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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser i psykoterapi med 

patienter med psykosproblematik. Detta undersöktes genom semistrukturerade 

intervjuer med sex psykologer som arbetar eller har arbetat med patienter med 

psykosproblematik. Intervjumaterialet analyserades med tolkande 

fenomenologisk analys (IPA) med vilken fyra huvudteman kunde urskiljas: Att 

dela det ordlösa, Att förhålla sig till patientens skörhet, Att tvivla och 

förtrösta, samt Att inte kunna vara terapeut. Psykologerna vittnade om en 

förmedling av något ordlöst från patienterna. Detta gestaltade sig i att 

psykologen själv kunde förlora realitetsprövningen eller, som i mötet med 

svårare psykossjukdom, uppleva patientens tomhet som sövande och 

svåruthärdlig. Psykologerna beskrev patienterna som sköra vilket väckte en 

vilja att stödja patienten och en oro för att göra den illa. Detta tog sig uttryck i 

en försiktighet, samt tvivel kring den egna insatsen. Det blev viktigt att kunna 

känna förtröstan i svåra stunder, samt att försonas med begränsningarna i 

arbetet med psykossjukdom. Psykologerna beskrev även hur de kunde uppleva 

sig bli utestängda ur eller insugna i patientens psykotiska föreställningsvärld, 

och att bägge positionerna medförde en förlust av det terapeutiska 

förhållningssättet och den egna agensen. 

 

Nyckelord: psykos, schizofreni, psykoterapi, terapeuters upplevelser, tolkande 

fenomenologisk analys (IPA) 

  



 

 

Abstract 

The aim of this study was to explore psychologists’ experiences in therapy 

with patients suffering from psychosis. Semi-structured interviews were 

conducted with six psychologists who worked with patients with psychotic 

disorders. The collected material was analysed using Interpretative 

Phenomenological Analysis, which led to identification of four main themes: 

Sharing the wordless, Minding the patient’s fragility, Self-doubt and trust and 

Inability to be a therapist. One of the experiences described by the 

interviewees was the feeling of something wordless received from the patient. 

This was demonstrated by the psychologists’ experiences of themselves losing 

reality testing or, with more severe psychotic disorders, experiencing the 

patient’s emptiness as inducing drowsiness and being difficult to bear. The 

psychologists perceived the patients as fragile, which triggered a desire to 

support and help the patient, but also a concern whether they might hurt the 

patient. This led to the therapist’s increased caution and self-doubt. For the 

psychologists it was important to feel assured in difficult moments and accept 

the limitations of working with psychotic disorders. Some psychologists could 

feel unable to reach the patient, or contrarily pulled into the patient’s psychotic 

imagination. Both situations resulted in loss of sense of agency and therapeutic 

competence. 

 

Keywords: psychosis, schizophrenia, psychotherapy, therapist experience, 

interpretative phenomenological analysis  
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Inledning 
Inom psykoterapiforskningen har olika aspekter av det terapeutiska arbetet 

undersökts, exempelvis den terapeutiska relationen, viktiga händelser och hur terapeuter 

hanterar svåra situationer i terapin (Easter, Pollock, Pope, Wisdom & Smith, 2015; Moltu & 

Binder, 2011; Timulak, 2010). Det finns emellertid förhållandevis få empiriska studier som 

belyser psykoterapi vid svår psykisk sjukdom ur terapeuters perspektiv (Horowitz, 2012).  

Vid svår psykisk sjukdom innebär det psykoterapeutiska arbetet i regel långa 

kontakter där en nära relation byggs mellan terapeut och patient. Att som terapeut vara 

närvarande i och skapa mening ur patientens upplevelser är särskilt utmanande vid svårare 

psykiskt lidande (Horowitz, 2012). Förståelse och meningsskapande av psykisk sjukdom har 

emellertid stor påverkan på hur smärtsam och funktionsnedsättande den upplevs. Flertalet 

studier visar på vikten av att skapa en personligt meningsfull tolkning av upplevelsen av 

psykisk sjukdom och dess avgörande inverkan på återhämtning (Connell, Schweitzer & King, 

2015; Larsen, 2004; Slade, 2009). 

