättre också på att säga till patienterna, jaha, man har överlag att 

 det är, jag gör också fel liksom, jag kan också göra fel men det är också tänker 

 jag, det är okej, man gör fel ibland. 
 

Något liknande är Hanna inne på när hon beskriver hur det går att använda 

dissociationen i det fortsatta samspelet för att komma vidare; 
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 ... just det här att det går att använda till att hjälpa patienten o man kommer 

 vidare i, då är ju, att personen dissocierar i rummet väldigt användbart när det 

 liksom finns, då blir det ju relationsskapande när det går att benämna o jobba 

 med så fint som det gick att göra med henne då. 

 

Viljan till kontakt - den aktiva relationsupprättande terapeuten 
Att välja patient och dissociationsepisod stod således fritt för informanterna. Det 

blev av den anledningen en stor spridning i svårighetsgrad och komplexitet i 

patientgruppens symtom och aktuella funktion vilket påverkade terapi-dyaden och 

det inledande relationsarbetet. Att erhålla eller komma närmare en förståelse av 

patienternas dissociativa fungerande framstod ofta som en mödosam process. Att 

skapa en starkare verklighetsnära förankring eller en stabilare kontakt uttrycktes 

på lite olika sätt hos informanterna där skillnader i arbetssätt också tydliggjordes 

som ett svar på eller en anpassning till patienternas olikartade problematik.  

 

     Förankringen i nuet - att bryta eller förhindra dissociation. Viljan till kontakt 

med patienternas dissocierade delar under den inledande fasen och att lyhört bidra 

till närvaro och en ökad förmåga till verklighetsanpassning i nuet kunde uttryckas 

på följande sätt, som Filippa beskrev det i samspelet med sin patient som mer eller 

mindre ständigt var i trance; 

 
 ... vilken del är aktiv nu, vad behöver jag göra nu, ska jag ligga lågt lite, eller ska 

 jag försöka erbjuda mig att komma lite närmare, då måste, då kan jag ju fråga; vad 

 är det som, vad vill du ha för hjälp nu och då kan, där har vi hitta ett sätt och är, 

 svarar hon inte utan är helt borta så kan jag säga; nu är du nog inte riktigt här, vad 

 är det som händer eller hur stor del av dig är här, vi, mycket, kan jag hjälpa dig så 

 du kan komma tillbaka nu. 

 

En viktig del av behandlingen var att tidigt bryta eller se till att traumatiserade 

delar inte återuppväcktes vilket är något som flera av informanterna återkom till. 

Detta skapar annars onödigt lidande för patienten som Birgitta är tydlig med att 

lyfta fram;  

 
 … jag har ju en inre dialog med mig själv hur jag ska liksom få henne tillbaka till 

 rummet så snabbt som möjligt, för det är ju det som jag har som fokus att hon inte 

 ska vara lämnad i detta tillstånd. 
 

Hon ger också inblick i den aktiva terapeutiska process som det kan innebära att 

bryta ett dissociativt tillstånd och det tålamod och den tillit hos terapeuten som det 

inbegriper;  
  

 … och så försöker jag få henne tillbaka, att få kontakt och, då frågar jag, hör du 

 mig, kan du ge något tecken på att du hör mig, o det kan hon inte på en stund men 

 sen, sen kan hon styra ett litet finger så jag ser att hon lite rör på ett finger och 

 jag försöker ha en dialog att hon ska öppna ögonen, och det går inte, så att hon 

 är ju helt paralyserad, hon rör sig inte, bara ett litet finger som rör sig så att det 
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 är ju en process här att prata med henne för jag vet ju att på sikt så kommer hon 

 att komma tillbaka. 
 

Även Agneta beskriver den centrala uppgift som hon ser i att förhindra eller bryta 

patientens dissociativa tillstånd och hur patientens problematik spelar en roll för 

hur hon intervenerar; 

     
 … det jag försöker är att undvika är att hon går utanför toleransfönstret 

 och dissocierar… det här är ju, inte identitetsväxlingar utan hon hamnar ju i 

 någon slags stress, stresstillstånd och stänger av.  
 

Ibland blir detta kontaktskapande mer aktivt, direktivt och i vissa fall även 

handgripligt eftersom det i första skedet handlar om att bryta det dissociativa 

skeendet som är så plågsamt för patienten. Christina berättar om sin patient och 

den konkreta hjälp hon erbjuder; 

 
 … hon är jättesvår att lugna och bara vill rusa ut ur rummet så, men där jag 

 återigen går o bara liksom tar tag i henne och försöker prata o säga att… dom är 

 inte ute efter dig och så och då går det att lugna henne. 

 

Flera av informanterna berör olika stadier i en fasinriktad behandling där man 

under en första fas använder sig av olika stabiliserande interventioner, vilket 

innebär både edukativa och affektreglerande inslag för att på så vis minska 

risken för att patienten går in i ett dissociativt tillstånd i första hand. Agneta 

beskriver hur hon i arbetet med sin svårt traumatiserade patient försöker skapa 

en ökad närvaro och förhindra dissociation och relationsbrott; 

 
   … nästan hela sessionen går åt till att, eller en stor del av sessionen går åt till, åh, 

 behålla henne närvarande… Lära ut olika knep för det. 
 

Och vidare; 

 
  … jag måste vara väldigt uppmärksam på vad som händer för att, för att hon 

 inte… går utanför sitt toleransfönster… en beredskap där jag blir väldigt 

 fokuserad på patientens kroppsspråk. 

  

Hanna betonar också hur viktigt det är att förankra patienten i nuet under senare 

traumabearbetande faser av behandlingen men också vikten av att undvika risken 

att som terapeut alltför mycket hamna i patientens trauma; 

 
 … min uppgift det är ju att vara hållpunkten i nuet när man jobbar med 

 bearbetning också att liksom ha en fot i det förflutna eller i traumat och en fot här 

 och nu, om jag går in för mycket i traumat och liksom börjar, ja föreställa mig 

 alltför mycket kring det då tappar jag också min förankring i nuet och det är 

 liksom en av mina viktigaste uppgifter som jag ser det att, att det, det var då och 

 det var fruktansvärt men nu är nu och vad, vad gör vi nu så att säga. 
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Filippa beskriver hur viktiga båda dessa två ben är i arbetet med dissociativa 

patienter och vikten av att man förmedlar empati genom att tona in samtidigt som 

terapeutens funktion också är att stå för verkligheten i nuet; 

 
 Alltså, jag måste ju uppleva, jag måste gå in, jag måste tillåta mig att gå in i 

 förvirringen och, och osäkerheten för att kunna vara i där, alltså vara i där som 

 en resurs. Vara där för henne. För att kunna vara terapeut så måste jag kunna 

 vara i det där, vara i dissociativa världen för att annars kan jag ju inte hämta 

 hem henne så att säga… Hela jag kan inte gå in i det här men terapeut-Filippa 

 måste ju kunna tillåta sig få va i förvirringen. Men jag kan ju inte låta mig 

 slukas av hull och hår för då hjälper jag henne inte. 

 

    Att möta upp och arbeta med dissociativa relationsbrott. Hos en del patienter 

visar sig de dissocierade delarna först efter en tid och när en större tillit och 

trygghet har etablerats i terapirelationen. Som Gunilla uttrycker det; 

 
 … det här systemet har ju så att säga rasat på grund av att hon känner tillit... 

 hon känner sig fri mer på ett omedv, på en mer omedveten nivå och att hon har 

 börjat att knyta an. 

 

Hanna beskriver hur det hos andra patienter kan vara möjligt att tidigt i 

behandlingen skapa en nyfikenhet kring det som tidigare har dissocierats och som 

nu tydliggjorts i terapirummet och hur det kan öka tilliten och stärka relationen; 

 
 … första steget är ju liksom att väcka nån nyfikenhet för att,  ja börja utforska vad 

 är det som händer i mig och för att på sikt då kunna påverka det så att, att kunna 

 benämna vad det är som händer i rummet och förmedla att det går att förstå sig 

 på... just att det är inte nåt jättekonstigt som bara händer just den här personen utan 

 det är faktiskt nånting som har hänt som händer flera andra, ja det går att förstå sig 

 på, det går att beskriva, det går att förändra och då, ganska mycket av det man vill 

 liksom förmedla i början av en psykoterapi, att det finns ett hopp det går att, det 

 kan man, om man får till det liksom få ett ganska snyggt paket om man, ja med 

 hjälp av att, just när det händer i rummet kunna fånga upp det och göra nånting 

 bra av det och då tänker jag... förmedlar man allt det, det finns ett hopp jag 

 kan förstå dig, vi kan tillsammans jobba med att du ska inte behöva ha det så här, 

 och det, ja det i sig stärker relationen och att tilliten till att behandlingen kan vara 

 till hjälp och att jag är en välvillig person, nån som man kan lita på. 
 

Flertalet informanter tar upp hur viktigt det är att möta upp och prata om 

dissociationen i terapirummet. Men också att låta dissocierade delar framträda och 

söka en ökad kontakt mellan dessa. Ewa berättar; 

 
 … under en period så var det nog så där att, att det lilla barnet drog sig undan 

 eller bort, förskjutet av den här vuxendelen. Då fick jag verkligen jobba på att 

 jag vill, jag vill ha kontakt, vart tog du vägen nu, nu vill jag att du pratar till 

 mig eller att vi är här tillsammans... men nästan så gå och hämta henne, alltså nu 
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 försvinner du bort nu, nu, vad händer nu, vart tar du vägen, det finns, som att 

 verkligen kalla på henne. 
 

Hon beskriver det stigma som hos identitetsväxlande patienter är förenat med att 

visa upp alla sina personlighetsdelar; 

 
 Det här är det enda rummet där hon kan släppa alla, det enda ställe som vet om 

 alla hennes delar. För att hon är också livrädd för stigmatisering, att hon är knäpp i 

 huvet eller psykotisk eller någonting annat om hon skulle börja prata om olika 

 delar... Så det är mest den här effektiva delen, eller personlighetsdelen som, den 

 personen som är ute och visar sig offentligt. 