Psykossjukdomar brukar benämnas som några av de allvarligaste psykiatriska 

tillstånden. Den psykotiska upplevelsen utmärks av en känsla av att verkligheten eller man 

själv har förändrats, vilket leder till främmandeskap. Trots att denna upplevelse är starkt 

påtaglig för individen, är den ofta svår att kommunicera till andra. Dessutom påverkar en 

psykos förmågan att avläsa sociala situationer, och kontakten med andra människor kan 

därför vara skrämmande (Deland, Karlsson & Fatouros-Bergman, 2011; Lotterman, 2016; 

McWilliams, 2011). Psykos kan förstås som en kris och innebär ett avbrott i en individs liv, 

varför det terapeutiska arbetet blir särskilt viktigt (ISPS Sverige, 2015). Svårigheterna 

avseende relaterande till andra och kommunikation är två aspekter som blir särskilt 

utmanande i en terapisituation. Tidigare forskning antyder vidare att terapeuter som arbetar 

med patienter med psykossjukdom blir starkt påverkade i mötet med patienten (Gladoseva, 

2014). 

Mot bakgrund av detta vill vi undersöka terapeuters upplevelser i psykoterapi med 

patienter med psykosproblematik, med utgångspunkt i vad som är utmärkande för den 

terapeutiska relationen, vilka känslor och reaktioner som väcks i mötet med psykosen, samt 

hur psykosen gestaltar sig i terapin. Ambitionen är att skapa en bild av hur psykoterapi vid 

psykos upplevs av terapeuter. Förhoppningen är att öka förståelsen för de villkor och 

svårigheter som terapeuter ställs inför samt att belysa upplevelser som i andra sammanhang 

kan vara svåra att prata om. 
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Teori 

Psykos 
Psykos kan beskrivas som ett tillstånd som utmärks av förlorad 

verklighetsuppfattning. I psykosen ingår ofta vanföreställningar och hallucinationer. 

Vanföreställningar kan vara av paranoid, grandios eller somatisk karaktär och kan ses som ett 

sätt för individen att förklara saker som annars ter sig obegripliga för denne, exempelvis vissa 

kroppsliga sensationer eller omständigheter och mönster i tillvaron. Hallucinationer kan 

förekomma i samtliga sinnesmodaliteter, men vanligast är hörselhallucinos i form av röster, 

följt av visuella och taktila hallucinationer (American Psychiatric Association. DSM-5 Task 

Force, 2013; Arango & Carpenter, 2010; ISPS Sverige, 2015). 

Vid psykos förekommer vanligen tankestörningar som bland annat tar sig uttryck i 

svårigheter att inordna kognitioner i logiska sekvenser. På grund av detta framstår individen 

ofta som splittrad och osammanhängande i tal och beteende (American Psychiatric 

Association. DSM-5 Task Force, 2013; ISPS Sverige, 2015). 

För diagnosen schizofreni lyfter DSM-5 fram negativa symptom som särskilt 

kännetecknande. Dessa kan förekomma även vid andra psykotiska syndrom men intar då inte 

en lika framträdande roll. De vanligaste negativa symptomen är affektiv flackhet, viljelöshet, 

brist på glädje och intresse, samt nedsatt tal (American Psychiatric Association. DSM-5 Task 

Force, 2013; Arango & Carpenter, 2010). 

Prevalens och förlopp. Psykotiska symptom förekommer vid en mängd olika 

psykiatriska tillstånd – alltifrån akut psykos i samband med förlossning eller kris till bipolära, 

schizoaffektiva och schizofrena syndrom – såväl som sekundärt till somatiska sjukdomar och 

missbruk (American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force, 2013). 

Olika former av psykotiska upplevelser är relativt vanliga och man räknar med att upp 

till tio procent någon gång under livet kommer att ha hörselhallucinationer (ISPS Sverige, 

2015). De individuella skillnaderna är stora och för somliga är upplevelserna positiva och 

stöttande, vilket kan förklara att inte alla söker vård. Psykossjukdomar förekommer hos 1–2 

procent av befolkningen (Jarbin, Lindström & Msghina, 2014). Vid utpräglat psykotiska 

episoder förekommer även vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning, vilket 

ofta leder till depressiva inslag och ångest (ISPS Sverige, 2015). De svårare psykotiska 

tillstånden ingår vanligen i schizofrenispektrumet alternativt i affektiva sjukdomsskov (Jarbin 

et al., 2014). I schizofrenispektrumstörningarna är psykosen diagnostisk och utgör således 

både sjukdomen i sig och ett symptom (American Psychiatric Association. DSM-5 Task 

Force, 2013; ISPS Sverige, 2015). Psykos kan förekomma vid bipolärt syndrom typ 1, såväl i 
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depressiva som maniska skov, men också unipolära depressioner kan ha psykotiska inslag 

(American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force, 2013). 