 

Det psykoedukativa arbetet är många gånger centralt i inledningen av en 

behandling som Birgitta förklarar; 

 
 … det här är för svårt för henne så att då riktar jag om fokus till stabilisering bara, 

 stabilisering här och nu och att, så det ger ju mig jättemycket information om hur 

 jag ska rikta in behandlingen, att det här, nu måste vi jobba med 

 stabiliseringstekniker, att succesivt liksom uthärda affekter och kunna vara kvar i 

 kontakt i relation då så då tänker jag att det är det som är fokus här nu i 

 behandlingen o så och då blir mer psykoedukation då kring, somatoform 

 dissociation, vad det är för någonting, vad som händer och varför det händer alltså 

 sådär att hon ska kunna förstå att hon inte behöver skämmas för utan det här är 

 nånting man anammar som liten. 
 

Arbetet med och synliggörandet av det som dissocierats har således stor betydelse 

för acceptansarbetet som är så viktigt för traumatiserade patienter och kan därmed 

bidra till en ökad integration i deras upplevelse av sig själva. Diana uttrycker det 

så här; 

 
 … när hon var tillbaka i rummet igen, då pratade vi om att i termer av 

 dissociation, nu var du någon annanstans åh, så här va, att nu var du där igen och 

 då, det är ju också för integrationen, att integrera det som har hänt. Annars 

 spjälkar man ju bara av det ännu mer, som om det bara var en händelse att hon var 

 tillbaka i det så att säga och så fick det leva sitt eget liv. Det handlar ju om att 

 integrera och acceptera nånstans, och därför så, liksom kunde vi ju prata om det 

 och då kunde jag ju beskriva vad jag kände i en hjälp för patienten, vad jag trodde 

 kunde vara till hjälp. 

 

 Relationen som grund - den trygghetsskapande terapeuten 
Gemensamt för samtliga informanter var att de lyfte fram vikten av trygghet och 

tillit som en grund i den terapeutiska relationen och i det terapeutiska arbetet. 

Flera beskrev det som en förutsättning för att kunna arbeta med de traumatiska 

upplevelser som patienterna hade med sig. På olika sätt kom det till uttryck hos 

samtliga informanter och beskrivs här under fyra olika underkategorier.  
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     Intoning och det ordlösa samspelet. Det här med att vara två i den 

terapeutiska relationen innebär bland annat att dela det som pågår i rummet och 

att tillsammans utforska dissociationen. På så sätt kan det bli en ny relationell 

erfarenhet för patienten och skapar möjligheter för att kunna sätta ord på något 

som kanske ofta varit ordlöst genom att det tidigare inte delats med någon. 

Hanna beskriver det så här; 

 
 ... när man hittar rätt ord för att, som fungerar bra för patienten då blir det ju, 

 ja som sagt då är det ju på ett sätt bra om jag säger att patienten dissocierar här 

 så vi kan göra nåt åt det än att hon kommer hit och berättar bara att en massa 

 konstiga saker som hänt.  
 

Flera av informanterna ger uttryck för att det inte alltid är så lätt att sätta ord på 

det där som pågår mellan terapeut och patient i rummet, det är något som de 

delar, tillsammans, någon närhet. Diana uttrycker det så här;  

 
… det är ju det här som är så svårt att sätta ord på, det här, relationen, lite 

ordlösa relationen.  
 

Terapeuten fångar upp något som patienten förmedlar och som Ewa beskriver 

det; 

 
… det finns ju ett nära förtroende, någon slags non-verbal kommunikation hela 

tiden i det att jag känslomässigt responderar och reflekterar det hon säger.  
 

Hon fortsätter; 

 
… det är ju det som relationen är också… den här rörelsen fram och tillbaks, 

den här, dansen som Stern skulle säga.  
 

Men för att försöka förstå det som patienten förmedlar behöver ofta terapeuten 

dela upplevelsen med patienten, nästan som att gå i samma fotspår, för att känna 

det den andra känner. Agneta uttrycker det så här;  

 
… och så vid det här tillfället tror jag att det var något som, något som 

kopplades ihop med mig, jag tror jag satte mig lite som hon, lite framåtböjd, och 

fick den där bilden av det lilla barnet i spjälsängen… Ja, just vid det tillfället så 

gav det mig en, kanske, förståelse för vad det är hon ordlöst berättar när hon 

hamnar i dom här tillstånden, att det är så har hon fått göra, för att överleva… 

det kanske är därför den här bilden dyker upp, för att få, för att försöka, att få 

mig att förstå hur tidigt det är (I; mm, hur svårt det är) för spädbarn är det svårt, 

i det ögonblicket är hon som ett spädbarn (I; ja, ja) men, ja, det behöver jag 

kanske förstå då för att hjälpa henne i rätt ögonblick. 

 

Återigen blir det så tydligt hur intonande informanterna är med sina patienter 

men att det förmodligen är en förutsättning för att kunna skapa en trygg och 
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tillitsfull grund att verka i. Då måste de också vara där, där som patienten är, att 

känna det som patienten känner. Birgitta uttrycker det så här; 

 

  När de här olika deltillstånden kommer fram eller i rummet, det kan ju vara 

  fruktansvärt traumatiserade delar så att säga så det kan ju väcka väldigt mycket 

  alltså som jag kan känna i mig själv i min egen kropp. 

 

Men att dela det ordlösa kan också få terapeuten lite ur kurs, skapa förvirring och 

några informanter beskriver det som att de själva går in i något slags dissociativt 

läge eller tillstånd. Filippa uttrycker det så här;  

 
  Lite förvirrad och ostrukturerad men ändå hitta någon grund i detta att vara i det           

                      här tillståndet. Det är ju ett arbetstillstånd.  

 

Emedan Birgitta beskriver det som en affektsmitta som ibland kan vara ganska 

krävande att vara i; 

 
 … man måste vara ganska alert samtidigt som man inte är det därför att det 

 dissociativa tillståndet smittar av sig, så det blir ju en affektsmitta, i rummet, så 

 att man kan ju komma in i den här förvirringen själv, som patienten är i lite som 

 en dimma, då kan man själv känna att man är som i en dimma, alltså det blir ju 

 så, när man, när man egentligen behöver vara jättealert och väldigt skärpt. 

 

   Att vara en anknytningsperson. Även om inte alla informanter explicit 

hänvisar till anknytning som begrepp så är det tydligt att samtliga upplever den 

trygga basen och omvårdnadsfunktionen som en central faktor i deras 

terapeutroll. Men också att det sätter deras egen härbärgerande förmåga på prov. 

 

Christina tar upp detta med att hålla och trygga patienten på ett mer handfast sätt. 

Att som terapeut bli som en lugnande förälder, att skydda och trösta och på så vis 

på en basal nivå stödja processen mot en förbättrad affektreglering hos patienten; 

 
 … för henne tror jag det blir också som en trygghet, att hon vet att ändå jag tar 

 hand om det och nästan rycker tillbaka henne när hon är på väg ut ibland så 

 och så få ner henne och lugna ner henne. 
 

Gunilla beskriver hur barndelar hos hennes patient, som har en mer komplex 

dissociativ identitetsproblematik, lockar fram starka vanmakts -och 

omhändertagandekänslor,  

 
… särskilt nu när vi är i den här traumafokuserade fasen, att jag kan få såna, 

väldiga vanmaktskänslor... den här känslan av att liksom, jag vill bara hålla om 

henne, så, rena såna känslor kan komma.  
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Ewa ser likheter med anknytningsrelationen i hur hon som terapeut härbärgerar 

och smälter barnets känslomässiga tillstånd och ger tillbaka med sina ord och sin 

känslomässiga förståelse; 

 
… den känslosmältningen gör att jag kan, jag kan förmedla det verbalt. Det är så, 

lite som i en tidig anknytning när man ska vi säga när ett barn har ont i magen och 

gråter; oj, vad du har ont i magen men då gör ju inte mamman det att hon bara 

speglar det uhää, uhää, utan oj har du ont i magen, oj, jag ska hjälpa dig, jag ska 

lyfta opp dig eller vad man än gör. Då kommer den här reflex, reflexionen av att 

man, jag förstår ditt tillstånd utan också det här som finns något att bygga på, gå 

vidare, inte stanna där. 
 

Hon beskriver också hur hon blir ett gott objekt, någon som patienterna bär med 

sig i livet utanför terapirummet; 

 
 … hon bär med sig när hon är någon annanstans, att hon kan ha den här, att hon 

 kan bära den här relationen precis som man i en tidig anknytning bär man i sig, 

 inte för att man kan säga att den sitter där eller där men den finns i hela ens 

 varande och det bär hon med sig i vardagen... det goda objektet som hon, om man 

 nu vill kalla det för objekt men i varje fall som hon kan bära med sig. 
 

Filippa och Agneta beskriver utifrån sina erfarenheter med svårt traumatiserade 

dissociativa patienter hur det kan leda till starka känslomässiga reaktioner som 

terapeut att fylla en föräldrafunktion. Filippa är öppenhjärtlig kring hur det egna 

omsorgssystemet aktiveras och hur hon nästan önskar vara som en ny mamma för 

sin patient;  

 
  … det var otroligt starkt alltså, starkt stark upplevelse, starka känslor av att vilja,  

  vilja vara hennes mamma på något vis.  
 

Och vidare hennes förhoppningar om hur terapin skulle kunna bli som en reparativ 

emotionell erfarenhet för patienten;  

 
 Hela mitt anknytningssystem går igång… förhoppningsvis kan det bli nån form av 

 reparativ anknytnings, reparativ anknytning, att hennes anknytningsskador kan 

 repareras.  
 

Hon beskriver också under patientens dissociativa episoder sina omsorger som 

hon känner att hon vill ge patienten, men att det måste ske varligt i ett samspel;  

 
... jag behöver sitta där, lägga handen på hennes arm eller hennes axel. Då gör jag 

det, får försöka läsa av. Och då kan hon be mig göra det numera. Då bjuder hon in 

mig och då blir det bättre och så tar vi den där filten, den blåa filten, så blir det ju 

som då får hon omsluta sig.  
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Och känslan av att ha ett litet barn att ta hand om när hon nu ska gå på semester 

och de svårigheter patienten har med objektkonstans och separationer;  

 
... dom var så små, jag fanns inte kvar. Den inre bilden av mig som terapeut fanns 

inte kvar. Det var, det är som en spädbarnsmamma, ungefär eller småbarnsmamma 

snarare. 
  

Även Agneta pratar om sin upplevelse att ta hand om ett litet barn och de 

svårigheter patienten uppvisar när det gäller att överbrygga och skapa ett 

sammanhängande livsnarrativ av olika tidsfragment; 

 
 … hon är som ett spädbarn, att hon har svårt att gå, svårt att brygga över mellan 

 olika tillstånd... och har svårt att hålla kvar, hon har svårt att hålla kvar nåt som har 

 varit och svårt att titta framåt, nåt som ska komma och kan absolut inte knyta ihop 

 det. 
 

Hon upplever också hur hon måste vara särskilt försiktig för att inte utsätta 

patienten för överväldigande känslotillstånd; 

 
 Jag måste vara på min vakt, eller, det var fel ord, jag måste vara väldigt 

 uppmärksam på vad som händer för att, för att hon inte, den här patienten 

 går utanför sitt toleransfönster, en beredskap där jag blir väldigt fokuserad på 

 patientens kroppsspråk och mimik. 
  

För Agneta är det således av central betydelse i detta skede av terapin att ha fokus 

på patientens känslomässiga tillstånd, att vara närvarande och tona in för att 

förhindra att det dissociativa tillståndet upprätthålls. Att skapa trygghet och 

minimera risken för re-traumatisering är också något som Filippa återkommer till. 

Men också att det finns en risk att bli för aktiv och styrande och att bli för 

invaderande. Det handlar om en ömtålig anknytningsprocess eftersom deras 

respektive patienter har svåra tidiga trauman och lätt försvinner bort och blir 

onåbara, som Filippa uttrycker det; 

 
 För, för det är ju inte meningen att hon ska sitta här och vara skräckslagen. 

 Och totalt, vet du, hamna i totalt spela död, och som en isbit, den här totala 

 underkastelsen. Att få henne ur det tillståndet har varit väldigt primärt för mig 

 för det är ju bara, det för ju inget gott med sig. Det är ju bara ett återupplevande 

 av nåt utan att få henne ur det här tillståndet. Men då måste jag möta henne där 

 utan att skrämma henne, så att säga, att inte få vara för mycket invaderande 

     

   Att finnas kvar och inte lämna patienten ensam. Att finnas kvar kan betyda lite 

olika saker för informanterna. Att låta patienten få sätta ord på sina upplevelser, 

för någon som lyssnar som Christina beskriver det; 

 
 … då tänker jag att, att det här, hon får möjlighet att i ett rum så här tillsammans 

 med mig få uttrycka det här otäcka hon har inom sig, att få dela det med en 
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 annan, att jag inte bara säger att du verkar så sjuk så jag kan inte hjälpa dig 

 utan, hon får vara i det här och jag ändå försöker hjälpa henne att hitta lite 

 mer verklighet, att det gör henne lugnare. 
 

Eller att inte själv tappa taget som terapeut som Hanna formulerar det;  

 
 … det finns nån som är lugn som kan höra på de här berättelserna utan att, ja 

 dissociera eller bli dysreglerad eller få panik. 
 

Diana tar upp det svåra arbetet att härbärgera känslor av mer existentiell natur och 

hur det orättvisa i hennes patients tidigare utsatthet kunde vara svåra känslor att 

bära; 

 
Jag kunde också bli ledsen, ledsen efteråt, det kändes orättvist... gud vad orättvist, 

vad orättvis världen är.  
 

Diana beskriver sin ambivalens inför att ta emot de traumatiska erfarenheter som 

hennes patient kom med men att hon ändå ser sitt lyssnande och sin 

ickevärderande hållning som en del av den trygghet som hon sökte förmedla; 

 
… det vet jag att hon sa någon gång att det inte var värderande, att jag inte 

värderade liksom det hon sa, att jag lyssnade och var med liksom. 
 

Att hon så gott hon kunde härbärgerade, visade omsorg och stannade kvar som ett 

slags vittne till patientens smärtsamma erfarenheter; 

 
... vad jag försökte förmedla det var ju tryggheten, och att jag fanns där… jag kan 

lägga om en filt… annars visade jag att jag var med, att jag, sa jag, jag vet att jag 

sa, sa väldigt lite, visade att jag var med, visade att jag lyssnade. 
 

Ewa pratar om vikten att inte distansera sig som terapeut och att arbetet med 

dissociativa patienter kräver att man engagerar sig på ett personligt och 

känslomässigt plan vilket kan vara skrämmande;  

 
… jag vet inte om det har med ålder att göra men tror att det har med ålder att göra 

och att man behöver uppnå en viss mänsklig ålder för att kunna gå in i det och 

våga liksom sänka sig in i en annans dissociation, våga gå in i en. För det kan 

också vara väldigt skrämmande. 
 

Risken är annars att man lämnar patienten i sticket;  

 
 Att orka stå ut, också att inte lämna patienten kvar ensam för det har skett så   

 många gånger förut och det skulle bara bli en upprepning av traumat. 
 

Gunilla beskriver hur viktig den emotionella tillgängligheten är som en del av 

affektregleringen under den traumabearbetande fasen i behandlingen; 
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 … hon ska känna nån, nånstans att hon inte är ensam, att hon, för det är lite det 

 tänker jag, som exponering handlar om att, hon ska ju så att säga göra det igen, gå 

 igenom det igen men hon ska inte behöva göra det ensam. 

 

   En bärande allians. Alliansbyggandet handlar mycket om att skapa en 

relationell grund som bär genom hela behandlingen där patienten känner sig 

sedd och förstådd och där även terapeuten synliggör sig själv som ett subjekt. 

Gunilla beskriver det så här;  

 
… där tror jag det är viktigt o visa på att man själv också är en människa o att 

man själv är en del av den här relationen.  
 

Just detta att träda fram och visa upp sig som terapeut är något som flera av 

informanterna ger uttryck för vilket kan bidra till att skapa trygghet och tillit i 

relationen både för patienten och terapeuten. I det gemensamma utforskandet av 

samspelet finns då även utrymme för terapeutens egna reaktioner och 

upplevelser. Hanna berättar hur hon försöker skapa ett samarbetsklimat där hon 

själv blir transparent och sätter ord på sin egen upplevelse; 

 
 … då brukar det också hjälpa just att sätta ord på att nu, när du beskriver det så 

 här känner jag så här eller jag hade nog, ja sådär att, att jag sätter nog ord på hur 

 jag reglerar mig kan också hjälpa till. 

 

Terapeutens självavslöjanden bidrar till att hon gör sig till ett subjekt vilket är 

grundläggande i det intersubjektiva samspelet. Att på så vis skapa trygghet i 

relationen genom att sätta ord på och vara känslomässigt öppen kring det 

patienterna så snabbt fångar upp ickeverbalt, ordlöst. Någon slags ömsesidighet;  

 
 … just att det kan vara väldigt användbart eller hjälpsamt att sätta ord på, det 

 man själv upplever och att, för att också dissociativa patienter eller personer 

 med den typen av diagnoser är ju också väldigt receptiva ofta och är ju bra på att 

 känna av. 

 

Inom ramen för alliansen blir det då möjligt att utforska och ibland även 

handgripligt agera. Christina uttrycker det så här när hon beskriver hur hon 

ibland får göra för att reglera det som pågår i rummet; 
 

… vi har ju ändå byggt upp en allians oss emellan som är rätt stark och inom 

den alliansen går det också att jobba rätt mycket, jag menar det här som jag 

säger att jag kastar mig upp och håller tillbaka så håller jag ju inte på vanligtvis 

så. Men för henne tror jag det också blir en trygghet, att hon vet att jag ändå tar 

hand om det och nästan rycker henne tillbaka när hon är på väg ut ibland så och 

så få ner henne och lugna ner henne. 
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Den bärande alliansen skapar även utrymme för att låta dissociationen ta plats i 

rummet, att patienten vågar visa upp sig. Ewa, vars patient hade flera del-

personligheter, beskriver deras relation; 

 
 Jag tänker att vi har en väldigt nära relation, det finns en stark, om vi nu kallar  

 det för arbetsallians eller anknytning eller vad som helst. Det finns väldigt starkt 

 för att det just finns den tilliten att hon kan, och hon säger, det är i det här 

 rummet hon kan låta alla sina delar framträda. 

 

Och lite senare: 

 
Men hon kan också säga ”stopp där, jag orkar inte, jag orkar inte idag” och då 

kan hon också kliva ur ”jag orkar inte”. 

 

Det terapeuten beskriver är att det finns en ömsesidighet vilket är en bärande del 

i alliansen. Men det krävs också att terapeuten är lyhörd och har en följsamhet 

till vad som pågår i rummet. Ibland visar terapeuten även upp sin osäkerhet till 

en, för dem gemensam nivå, att metakommunicera om det som pågår. Filippa 

vars patient också identitetsväxlar beskriver det så här; 

 
  Så det är ju med det här att vara väldigt relationell, hållande, lyhörd för vad  

  situationen, vem, vilken del är aktiv nu, vad behöver jag göra nu, ska jag ligga  

  lite mer lågt eller ska jag försöka erbjuda mig att komma lite närmare. Då måste,  

  då kan jag ju fråga; vad är det som, vad vill du ha för hjälp nu. 

 

Hon beskriver också vikten av att bygga upp en tillit till alla delar; 
 

  Mycket att bygga upp en tillit, bygga en arbetsallians, en trygg relation till alla  

  dom här delarna… men det är ju det som är bärande faktiskt. Och hänga med i  

  svängarna, är viktigt, beroende på vilka delar av henne som är aktiverade just nu.  
 

Birgitta beskriver också hur komplext detta alliansbyggande kan vara; 

 
 … det är så komplexa uppdelningar, man har ju inte riktigt koll hur det ser ut i 

 den inre världen så att, då är ju min uppgift att ta reda på hur ser det inre 

 systemet ut, vad finns det för olika delar här närvarande o terapistörande delar 

 som saboterar å så vidare så att, som det gäller att få en allians med då så att 

 man kan bedriva terapi. 

      
Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
En viktig ingång till denna studie har varit forskningen kring alliansens och 

relationsfaktorers betydelse för ett positivt utfall i terapi (Norcross, 2011), mer 

specifikt ett synsätt som betonar vikten av terapeutens mentaliserande förmåga 

och uppmärksamheten på egna känslomässiga reaktioner i det affektivt laddade 
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samspel som uppstår i terapirummet (Safran & Muran 2000; Safran et al., 2011). 

Alliansbyggandet är en viktig klinisk angelägenhet och har lyfts fram alltmer i 

traumaforskningen (Dalenberg, 2004, 2014; Kinsler et al., 2014).  