Psykos kan komma smygande under en längre period men kan även ha en plötslig 

debut. Varaktigheten i och frekvensen av de psykotiska skoven skiljer sig från individ till 

individ. En psykos kan således vara i ett par timmar och sedan aldrig återkomma medan andra 

kan befinna sig i en psykotisk verklighetsuppfattning under en längre tid och sedan ha 

återkommande psykoser (ISPS Sverige, 2015). 

En aktuell fråga inom den psykiatriska forskningen gäller schizofrenins status som 

diagnos. Man har på senare år ifrågasatt giltigheten i användandet av ett samlande 

sjukdomsbegrepp för ett så heterogent tillstånd – symptomen vid schizofreni kan skilja från 

individ till individ och beroende på faktorer som debut och förlopp varierar prognosen 

kraftigt. Ett alternativ som diskuteras är att ersätta diagnosen med individspecifika 

beskrivningar av patientens symptom (ISPS Sverige, 2015; Rosenbaum & Harder, 2007). Det 

finns även forskning som indikerar att behandling av individuella symptom har god effekt 

(Bentall, 2004). 

Psykoterapi vid psykos 
Förstahandsvalet för behandling vid psykos är psykofarmaka kombinerat med 

psykosociala insatser (Socialstyrelsen, 2011). Ansatsen att en psykos kan förstås och 

behandlas med hjälp av psykologiska teorier har under senare år fått allt större spridning inom 

psykiatrin. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar psykologisk behandling i form av kognitiv 

beteendeterapi i de fall psykotiska symptom kvarstår trots farmakologisk behandling. Viktigt 

att framhålla är att en del patienter kan uppleva att lidandet minskar även om symptomen rent 

objektivt inte gör det (Anthony, 1993; ISPS Sverige, 2015). 

En metaanalys från 2014 (Huhn et al.) visade att psykofarmaka i kombination med 

psykodynamisk psykoterapi hade bättre effekt än enbart psykofarmaka vid schizofreni. Den 

behandlingsmetod för schizofreni som emellertid är mest beforskad är KBT, som i studier 

visats ha lika god effekt som medicin (Burns, Erickson & Brenner, 2014; Jauhar, McKenna, 

Radua, Fung, Salvador & Laws, 2014; Pfammatter, Junghan & Brenner, 2006; Turner, van 

der Gaag, Karyotaki & Cuijpers, 2014). Ny forskning har även visat att kognitiv 

beteendeterapi kan vara ett alternativ för de patienter som inte önskar eller inte får effekt av 

farmakologisk behandling (Morrison et al., 2013; Morrison et al., 2014). 

Olika terapiformer. Psykoterapi vid psykos bedrivs framför allt individuellt men 

förekommer även i gruppform eller tillsammans med patientens närstående (Socialstyrelsen, 
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2011). Det finns flera behandlingsmetoder som utvecklats för psykos. Nedan presenteras hur 

man konceptualiserar och behandlar psykos utifrån kognitiv beteendeterapeutiskt och 

psykodynamiskt perspektiv. 

Kognitiv beteendeterapi. Inom kognitiv och beteendeinriktad teori tänker man sig att 

psykosen uppstår till följd av ovanliga upplevelser, exempelvis hallucinationer, som tolkas på 

ett maladaptivt sätt. Inom olika modeller förstår man dessa ovanliga upplevelser antingen som 

normala eller som avvikande biologiskt grundade fenomen. Avgörande för den psykotiska 

sjukdomsutvecklingen är att upplevelserna uppfattas som hotfulla och externaliseras. Man 

utgår ifrån att det inte enbart är symptomen i sig som orsakar lidande, utan även hur de tolkas 

och hur individen agerar utifrån dem. Man tänker sig vidare att vanföreställningar uppstår 

som ett sätt att skydda patientens självkänsla (Brabban & Turkington, 2002; Steel & Smith, 

2013). 