 

Flertalet informanter hade lång erfarenhet av att arbeta med komplexa trauma 

och beskrev sig som integrativt inriktade psykoterapeuter. Utbildningsmässigt 

hade de en stor bredd men samtliga hade även fördjupat sig, inte minst inom 

området komplex traumatisering. Valet av dissociation gjordes dels utifrån 

viljan att avgränsa patientgruppen men också utifrån att det är en patientgrupp 

som oftast inte lämnar någon psykoterapeut oberörd. Något som vi slogs av 

under intervjuerna men kanske framför allt under analysarbetet var de 

relationella interventioner som flertalet av informanterna gav uttryck för att de 

använde. Inte minst under arbetet med dissociationen när den visade sig i 

rummet. 

 

Under analysarbetets gång blev det också tydligt att informanterna mötte en 

påtagligt heterogen patientgrupp vilket i stor utsträckning också påverkade 

terapidyaden och alliansarbetet. Flera berättade personligt om hur starkt det egna 

omsorgssystemet, eller hur starka känslomässiga reaktioner överhuvudtaget 

kunde aktiveras i behandlingsarbetet. En del av informanterna beskrev ett behov 

av att under längre tid skapa trygghet och stabilitet innan någon ordentlig 

bearbetning av traumat kunde ske emedan det andra gånger kunde vara möjlig 

att relativt tidigt arbeta med traumatiserade delar hos patienten. Eftersom det 

ofta, utifrån evidensbaserade utgångspunkter föreskrivs ett fastänkande i arbetet 

med denna patientgrupp, vilket även samtliga informanter hade anammat, var 

tidpunkten i behandlingen som terapeuterna hänvisade till av betydelse för hur 

de såg på sin aktuella uppgift i terapin och hur de valde att intervenera. Dessa 

båda synpunkter, avseende graden och arten av dissociativ psykopatologi samt 

behandlingsfas, och hur det påverkar terapeutens upplevelse och förhållningssätt 

är något som vi inte har kunnat se i en liknande empirisk studie kring 

dissociation (Strait, 2013, 2014).  

 

     Dissociationen som meningsskapare i det intersubjektiva samspelet. Flera 

av informanterna beskrev också hur deras egna kroppar responderade på att 

patienten dissocierade. Samtliga beskrev en känslomässig påverkan som 

innefattade inlevelse och medkänsla men också ibland ett motstånd att gå in i det 

dissociativa utrymmet eller en känsla av att tvingas att stå ut med att vara i det. 

Några var mer tydliga med att beskriva obehag, att stressystemet aktiverades 

eller till och med en impuls av att vilja fly därifrån. Patientens dissociation 

påverkade även de mer kognitiva funktionerna, förmågan att tänka klart och att 

mentalisera. Men även en stor trötthet, inte minst efteråt, då sessionen var slut 

Ewa uttryckte det som att det kunde likna ett gympass med spinning. 
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Deltagarna i Straits studie (2014) beskriver liknande upplevelser som 

informanterna i föreliggande studie. Strait tolkar sitt resultat som att 

terapeuternas upplevelser, i mötet med sina patienters dissociation under 

sessionen, återspeglar patienternas inre upplevelse av sitt ursprungliga trauma. 

Under sessionen sker det en reaktivering av de områden där dessa erfarenheter 

lagrats. Strait menar att terapeutens inre upplevelse kan erbjuda en ingång till 

patientens inre dissocierade värld. I föreliggande studie var det flera informanter 

som funderade kring om patienten förmedlade något med sin dissociation. 

Agneta t ex undrade om det var något som hennes patient berättade genom att 

krypa ihop eller lämna. När hon så vid ett tillfälle provade att sätta sig lite som 

sin patient så fick hon upp en inre bild av det lilla barnet i spjälsängen. Även 

Ewa och Hanna var inne på samma linje när de beskrev hur dissociationen 

kunde komma till uttryck under sessionen, att det var något ordlöst som de 

fångade upp och som de sedan kunde sätta ord på och förmedla till sina 

patienter.  

 

Flera av informanterna gav uttryck för att patientens dissociation under 

sessionen bidrog till att de fick värdefull information som de inte hade kunnat få 

på annat sätt. Utifrån ett relationellt perspektiv är intersubjektiviteten en 

grundförutsättning i det terapeutiska samspelet, ett samspel mellan två subjekt, 

där patienten inte objektifieras och där även terapeuten tillåts att vara ett subjekt 

(Benjamin, 2004, Stern, 2005). Genom att patienten dissocierade i det 

terapeutiska rummet blev det något som de gemensamt kunde närma sig, 

benämna och utforska, det var något som pågick där och då, dem emellan. 

Dissociationen blev något de kunde använda i samspelet. 

  

Strait (2014) ville med sin studie visa på att dissociativa försvar inte enbart ska 

ses som ett symtom att komma till rätta med. Utan mer som ett interpersonellt 

fenomen med möjligheter att förmedla något värdefullt om patienten och 

behandlingen. Hon använde begreppet interpersonell neurobiologi då hon 

hänvisade till de processer som pågår via spegelneuronen och högra hjärnans 

kommunikation. Dessa processer är snabba, automatiska, sker ofta på en 

omedveten nivå och är dubbelriktade. Genom att terapeuten både fångar upp det 

som patienten förmedlar, uppmärksammar sina egna upplevelser och förmedlar 

detta tillbaka till patienten bidrar det till att både patient och terapeut får en 

bekräftelse på sina egna upplevelser. På så sätt kan dissociationen i rummet 

bidra med något meningsskapande och även tillskrivas ett terapeutiskt värde. 

 

     Viljan till kontakt - att arbeta med dissociativa relationsbrott. Viljan till 

kontakt hos terapeuten, försöken att upprätta en relation med patientens alla 

delar och samtidigt förhindra att denne blir känslomässigt överbelastad och 

verklighetskontakten i olika grad bryts som följd, är något som samtliga 

informanter brottades med och många gånger inte heller helt kunde kontrollera i 
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arbetet med sina dissocierande patienter. Det kan jämföras med den ömsesidiga 

affektiva reglering som sker i den normala spädbarnsutvecklingen där den vuxne 

och barnet på en implicit nivå försöker hitta ett samspel och ett sätt att vara 

tillsammans men där missuppfattningar och reparativa försök också är ständigt 

förhanden (Beebe et al., 2003; Tronick & Beeghly, 2011). Filippa beskrev detta 

väl i sitt sökande, och i sin vilja att nå fram i en begynnande dialog med sin 

patient. 

 

Flera av informanterna beskrev dessutom vikten av att som terapeut inte 

distansera sig alltför mycket, att inte bli alltför neutral, men inte heller för 

påträngande eller invaderande. Arbetet kräver att man delvis tillåter sig att stiga 

in i patienten traumarelaterade erfarenhetsvärld, man måste våga att sänka sig in 

i en annans dissociation som Ewa uttryckte det. Kanske kan man säga att detta 

egentligen är centralt i allt psykoterapeutiskt arbete, där det personliga 

engagemanget innebär att utsätta sig för ömsesidig påverkan och många gånger 

leva i en osäkerhet kring vart processen ska ta vägen. Det dissociativa kraftfältet 

är dock ofta mycket smittsamt och innebär både en känslomässig och mer 

omfattande mental påverkan som tidigare nämnts. Terapeuten tenderar att tappa 

sin mentaliserande förmåga.  
 

Inom den relationella traditionen är terapeutens emotionella tillgänglighet, och 

dess betydelse för patientens affektreglering, en central fråga (Bromberg, 2003; 

Fosha, 2000; Maroda, 1998). Terapeuten behöver visa upp sig själv, eller dra in 

sig själv i det som händer i stunden och metakommunicera kring detta för att 

skapa trygghet och bidra till en ökad mentaliseringsförmåga hos patienten. 

Terapeuten anmodas också ge akt på sin egen roll när låsningar och dödlägen 

uppstår och av nödvändighet ta på sig sin del och sitt bidrag till interaktionen 

(Safran & Muran, 2000). Flera informanter öppnade upp för att diskutera sin 

egen roll i terapiarbetet och tyckte att det kunde vara hjälpsamt att sätta ord på 

sin egen upplevelse eller på annat sätt visa upp sin mänsklighet, som Gunilla 

formulerade det, och därav mer explicit visa på att de också var en del av 

relationen på ett mer personligt plan.  

 

Samtidigt var det viktigt för informanterna att betona rollen som en tydligare 

ledsagare, en mer aktiv roll i att återföra patienten till nuet, när dissociationen 

hotade att retraumatisera patienten och inte ansågs leda i någon positiv riktning. 

Agneta beskrev hur hon ständigt var vaksam på sin patients minsta sinnesrörelse 

för att förhindra att det dissociativa tillbakadragandet skulle bli alltför 

dominerande. Att således vara den som står för realitetstestningen och 

verklighetsförankra patienten är för många en viktig uppgift framförallt under 

den stabiliserande fasen i terapiarbetet. Det handlar om att på ett mer aktivt 

direktivt, tydligt plan skapa trygghet, hjälpa patienten att lämna det dissocierade 

frusna tillståndet, och göra det möjligt för denne att i stunden, eller över tid, 
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våga vara mer närvarande, trots skrämmande ofta skamfyllda affektutbrott. Att 

genom terapeutens accepterande närvaro tillåta sig att finnas med i samspelet 

här och nu. 
 

Flera informanter nämner den affektfobiska delen av patientens försvar som 

dissociation är ett uttryck för och hur den kan mötas upp när dissociationen visar 

sig i rummet. Bromberg (2003) beskriver den traumatiserade personens ständiga 

vaksamhet och rädsla för återupplevande av överväldigande ohanterbara 

känslotillstånd och hur skamaffekter, knutna till den tidigare förlusten av 

självidentiteten, har en central roll i de dissociativa försvaren. Ambivalensen är 

således många gånger starkt närvarande men att patienten söker hjälp innebär 

samtidigt att det också finns en önskan att få berätta om det man har varit med 

om. Hanna menar att ett första viktigt steg är att väcka nyfikenhet för den inre 

världen eftersom så stora delar av patienten till varje pris försöker undvika alla 

typer av inre upplevelser. Det handlar någonstans om att hjälpa patienten att få 

tillgång till sina egna drivkrafter och till sin egen förmåga. En del av den 

forskning som bedrivits inom anknytningsforskningen har visat att trygga 

anknytningsmönster har med förälderns reflekterande förmåga att göra. Den ärvs 

på så vis över generationer. Ett uttryck för denna reflekterande, mentaliserande 

hållning är ”holding mind in mind” vilket är ett begrepp som ofta används inom 

mentaliseringsorienterade psykoterapiformer (Allen, 2013). En central uppgift 

för terapeuten är att stimulera till en nyfikenhet hos patienten på mentala 

tillstånd, och hur dessa motiverar och kan förklara det egna beteendet och andras 

beteenden. Terapeuten kan gärna använda sig själv som modell samtidigt som 

expertskapet tonas ned och ett egalitärt utforskande av skilda perspektiv 

uppmuntras. Att arbeta med dissocierande eller emotionellt instabila patienter 

sätter dock terapeutens balanserande förmåga, och flexibilitet, på svåra prov 

eftersom en sådan mentaliserande dialog också aktiverar anknytningssystemet 

vilket initialt innebär en risk att det blir för mycket för patienten och att tidigare 

negativa anknytningserfarenheter kommer upp till ytan (Allen, 2013; Bateman 

& Fonagy, 2012). 