I kognitiv beteendeterapi vid psykos (KBTp) fokuserar man på patientens förståelse 

av och reaktion på psykosen, det vill säga vilka tankar, känslor och handlingar symptomen ger 

upphov till (Beck, Rector, Stolar & Grant, 2009). Man undersöker även vidmakthållande 

faktorer och säkerhetsbeteenden. Centralt i behandlingen är skapandet av alternativa 

tolkningar och att lära sig att förhålla sig annorlunda till sina symptom. Detta kan göras 

genom att utmana patientens föreställningar, alternativt hitta strategier för att hantera konkreta 

svårigheter i vardagen (ISPS Sverige, 2015; Kingdon & Turkington, 2005). KBTp har således 

många likheter med vanlig KBT där ett exempel är träning mellan sessioner. Det har 

utformats flera evidensbaserade KBT-behandlingar för patienter med olika psykossymptom 

och schizofreni (Beck et al., 2009; Kingdon & Turkington, 2005). 

Psykodynamisk psykoterapi. I psykodynamisk behandling vid psykos arbetar man 

både med hur patienten uppfattar verkligheten och med de psykiska processer som antas ligga 

till grund för psykosen. Psykosen förstås som ett skydd mot ohanterliga och outhärdliga 

aspekter av verkligheten. Man tänker sig att psykosen uppstår till följd av att patienten inte 

kunnat härbärgera och integrera vissa upplevelser, utan genom olika försvar förvrängt och 

förnekat dessa. Behandlingen syftar därmed till att klargöra och hjälpa patienten uthärda 

verkligheten (Martindale & Summers, 2013).  

I psykodynamisk psykoterapi lägger man stor vikt vid de psykotiska symptomens 

innehåll, då dessa antas bära på information om de upplevelser som patienten inte står ut med 

eller de mekanismer varmed de hålls på avstånd (Martindale & Summers, 2013). Likt i övrig 

psykodynamisk behandling utgör förståelse av överföring och motöverföring en viktig del. 

McWilliams (2011) menar dock att terapeuten initialt bör vara försiktig med att delge sina 
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tolkningar, och att det framför allt är viktigt att normalisera patientens upplevelser och att 

uppfattas som en autentisk person. Den neutralitet och mångtydighet som vanligtvis 

eftersträvas av psykodynamiska terapeuter blir ohållbar i psykoterapi vid psykos, eftersom det 

skulle upplevas som alltför ångestväckande. Detta betyder att det annars centrala 

insiktsfrämjande arbetet får en mindre framträdande roll (McWilliams, 2011). 

Förutsättningar och utmaningar. Förutsättningarna för att bedriva psykoterapeutiskt 

arbete är annorlunda vid psykos än andra typer av psykiskt lidande. I detta avsnitt presenteras 

hur psykosen påverkar den terapeutiska situationen, samt vilka utmaningar som detta medför. 

Som terapeut behöver man vara beredd på att förändringar tar tid och att dessa ofta är 

begränsade (Beck et al., 2009). Lotterman (2016) menar att psykoterapi med psykotiska 

patienter därför kan präglas av känslor av hopplöshet och självtvivel. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att många patienter med långvarig 

psykosproblematik ofta har ett bristande socialt nätverk och kan leva torftigt och isolerat utan 

förvärvsarbete eller annan typ av sysselsättning (Tarrier, 2002). 

Affekter. De dominerande känslorna vid psykos är rädsla och ångest. Ångesten härrör 

både direkt ur de psykotiska symptomen och ur upplevelsen av att inte kunna lita på sina 

sinnesintryck och sin verklighetsuppfattning (Fowler, Garety & Kuipers, 1995; Lotterman, 

2016). Psykotiska individer upplever ofta en genomgripande otrygghet i tillvaron, och kan 

uppleva stark ångest över att disintegreras fysiskt eller upphöra att existera. Besläktat med 

detta är psykosens uppluckring av gränser mellan den egna kroppen och omvärlden, vilket 

tillsammans med den lättväckta ångesten resulterar i en upplevelse av att inte kunna skydda 

sig mot emotionell påverkan från andra (Lotterman, 2016; McWilliams, 2011). Mot bakgrund 

av detta finns det en överhängande risk att patienten upplever terapeuten som ett hot 

(McWilliams, 2011). Patientens föreställningar har enligt kognitiv teori haft till funktion att 

skydda patientens självkänsla. Utmanandet av dessa kan därför skapa obehag varför 

tidpunkten för en sådan intervention är något som noga måste övervägas (Brabban & 

Turkington, 2002). 

Samtidigt som det inre livet vid psykos präglas av starka negativa affekter, är det 

vanligt att patienten uppvisar affektflackhet i kontakten med andra, samt bristande motivation. 

Flertalet individer med psykos har en påtagligt sänkt affektmedvetenhet och många är också 

känsliga för emotionell dysreglering. Socialt samspel kan exempelvis påkalla känslor av 

skam, rädsla, ångest och dysfori. Detta försvaras mot genom att dra sig undan från andra 

relationer, stereotypt beteende eller känslomässig avtrubbning (Lotterman, 2016; Miki et al., 

2016; Tarrier, 2002). I psykoterapin kan detta innebära att terapeuten upplever att patienten är 
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arg eller rädd, men att patienten själv inte ger uttryck för att vara medveten om sådana 

känslor. Patienten kan upplevas ha förlorat medvetenhet om egna drivkrafter och önskemål 

och uttrycker inte heller sorg eller besvikelse. Istället beskrivs känslor av tomhet eller apati, 

ofta i konkreta termer såsom att ha blivit invaderad av utomjordingar eller förvandlats till en 

robot (Lysaker et al., 2013). Bristen på affektmedvetenhet leder till att emotioner uttrycks 

väldigt konkret med referenser till kroppssensationer – exempelvis kan patienten vid ett 

dödsfall beskriva sig ha ont i hjärtat (Lotterman, 2016). Avsaknaden av emotionella uttryck i 

patientens tal kan väcka irritation och förvirring samt leda till sänkt motivation hos 

terapeuten, då det kan tolkas som ett försvar eller som att patienten inte vill medverka till 

behandlingen (Dimaggio & Lysaker, 2015).  

Allians och relation. En svårighet i alliansskapandet med psykotiska patienter består i 

att patient och terapeut ofta har olika syn på patientens problematik. Ibland saknar patienten 

rentav sjukdomsinsikt och upplever sig därför inte vara i behov av behandling (Beck et al., 

2009; Hasson-Ohayon, Kravetz & Lysaker, 2016). En gemensam problemformulering ses i 

kognitiv beteendeterapi som central för att patienten ska vara motiverad och engagerad i 

behandlingen. Detta blir särskilt vanskligt vid vanföreställningar, då terapeuten måste 

balansera mellan att gå med på patientens föreställningar och att ifrågasätta dem (Brabban & 

Turkington, 2002). 

Personer med psykos kan vara försiktiga i kontakten med andra eller ha en motvilja att 

ingå i relationer. De relationer som inleds tenderar att vara sköra, och kan plötsligt komma att 

avslutas vid störningar i alliansen. Det är inte ovanligt att patienten på grund av rädsla för att 

bli avvisad eller sviken hellre föredrar att avstå från någon form av beroende eller intimitet 

(Lotterman, 2016). Richards (2007) menar att patienter med psykosproblematik även kan 

idealisera oberoendet av andra.  

Patienten kan också vara motvillig att berätta för behandlare om sina upplevelser, av 

rädsla för att bli tvångsomhändertagen eller få höjd medicinering. De patienter som har 

rösthallucinationer kan av rösterna bli tillsagda att inte prata med behandlaren (Steel & Smith, 

2013). En god allians blir avgörande för terapeutens möjlighet att utmana patientens 

vanföreställningar, i synnerhet i de fall då denna är av paranoid karaktär (Beck et al., 2009). 

Språk. Språkliga svårigheter, såsom desorganiserat tal, utgör en betydande utmaning i 

samtalsterapi. Om patienten talar snabbt och forcerat kan det vara svårt att upprätthålla en 

dialog med turtagning. Patienten kan uppvisa uppluckrade associationer, avvika från ämnet 

eller använda sig av neologismer vilket försvårar terapeutens möjlighet att förstå dennes 

utsagor. En försvårande omständighet tycks bestå i att ju starkare emotionell laddning ett 
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samtalsämne har, desto mer osammanhängande tenderar patientens tal att bli (Beck et al., 

2009). Ord kan även tilldelas idiosynkratisk betydelse, och tings gemensamma attribut kan 

tolkas som att de är identiska även i andra avseenden. Yttranden kan därför väcka 

associationer som för övriga är obegripliga. Det har även beskrivits att psykotiska personer 

ofta använder sig av ett konkret och uppstyltat språk (Lotterman, 2016; Richards, 2007).  

Även om det övergripande målet är symptomlindring eller ökad psykosocial förmåga, 

blir det enligt Lotterman (2016) viktigt att öka patientens förmåga att benämna sina 

upplevelser språkligt eftersom denna utgör en av förutsättningarna för psykoterapi. 