 

Informanterna beskrev hur dissociativa och undanhållna sårbara delar ofta är 

starkt skambelagda hos deras patienter och att rädslan för stigmatisering är stor. 

Effektiva och i offentliga sammanhang framträdande personlighetsdelar håller 

undan andra mer behövande ointegrerade delar och bidrar till en stark inre 

kontroll vilket gör det svårt att riktigt förstå hur den dissocierande individen 

egentligen fungerar. Birgitta betonade hur hennes tidiga interventioner riktade in 

sig på mer psykoedukativa insatser för att delvis minska patientens skamkänslor 

och bidra till ett accepterande av ointegrerade och fördolda sidor som denne 

tidigare undanhållit andra.  
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Greenberg (1997) beskriver utifrån sin emotionsfokuserade terapiform 

svårigheten många gånger att arbeta med skamaffekter eftersom dessa just 

tenderar att så starkt och kraftfullt gömmas undan. Samtidigt menar han att 

många patienter ser just detta, att de har fått visa upp sina sårbara, 

desorganiserade och undanhållna sidor av sig själva för en annan mottagande 

mänsklig individ, som det mest hjälpsamma och läkande i behandlingen. Även 

Bromberg (2003) beskriver vikten av att uppmärksamma de skamaffekter som 

ofrånkomligen uppstår i behandlingsarbetet, på ett ordlöst ej symboliserat plan, 

och som behöver bekräftas och medvetandegöras här och nu i relationen till 

terapeuten. 

 

     Relationen som grund - tillitsskapande och alliansbyggande. Samtliga 

informanter förde fram allians- och anknytningsrelaterade faktorer som 

betydelsefulla i arbetet. Dessa fanns som en bakgrund till hur de såg på sina 

interventioner under den session som de valt att berätta om. Flertalet informanter 

beskrev bland annat en tillitsskapande process som hade föregått den aktuella 

sessionen och som innebar att det hade etablerats ett gemensamt utrymme där 

terapeuten gavs tillåtelse att agera eller få tillgång till patientens skamfyllda och 

sårbara sidor. I en studie som utforskade återhämtningsprocessen från patologisk 

dissociation utifrån ett patientperspektiv betonades värdet av att bygga upp och 

upprätthålla en trygg och nära relation till en annan människa. Som en 

förutsättning för att kunna dela det som de tidigare varit ensamma om att bära. 

Det blev möjligt att närma sig det dissocierade materialet när relationen till 

terapeuten byggde på förtroende och ömsesidighet (Mauritzson et al, 2014). 

 

Flera av informanterna visade på att dissociation med så komplexa uppdelningar 

kunde skapa svårigheter i byggandet av en bärande allians. Det är en 

tidskrävande process att få en föreställning om hur den inre världen ser ut. Hur 

många olika delar finns det? Alla delar visar sig inte från början, några kan vara 

mer terapistörande, saboterande och destruktiva, kanske till och med hotfulla 

som Gunilla beskrev med sin patient. Birgitta uttryckte det som att trots att hon 

tycker att hon har en bra beredskap idag med utbildningar och lång erfarenhet så 

är det ibland ganska komplicerat. Ewa, Filippa och Birgitta gav alla uttryck för 

vikten av att bygga/skapa en bärande allians där patienten känner att det finns 

utrymme för att låta sina dissocierade delar träda fram. Dissociationen kom 

tidigt i behandlingen att bidra till en ökad tillit och trygghet i det fortsatta 

samspelet. 
 

En förklaring kan vara att terapeuten visar att hon står ut med och dessutom kan 

sätta ord på det dissociativa skeendet, förklara vad det handlar om. Men att det 

också blir något de gemensamt delar, som ett mötesögonblick som Stern (2005) 

beskriver. Som det förmodligen blev för Agneta i mötet med sin patient. Stern 

menar att dessa mötesögonblick föregås av ”särskilda nuvarande ögonblick, 
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nuögonblick” (s 224) som hotar det aktuella läget i relationen, som sätter 

patienten och terapeuten på prov, en slags kris som stör det intersubjektiva fältet, 

vilket här skulle kunna motsvaras av att patienten dissocierar. Mötesögonblicket 

möjliggör ett gemensamt utforskande, både implicit och explicit enligt Stern. 

Agneta beskriver händelsen med sin patient som något de kunde dela och sätta 

ord på och på så något de kunde återkomma till, de fick en gemensam berättelse 

att knyta an till. Stern beskriver det som en ”viktig hållpunkt i behandlingens 

narrativa historia” (s 224) och att nuögonblicken kan förändra det funktionella 

förflutna och att denna förändring sker i de neurala nätverken. 

 

Cozolino och Santos (2014) har ett neurovetenskapligt perspektiv för att 

beskriva/förklara vad som sker och är verksamt i den terapeutiska relationen. 

Med en evolutionär utgångspunkt slår de fast att människor är sociala till sin 

natur och anpassade till att tona in varandras inre upplevelser vilket bidrar till att 

skapa möjligheter till att kunna påverka andras tankar, känslor och beteenden. 

Dessutom är våra hjärnor formbara under hela vår livslängd, särskilt de 

kretsar/områden som är kopplade till anknytning. Vidare menar Cozolino och 

Santos att psykoterapi är en ”specialiserad inlärningssituation” (s 166) som 

bygger på tre grundläggande mekanismer; vår hjärna är ett socialt organ inriktat 

på anpassning, denna förändring sker via neuroplastiska processer samt att det är 

samskapandet av berättelser mellan klient och terapeut (det gemensamt 

upplevda) som stödjer den neurala och psykiska integrationen. Lyons-Ruth 

(2005) beskriver något liknande då hon hänvisar till implicit relationellt vetande 

om den kommunikationsprocess som pågår i samspelet mellan terapeut och 

patient, där patient och terapeut samarbetar på flera nivåer. Det sker en 

omstrukturering av patienten och terapeutens sätt att vara med varandra, en ny 

typ av intersubjektivt möte eller samspel. 

  

Det implicita och ordlösa är något som flera informanter återkom till. Intoning 

sker oftast på den implicita, procedurella och kroppsliga nivån. Birgitta uttryckte 

hur hon kände av patientens traumatiska upplevelse i sin kropp och hur det 

kunde bli en ”väldigt förtätad stämning”. Flera informanter gav också uttryck för 

hur svårt det är att sätta ord på det där som pågår, förmodligen just för att det 

sker på en ordlös, mer kroppslig upplevelsenivå. Quillman (2012) menar att det 

kan ha ett större värde för samspelet att fånga upp de egna kroppsliga 

förnimmelserna än innehållet i det som verbalt uttalas. Och att denna 

kommunikation sker mellan de högra hjärnhalvorna. Ewa ger uttryck för det vid 

flera tillfällen under intervjun hur hon responderar på sin patient via sina egna 

kroppsliga upplevelser. Här går det att knyta tillbaka till det evolutionära 

perspektivet och anknytningsrelationen där merparten av kommunikationen sker 

mellan våra sinnen och kropp (Schore, 2009, 2011). Samspelet på den 

kroppsliga nivån menar Schore lägger grunden för en adaptiv affekt reglering. 

Både Quillman och Schore hänvisar till den polyvagala teorin (Porges, 2009; 
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Porges & Furman, 2011) och hur vi kan ta hjälp av de kroppsliga reaktionerna, 

hos oss själva och det vi ser hos patienten, för att förstå vad som pågår men 

också som ett stöd för att reglera, dämpa och lugna men även för aktivering. Här 

har det autonoma nervsystemet (ANS) en nyckelroll. Schore (2014) och Schore 

& Schore (2014) anser att de neurovetenskapliga kunskaper som idag finns 

kring hur interpersonella sammanhang och samspelsprocesser gör avtryck, i 

framför allt högra hjärnan, ger stöd till det relationella perspektivet om vad som 

är verksamt i psykoterapi.  

 

Wallin (2007) skriver i anslutning till arbetet med desorganiserade patienter att 

uppgiften som terapeut är att tillhandahålla en annorlunda upplevelse, en annan 

relationsmodell. Vi behöver skapa en ny anknytningsrelation som är trygg, 

tillitsfull och inkluderande där relationsbrott kan repareras (Wallin, 2007). 

Problemet menar han är att patienten samtidigt är tvungen att återskapa den 

tidigare djupt otrygga anknytningsrelationen med oss. Att den 

olöst/desorganiserade patienten har svårt att tåla en empatiskt intonad terapeut 

som erbjuder en trygg relation är en paradox som definierar mycket av 

behandlingsarbetet (Bromberg, 2003; Wallin, 2007). Även Cortina och Liotti 

(2010) diskuterar den känsliga anknytningsprocessen. När det saknas positiva 

anknytningserfarenheter från barndomen kan anknytningsrelationen re-aktiveras 

i patient-terapeutrelationen och bidra till att den intersubjektiva förmågan 

kollapsar. Både Agneta och Filippa beskrev starka upplevelser av att behöva 

vara varsamma eller vaksamma men också intonande och följsamma för att 

kunna skapa en tryggare bas över tid.  

 

Mycket av arbetet hade således en härbärgerande funktion. Att hålla och på så 

vis trygga patienten, att tydligt visa att man finns kvar och inte lämnar henne 

ensam. Gunilla menade att exponering för henne innefattar en följsamhet och att 

en ny relationell erfarenhet skapas genom terapeutens emotionella närvaro. 

Något liknande kan man läsa i Foshas (2000, 2014) beskrivning av den 

experientiella affektfokuserade terapimetod hon företräder. Hon lyfter särskilt 

fram dyadens möjligheter att skapa trygghet och säkerhet hos patienten, att 

genom intoning och igenkännande göra det möjligt för patienten att närma sig 

vanemässigt dissocierade eller hotfulla emotionella reaktioner. Greenberg 

(1997) menar att relationen snarare än specifika tekniker är en avgörande kurativ 

faktor där terapeutens empatiska intoning och autencitet ses som en slags 

katalysator för att hjälpa patienten till att få tillgång till nya adaptiva 

meningsstrukturer men också som en möjlighet till en ny korrektiv emotionell 

erfarenhet (Greenberg, 1997).  

 

Terapeuten blir också med sin kollaborativa och medmänskliga accepterande 

närvaro en slags vägvisare som kan skapa en ökad trygghet och minska de 

rädslor som ointegrerade erfarenheter utgör för patienten. I sin förvissning om 
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det goda och ordnade i världen, att kunna förmedla att det går att förstå, 

samtidigt med att jag finns för dig, vi kan tillsammans arbeta för att du inte ska 

ha det såhär var något som särskilt Hanna betonade när hon beskrev det 

inledande arbetet med sin patient. Cortina och Liotti (2010) beskriver hur en 

sådan öppen kollaborativ attityd initialt kan skapa en känsla av hopp och tillit 

som kan bära relationen när negativa traumatiska anknytningserfarenheter 

inledningsvis skapar dissociativa brott i samspelet. 

 

Inom traumalitteraturen beskrivs, som tidigare konstaterats, ett behandlings-

upplägg som utgår från ett fastänkande men det tycks också finnas en skillnad i 

den vikt man lägger vid relationella alliansskapande interventioner alternativt 

behovet av andra mer stabiliserande tekniker eller edukativa inslag för att hjälpa 

patienten till en förbättrad affektreglering. Dalenberg (2014) för fram behovet av 

en framtida agenda för hur traumaterapeuter ska kunna utveckla sin 

alliansskapande förmåga och menar att detta är ett eftersatt område. Det 

framkommer vissa skillnader hos informanterna när det gäller hur de väljer att 

intervenera och i hur de ser på sin terapeutroll men efterhand har vi också 

kommit att förstå detta utifrån den unika dyad som skapas av terapeutens och 

patientens skilda personligheter men även hur behandlingsfas samt grad av 

psykopatologi påverkar den anknytningsprocess och det alliansbyggande som 

måste till för att skapa förutsättningar för att bearbeta tidigare trauman.  

 

Wallin (2007) menar att detta att skapa en trygg relation och att konfrontera eller 

bearbeta traumat är sammanflätade processer. Att de egentligen är svåra att 

skilja åt i arbetet med traumatiserade patienter. Genom emotionell närvaro och 

intoning i patientens värld bygger vi gradvis upp en större relationell trygghet 

samtidigt med att det över tid sker en ökande förmåga att hantera 

traumarelaterade upplevelser som uppstår i terapisituationen. Vissa av 

informanterna kunde också beskriva hur man efterhand hittade ett sätt att vara 

tillsammans under dissociationen. 

  

Metoddiskussion 
Som tidigare nämnts så har man inom den kvalitativa forskningen försökt ta 

fram kvalitetskriterier för att säkerställa dess trovärdighet och användbarhet. 

Inom psykoterapiområdet har ett ambitiös sådant projekt initierats av Elliott et al 

(1999). Deras försök att ställa upp sådana kriterier mynnade ut i dels en 

kriterielista som kan sägas vara gemensam för både kvalitativ och kvantitativ 

forskning men därutöver en som specifikt gäller den kvalitativa forsknings-

inriktningen. En första punkt handlar om att som forskare delge sin teoretiska 

hemvist och sina personliga utgångspunkter och antaganden vilket ger viktig 

information till läsaren för att bedöma den kvalitativa studiens generaliserbarhet. 

Andra aspekter som Elliott et al (1999) ser som centrala är beskrivningen av 

deltagarna och den kontext de befinner sig i, att redovisade exempel eller citat 
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tydligt illustrerar teman och den analytiska procedur som har använts, att någon 

form av extern kontroll av trovärdighet har gjorts men också att analysen och 

resultaten bildar ett slags helhet och att det som framkommit skapar resonans 

med läsaren.  

 

Williams och Morrow (2009) föreslår tre huvudkategorier under vilka man kan 

samla de trovärdighetskriterier som föreslagits av andra författare inom 

metodområdet: Att man har kunnat säkerställa datas integritet, att det finns en 

god balans mellan det deltagarna har sagt och den tolkning som forskaren bidrar 

med och hur väl slutsatserna och deras relevans kommuniceras till läsaren.  

 

Vi har i det följande försökt att svara på ett antal frågeställningar i anslutning till 

dessa kriterier: Har aktuella data varit adekvata som input inför analysarbetet? I 

vilken utsträckning har den föreliggande undersökningen kunnat beskriva 

analysprocessen i tillräcklig detalj? Har data varit av tillräcklig mängd och 

kvalitet för att kunna ge teman och kategorier djup och variabilitet? Har vi 

kunnat redovisa vår bias, vår egen förförståelse och hur har vi använt oss av ett 

reflekterande förhållningssätt i våra tolkningar under processens gång? Har 

resultaten kommunicerats på ett för läsaren förståeligt sätt och hur användbara är 

de slutsatser som framkommit? 

 

Utgångspunkten var att IPA som metod skulle passa bra för den aktuella studien. 

Den är optimerad och tänkt att användas med få deltagare då den är idiografisk, 

vilket innebär att den vill belysa det enskilda eller individuella. Detta sker på två 

nivåer; att återkoppla till det enskilda i beskrivningen av detaljer, vilket speglar 

djupet i analysen samt att förstå hur de enskilda upplevelserna har förståtts 

utifrån en särskild person, i ett bestämt sammanhang (Smith et al., 2009). I 

föreliggande studie ingick åtta deltagare och enligt Smith och Osborne (2007) 

kan det för en första studie räcka med tre. Det går att förstå det resonemanget 

eftersom det blev en tidskrävande process, inte minst då man är ovan, att komma 

nära materialet. Informanterna utgjorde naturligt en heterogen grupp individer 

vilket avspeglades i hur de beskrev sina upplevelser. Det tog tid att ”lära känna 

dem” och det krävdes många omläsningar och tillbakablickar för att hitta 

nyanser och försöka förstå hur de olika situationerna som de beskrev hade 

uppfattats och upplevts, vilken mening de tillskrivit dem. Med ett så omfattande 

material funderade vi på om vi skulle begränsa oss till sex informanter som var 

tänkt från början. Men hur skulle vi ha gått tillväga för att välja bort två av 

dessa? Vi är nu nöjda med att vi inte gjorde det, för var och en av informanterna 

har tillfört något speciellt till resultatet av denna studie. 
 

För att säkerställa datas integritet tänkte vi oss således att följa Smith 

rekommendationer inför en första IPA studie men hamnade slutligen något högt 

i antalet deltagare. Många diskussioner har förts kring det relevanta antalet 
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informanter för en sådan här studie och hur det skulle vara möjligt att säkerställa 

tillräcklig kvalitet för att förstå den komplexa frågeställning vi tagit oss an. Det 

var något som vi var oroliga för inför mötet med informanterna. Williams och 

Morrow (2009) skriver om redundancy och ställer sig frågan hur man som 

kvalitativt inriktad forskare överhuvudtaget ska kunna försäkra sig om en slags 

mättnad av data när det gäller mänsklig erfarenhet; att de rekommendationer 

som existerar endast kan betraktas som en vägledning. 
 

Vad vi däremot har önskat göra utifrån våra givna data har varit ett försök att 

beskriva, den utifrån hermeneutiska principer informerade, forskningsprocessen 

så detaljrikt som möjligt för att möjliggöra en liknande studie i framtiden. Här 

kan nämnas att det blev extra tydligt för oss under analys och bearbetningsfas 

hur vi hela tiden pendlade mellan de enskilda transkripten med kommentarer, 

citat och teman och våra tolkningar och vår bakomliggande teoribildning. Så 

småningom kunde vi kategorisera och förstå vad de enskilda informanterna sagt 

och tycka oss se ett sammanhang. I arbetet med resultatdelen var vi tillbaka igen 

och pendlade mellan delarna och helheten, vad de enskilda informanterna sagt, 

våra teman och tolkningar av dessa, tillbaka till de ursprungliga transkripten. 

När vi till slut var framme vid att skapa de slutgiltiga kategorierna med 

respektive underkategorier hade vi också fått en fördjupad kunskap om vårt 

material. I ljuset av vår nya kunskap fick vissa teman en annan innebörd och det 

skapades även nya sammanhang för delar av materialet och citaten kunde 

slutligen sorteras in för att exemplifiera det slutliga resultatet. Smith et al (2009) 

beskriver det som att innebörden i orden blir tydlig först när man sätter in dem i 

ett sammanhang av hela meningsbyggandet. Det har inte varit en linjär 

analysprocess utan en iterativ sådan och vi har upprepade gånger gått tillbaka till 

transkripten och i ljuset av den nya kunskapen ibland även hittat nya sätt att 

tänka om vårt material.  

 

I anslutning till frågan om forskarens reflexivitet så kan det vara värdefullt att 

belysa det faktum att vi varit två som ansvarat för studien. Detta har åtminstone 

till en del kunnat utgöra en motvikt mot alltför ensidiga tolkningar och 

förhoppningsvis bidragit till en viss kvalitetshöjning och en ökad trovärdighet i 

vår analys. Vi ser det som en kvalitetsaspekt då vi dels har olika kön, arbetar 

inom olika verksamhetsområden och har olika yrkesbakgrund. Det har inneburit 

att vi har haft lite olika perspektiv med oss även om vi båda också har anammat 

ett relationellt tänkande i vårt sätt att arbeta psykoterapeutiskt. Framför allt 

märkte vi det under bearbetnings- och analysfasen vilket bidrog till intressanta 

och givande diskussioner om våra olikheter när det gäller att uppleva, uppfatta 

och tolka en text vilket tillförde ytterligare en dimension. Arbetet har präglats av 

nyfikenhet, ömsesidighet och ödmjukhet inför våra respektive olikheter. Det 

slutgiltiga resultatet speglar den gemensamma tolkningsprocessen. Vilken 

betydelse våra olikheter haft under själva intervjuerna är svårare att avgöra. Vi 
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delade upp antalet informanter mellan oss men utgick från en gemensamt 

framtagen intervjuguide. Samspelet under intervjuerna utgick ju från de personer 

som deltog och informanterna inbördes var väldigt olika personligheter.  

 

Vi använde oss också av en extern granskare som läste igenom samtliga 

transkript och som bedömde både läsbarheten och vår analys och ifall den kunde 

sägas vara trogen våra data. Däremot har vi inte fört någon detaljerad journal där 

vi granskat oss själva som subjekt men vi har protokollfört vårt analysarbete och 

den process som följt på våra inledande kommentarer i anslutning till den 

transkriberade texten och vidare till tematisering och skapandet av kategorier.  

 

I arbetet med denna studie har de forskningsetiska riktlinjerna varit vägledande.  

Informanterna fick både skriftlig och muntlig information (bilaga 2 och 3) och 

dessutom även möjlighet att läsa igenom transkripten efteråt och komma med 

synpunkter. Vi har också värnat om att respektera och skydda informanternas 

integritet genom att beskriva dem som grupp och i presentationen av resultatet 

använda pseudonymer och benämna alla patienter som hon. Men vi har även 

haft med oss detta i val av citat där vi ibland uteslutit vissa stycken eller i stället 

valt att skriva om det i den löpande texten. Det bör också nämnas att vi har varit 

försiktiga i våra tolkningar och i stor utsträckning önskat att informanternas 

intervjusvar kunnat få tala för sig själva. Kanske har vår försiktighet och 

respektfullhet gentemot våra informanter inneburit ett avsteg från metodiken i 

IPA och vi har nu i efterhand funderat på ifall IPA som metod egentligen var ett 

förhastat val och att en mer renodlad fenomenologisk metod kanske hade varit 

mer lämplig.  

 

Slutligen, hur har vi lyckats med att kommunicera vårt resultat till läsaren på ett 

förståeligt sätt? Vi har svårt att värdera detta men ändå haft med oss som 

ledstjärna under arbetets gång att presentera materialet på ett för läsaren 

lättillgängligt sätt. Om vi lyckats får läsaren avgöra. Hur användbara är då våra 

slutsatser? Vårt fokus på terapeutperspektivet för att belysa de komplicerade 

samspelssituationer som kan uppstå i arbetet med dissociativ problematik har 

utgått från ett egenintresse då vi själva är verksamma som terapeuter. Vi tror 

även att det finns ett allmänintresse hos terapeuter eftersom det i dagsläget finns 

mycket få kvalitativa studier överhuvudtaget som har fokuserat på 

dissociationsområdet och att det är angeläget att vi sätter strålkastarljuset på 

detta vilket också en av våra deltagare uttryckte. 

 

Reflektioner 
Innan vi påbörjade våra intervjuer hade vi en farhåga om att det kanske inte 

skulle bli så lätt att uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. Under 

intervjuerna var det inte alltid så lätt för informanterna att få fatt i och sätta ord 



41 

 

på de egna upplevelserna. Vissa kunde uttrycka dessa tydligare medan andra 

kanske hade mera patientfokus.  

 

Det var ingen av informanterna som tydligt uttryckte det som kallas vikarierande 

traumatisering även om de många gånger kunde förmedla starka känslomässiga 

och kroppsliga reaktioner som ett svar på patientens dissociativa tillstånd. Vi 

hade heller själva inte fokus på detta under våra intervjuer. Selekterade 

informanterna bort detta själva eller handlar det om en större metodsäkerhet, 

handledning, kollegialt stöd eller organisatoriska förutsättningar som varit till 

stöd och hjälp i ett svårt och tungt arbete? 

 

Hur representativa är då våra informanter, nationellt och internationellt, i sitt sätt 

att arbeta med dissociation och komplex traumatisering? Samtliga hade en 

fasinriktad behandlingsmetodik och tycktes i hög grad arbeta integrativt, med 

relationella interventioner men också med mer metodnära tekniker för att 

hantera dissociativa relationsbrott.  

 

Genusfrågan kom också upp och hur man kan förstå det faktum, som påpekades 

av en av våra informanter, att den övervägande andelen terapeuter som arbetar 

med dissociation är kvinnor liksom den målgrupp man behandlar. Finns det 

någon forskning kring detta?  

 

Slutligen så känner vi en stor ödmjukhet inför det krävande arbete som det 

innebär att arbeta med dissociation och komplext traumatiserade personer och en 

stor respekt inför det kunnande, engagemang och tålamod som våra informanter 

visade upp. 

 

Förslag på vidare forskning 

I föreliggande studie har fokus varit på terapeutens upplevelse och dess inverkan 

på samspelet och den terapeutiska processen. Men då det är två subjekt i den 

intersubjektiva dyaden skulle det vara intressant att även utforska patient-

perspektivet. Är det möjligt att göra en samspelsstudie för att undersöka hur 

dissociationen under sessionen kom att påverka samspelet och den terapeutiska 

processen med både ett patient och terapeutperspektiv?  

 

Denna studie var retrospektiv, vilket kan ha sina begränsningar. Kunde ett 

upplägg vara att ha förberett terapeuten mer på att ha fokus på sina egna 

upplevelser under en given session?   

 

Om det varit möjligt att, inom ramen för denna studies syfte, även göra en 

uppföljande intervju med respektive informant hade det kunnat bidra med något 

ytterligare av värde för resultatet? 
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Sammanfattning och slutsatser 

 

Informanterna beskrev starka känslomässiga och kroppsliga reaktioner i mötet 

med sina dissocierande patienter, även en mental påverkan där den dissociativa 

smittan kunde leda till en slags kognitiv störning av uppmärksamhet och 

orienteringsförmåga. Det var en stor skillnad på patienternas problematik men 

de dissociativa relationsbrotten eller identitetsväxlingarna uppmärksammades 

ofta på en ordlös, kroppslig nivå. Informanterna menade att det många gånger 

krävdes tid och ett hårt arbete för att lära känna och komma i kontakt med 

dissociativa personlighetsdelar. 
 

Patienternas psykopatologi, de symtom de uppvisade inom dissociationsspektrat  

visade sig i föreliggande studie också ha stor betydelse för hur samspelsmönster 

utvecklades och vilka interventioner som kom i fokus. Informanterna hade 

samtliga anammat ett fastänkande i sitt arbete där tidpunkten i behandlingen 

som terapeuterna hänvisade till inverkade på hur de såg på sin aktuella uppgift i 

terapin och hur de valde att intervenera. Samtidigt som stabilisering och 

affektreglering betonades som viktiga uppgifter initialt i det terapeutiska arbetet, 

eftersom det ofta finns en risk för retraumatisering av patienten, menade flertalet 

att arbetet med dissociationen i rummet, även tidigt i behandlingen, kunde bidra 

till en ökad tillit och trygghet i det fortsatta samspelet.  
 

Alliansarbetet och den tillitsskapande processen var en central uppgift som 

mycket av det övriga arbetet vilade på. En del av informanterna upplevde det 

som svårt att sätta ord på detta alliansbyggande emedan andra tydligt hänvisade 

till olika relationella eller kollaborativa inslag i arbetet. Det fanns en skillnad i 

informanternas syn på användandet av mer specifikt relationella alliansskapande 

interventioner, bland annat i hur och på vilket sätt de visade upp sig själva som 

subjekt. Ingen av informanterna beskrev sig uttryckligen som relationellt skolad 

psykoterapeut men flertalet ansåg det både möjligt och värdefullt att på detta sätt 

metakommunicera kring dissociativa brott i samspelet.  
 

Informanterna visade på ett mångfacetterat sätt prov på hur arbetet med 

dissocierande patienter också kräver en god förmåga att använda sig av det 

implicita, ordlösa samspelet. Mycket av det terapeutiska arbetet sker på en 

kroppslig nivå, i ett slags utforskande av det outsagda och det ointegrerade där 

intoningen är en viktig grundläggande terapeutisk funktion. Dessutom behöver 

terapeutens egna reaktioner och förhållningssätt medvetandegöras och många 

gånger explicit kommuniceras för att trygga patienten och bidra till att nya 

relationsmönster erövras.  
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      Bilaga 1 

 

Fasspecifik behandlingsmodell vid komplex trauma 

 

Fas 1  

Denna första fas inrymmer utvecklandet av en trygg allians, edukativa inslag 

och ofta olika former av färdighetsträning. Detta för att skapa en säker och 

stabiliserande grund för den fortsatta behandlingen. I denna fas kan arbetet ske 

på både verbala och icke-verbala nivåer och syftar till att hjälpa patienten hitta 

och utveckla självreglerande färdigheter för att gradvis öka tolerans för 

traumatiska minnen och symtom.  

 

Fas 2 

Först senare kan det bli aktuellt att arbeta mer direkt med traumatiska minnen 

innefattande stöd i utvecklandet av ett sammanhängande livsnarrativ. Med 

utgångspunkt från de självreglerande färdigheterna från fas ett är den 

terapeutiska uppgiften under fas två att medvetet och aktivt bearbeta de 

traumatiska minnena och lösa de posttraumatiska symtomen. Enligt författarna 

är det den kliniska bedömningen utifrån varje enskild patient som ska vägleda 

behandlingsinriktningen, hur förmågan till självreglering är både under och 

mellan terapisessionerna. Fas två handlar mycket om att möta och stå ut med 

alla olika känslouttryck som kan komma när de traumatiska minnena 

rekonstrueras. Syftet är att integrera dem på en medveten nivå och få till stånd 

en mer sammanhållen berättelse som innefattar det förflutna, nutiden och 

framtiden.  

 

Fas 3 

Den sista fasen handlar om en reintegrering vilken kan innefatta en sorgeprocess 

men också en slags nyorientering där alternativa livsval blir mer synliga. Det 

innebär bland annat att återgå till eller utveckla en mer normaliserad livsrytm 

och hitta en balans mellan aktivitet och vila. Arbetet i fas tre syftar till att förfina 

och tillämpa kunskaperna från de tidigare faserna.  

 

Källa; 

Boon et al., 2011; Courtois, Ford och Cloitre, 2014. 

 

Den fasorienterade behandlingsmodellen beskrivs närmare i "The haunted self" 

av van der Hart, Nijenhuis och Steel (2006) och även av Gerge (2010). För 

riktlinjer vid behandling, se även International Society for the study of trauma 

and dissociation, ISSTD (2011). 
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         1. Kontext 

 
Kan du erinra dig en situation där en 

av dina klienter dissocierade under en 

session, och kan du berätta om vad   
som hände? Är det möjligt att ta 

fram en bild av när du var i den 

situationen? 

 

Hur visste du 

att hen 
dissocierade?

? 

2. Terapeutens inre upplevelse 

 
Jag skulle vilja att du nu berättar lite 

mer om din inre upplevelse när 

klienten dissocierade. Vad var din 
omedelbara inre reaktion efter att du 

blev uppmärksam på att klienten 
dissocierade? 

 

       3. Samspelet 

 
A. Hur var kontakten med klienten 
vid det här ögonblicket?  

 
B. När du förstod att din klient 
dissocierade vad gjorde du då? 

 
  

 

        Intervjuguide 

Hur la du 

märke till 
det? 

Vad var det som 

utlöste eller 

aktiverade 

dissociationen? 

Hur var din 

känslomässiga 
reaktion? 

Kände du igen 

upplevelsen eller var 
något annorlunda? 

La du märke till 

någon kroppslig 
reaktion? 

Vad var din första 

tanke? 

Vad gjorde du 

med dina egna 
inre upplevelser? 

Hur tror du 

klienten la märke 

till din reaktion? 

Kände du att du fick 

kontakt med det som 

klienten upplevde?  

Hur tror du att 

dissociationen kom att 

påverka ert samspel? 

Hur tror du att din egen 

upplevelse påverkade att du 

gjorde som du gjorde? 

Hur tror du att det 

som hände förändrade 

hur du gick vidare? 

Kände du att det blev 

som en gemensam 

upplevelse? 

4. Förtydligande 
Finns det något som vi pratat om idag 
som du vill förtydliga? 

 
Är det något annat som du vill berätta 

om som vi inte berört? 

 

Inledning 
-Bakgrund;arbetsplats, in-

riktning, utbildning, tid, ålder, 

kön 
-Patient;diss-bedömning?, 

kort bakgrund, var i terapin 

befinner ni er? 

Bilaga 2 
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      Bilaga 3 

 

Information om studien; Terapeutens upplevelse 

när en klient dissocierar under en session 

 

Under utbildningen till legitimerade psykoterapeuter med relationell inriktning, 

Linköpings universitet, har mycket fokus varit på våra egna inre upplevelser i 

mötet med våra patienter. Det har inte alltid varit så lätt att fånga det som pågår 

mellan oss i den intersubjektiva väven. Vårt intresse för dissociation har sin 

grund i vår önskan att förstå hur vi som terapeuter relationsmässigt hanterar och 

begripliggör samspelssituationer med patienter som uppvisar en sådan 

problematik. Utifrån våra egna terapeutiska erfarenheter vet vi att det är en 

utmaning att behandla och hantera dissociation och att osäkerhet och förvirring 

kan bidra till att vi riktar mer fokus på tekniker än försöker förstå vad som pågår 

inom oss själva, i det ordlösa samspelet och i det terapeutiska utrymmet. Det 

finns få studier som empiriskt har studerat detta och närgånget belyst hur 

terapeuter upplever och hanterar liknande situationer. Syftet med studien är att 

utforska hur psykoterapeuter upplever och påverkas av patienter med upprepade 

trauman eller svåra bakomliggande livshändelser som uppvisar dissociativa 

symtom. Våra frågeställningar är;  

 

 Hur är psykoterapeutens inre upplevelse när en patient dissocierar under 

en session?  

 Hur kommer psykoterapeutens egen upplevelse till uttryck i samspelet 

under sessionen?  

 Vilken betydelse kan detta ha för den terapeutiska relationen och 

behandlingsprocessen? 

 

Med utgångspunkt från syftet har vi valt en kvalitativ metod och har då fastnat 

för Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Teoretiskt har IPA sitt 

ursprung inom fenomenologin och hermeneutiken med fokus på den personligt 

upplevda erfarenheten. IPA studier kräver inte ett stort urval då syftet inte är att 

få fram något generaliserbart resultat, istället är fokus på att mer detaljerat kunna 

säga något om det som deltagarna förmedlar av sina upplevelser. För ändamålet 

passar därför en semi-strukturerad intervju med öppna frågor som bjuder in till 

en dialog. Vårt mål är att få ett urval av psykoterapeuter som har erfarenhet av 

patienter med svåra bakomliggande trauman vilka uppvisar dissociativa 

symtom. Eftersom vi vill ha fokus på terapeutens egna, inre upplevelse och få 

den beskriven så detaljrikt som möjligt tror vi att det är värdefullt att 

erfarenheten inte ligger för långt bort tidsmässigt, gärna ett pågående 

behandlingsarbete. Vi har inte för avsikt att begränsa urvalet till en särskild 

terapeutisk inriktning men att terapeuten ska ha minst tre års erfarenhet av 

psykoterapeutiskt behandlingsarbete.  
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Vår plan är att genomföra intervjuerna under perioden maj - augusti 2014 och 

vill gärna komma i kontakt med terapeuter som är villiga att dela med sig av 

sina upplevelser.  

 

Handledare för studien är Doris Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, 

specialist i klinisk psykologi, universitetslektor samt docent i psykologi, 

Institutionen för beteende- vetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.  

 

Allt insamlat material  behandlas konfidentiellt vilket innebär att informanterna 

bevarar full anonymitet och att identifierbar data utesluts eller skrivs om för att 

skydda deras identitet. 

För frågor, mer information eller intresseanmälan kontakta; 

 

Lotta Ring, leg fysioterapeut Anders Dahlgren, leg psykolog 

lotta.ring@tele2.se  anders.dahlgren59@gmail.se 
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Bilaga 4 

Sammanställning av citat 

Informant Inledning Rad 

Hanna … det vanligaste, som jag har varit med om… 10 

   

Informant Dissociationens uttryck Rad 

Hanna ... det märks väl först med… 19 

Filippa Försvinner bort, vänder bort blicken… 137 

Christina … hon är liksom avskärmad… 87 

Diana … hon blev motorisk orolig… 42 

Birgitta ... och sen så tappar jag kontakten… 156 

Birgitta … hon har varken kontakt… 187 

Ewa ... hos henne är det väldigt tydligt… 32 

Ewa Men jag kan också känns det… 61 

Gunilla … hon ser en förövare framför sig… 226 

   

Informant Dissociativ påverkan Rad 

Christina ... jag känner nog väldigt mycket… 191 

Birgitta ... framförallt så känner jag ju… 680 

Diana ...ibland kände jag att vad bra… 77 

Ewa .... kan inte ta mig ur det… 208 

Filippa ... hela mitt system går igång… 158 

Gunilla ... jag märkte det framförallt på… 237 

Ewa ... alltså ångest är fel… 180 

Agneta När man jobbar med svårt… 415 

Birgitta ... då kan man ju bli helt förvirrad… 641 

Hanna ... jag tycker att jag blir väldigt… 350 

   

Informant Dissociationen i rummet… Rad 

Diana … alltså det fördjupade relationen… 516 

Birgitta ... för att nu har hon ju tagit av… 764 

Birgitta … utan det är ju mer efteråt… 371 

Agneta Det jag sliter med är… 114 

Hanna Hon tycker att det sitter nåt… 688 

Ewa ... då kan man behöva stanna… 504 

Gunilla ... det som hände va att jag… 562 
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Gunilla ... jag har blivit bättre också på… 593 

Hanna ... just det här att det går… 374 

   

Informant Förankringen i nuet Rad 

Filippa … vilken del är aktiv nu… 411 

Birgitta … jag har ju en inre dialog… 193 

Birgitta … och så försöker jag få henne… 231 

Agneta … det jag försöker är att… 82 

Christina … hon är jättesvår att lugna… 128 

Agneta … nästan hela sessionen… 31 

Agneta … jag måste vara väldigt… 43 

Hanna … min uppgift det är ju… 743 

Filippa Alltså, jag måste ju uppleva… 562 

   

Informant Att möta upp och arbeta med… Rad 

Gunilla … att det här systemet har ju… 113 

Hanna … första steget är ju liksom… 797 

Ewa … under en period så var det nog… 555 

Ewa Det här är det enda rummet… 137 

Birgitta … det här är för svårt för henne… 480 

Diana … när hon var tillbaka i rummet… 408 

   

Informant Intoning och det ordlösa samspelet Rad 

Hanna … när man hittar rätt ord för att… 388 

Diana … det är ju det här som är så svårt att… 231 

Ewa … det finns ju ett nära förtroende… 277 

Ewa … det är ju det som relationen är också… 617 

Agneta … och så vi det här tillfället tror jag… 256 

Birgitta När de här olika deltillstånden… 675 

Filippa Lite förvirrad och ostrukturerad… 554 

Birgitta … man måste vara ganska alert samtidigt… 715 

   

Informant Att vara en anknytningsperson Rad 

Christina … för henne tror jag det blir… 232 

Gunilla … särskilt nu när vi är i den här… 809 
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Ewa … den känslosmältningen gör att jag kan… 282 

Ewa … hon bär med sig när hon är någon annanstans… 383 

Filippa … det var otroligt starkt alltså… 93 

Filippa Hela mitt anknytningssystem går igång… 248 

Filippa ... jag behöver sitta där… 169 

Filippa ...dom var så små, jag fanns inte kvar… 106 

Agneta … hon är som ett spädbarn… 342 

Agneta Jag måste vara på min vakt… 42 

Filippa För, för det är ju inte meningen… 538 

   

Informant Att finnas kvar och inte lämna patienten ensam Rad 

Christina … då tänker jag att, att det här… 339 

Hanna … det finns nån som är lugn… 619 

Diana Jag kunde också bli ledsen… 57 

Diana … det vet jag att hon sa någon gång… 185 

Diana ... vad jag försökte förmedla… 207 

Ewa … jag vet inte om det har med ålder… 664 

Ewa Att orka stå ut, också att inte… 753 

Gunilla … hon ska känna nån, nånstans… 772 

   

Informant En bärande allians Rad 

Gunilla … där tror jag det är viktigt… 536 

Hanna … då brukar det också hjälpa… 470 

Hanna … just att det kan vara väldigt användbart… 504 

Christina ...vi har ju ändå byggt upp en allians… 227 

Ewa Jag tänker att vi har en väldigt nära… 266 

Ewa Men hon kan också säga… 332 

Filippa Så det är ju med det här att vara väldigt… 409 

Filippa Mycket att bygga upp en tillit… 344 

Birgitta … det är så komplexa uppdelningar… 702 