Kognition. Ett vanligt förekommande drag hos individer med psykos är en svårighet 

att tänka kring intentioner, önskemål, känslor och motiv bakom handlingar – med andra ord, 

en bristande förmåga att reflektera kring sig själv och andra människors mentala tillstånd. 

Psykotiska personer tenderar att beskriva händelser på antingen ett mycket konkret eller 

abstrakt vis vilket kan förstås som en nedsättning i metakognitiv förmåga. Psykotiska 

patienter kan även ha svårt att inta ett flexibelt förhållningssätt till sina tankar eller utforska 

dessa som subjektiva tolkningar (Richards, 2007; Dimaggio & Lysaker, 2015). I behandlingen 

medför detta implikationer för terapeutens möjlighet att tillsammans med patienten granska 

och försöka omvärdera patientens verklighetsuppfattning. Vidare visar omfattande forskning 

att personer med schizofreni har sänkt kognitiv förmåga. Studier har exempelvis visat på 

försämrat minne, uppmärksamhetsförmåga, exekutiv förmåga, inlärningsförmåga, verbal 

förmåga och förmåga till inhibering (Mosiołek, Gierus, Koweszko & Szulc, 2016; Heinrichs, 

Miles, Ammari & Muharib, 2012). Sänkt kognitiv förmåga medför således svårigheter för 

patienten att tillgodogöra sig psykoterapin och terapeuten kan därför behöva anpassa 

exempelvis hastighet till patientens specifika svårigheter (Green, Kern, Braff & Mintz, 2000; 

Frydecka, Beszłej, Gościmski, Kiejna & Misiak, 2016). 

Terapeuters upplevelser i psykoterapi 
Beskrivningar av hur psykoterapi med individer med psykos upplevs av terapeuter 

återfinns rikligt i den teoretiska litteraturen, i synnerhet den psykodynamiska då 

motöverföringsreaktioner där intar en central roll (Belin, 2004; Connolly & Cain, 2010; 

Fromm-Reichmann, 1950/1978; Horowitz, 2002; Laufer, 2010; McWilliams, 2011; 

Winnicott, 1949/1994). I kognitiv beteendeterapi beskrivs främst vad som är funktionellt för 

olika typer av patienter och hur terapeuter exempelvis anpassar olika kognitiva interventioner, 

dock utan den relationella och upplevelsebaserade aspekten som är framträdande inom den 

psykodynamiska litteraturen (Morrison (Red.), 2002). 
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Tidigare forskning. Empiriska studier på terapeuters upplevelser i psykoterapi vid 

psykos är relativt få och utgörs nästan uteslutande av kvalitativa studier och fallstudier. Då 

uppsatsens fokus är terapeuters upplevelser vid psykoterapi med patienter med 

psykosproblematik refereras nedan till kvalitativa studier som belyser olika aspekter i 

psykoterapi vid psykos (Gladoseva, 2014; Laufer, 2010; Lawlor, Hall & Ellett, 2015) men 

också fallstudier över enskilda terapier där författarna även reflekterar kring de egna 

erfarenheterna återges (Di Rocco & Ravit, 2015; McKenna, 2000; Terry 2004; Terry 2005). I 

urvalet har såväl studier med psykodynamiska som kognitiv-beteendeterapeutiska terapier 

inkluderats. 

I en doktorsavhandling av Gladoseva (2014) undersöktes sex terapeuters upplevelser 

av psykoterapi med schizofrena patienter med hjälp av IPA. Terapeuterna beskrev att arbetet 

både liknade annan typ av psykoterapi men också att det hade inslag av något främmande, 

kaotiskt och potentiellt skrämmande. Terapeuterna beskrev kraftfulla upplevelser i mötet med 

patientens ”galenskap”, vilket framför allt påverkade dem tidigt i yrkesverksamheten. Detta 

kunde ta sig uttryck i ångest över att se patienten förändras under psykotiska episoder. 

Terapeuterna beskrev även en upplevelse av att psykotiska tillstånd kunde aktiveras i dem 

själva under sessionerna, vilket då väckte rädsla för att förlora förståndet. Terapeuterna 

beskrev en känsla av att gå vilse i terapin och förvirring över att inte förstå eller veta hur man 

skulle bemöta patientens yttranden. I McKennas fallstudie (2000) redogjordes för en liknande 

upplevelse av att inte förstå, vilket väckte känslor av att vara inkompetent. En svårighet 

bestod i att försöka bedöma vad i patientens utsagor som var sant och vad som var ett resultat 

av vanföreställningar. I Gladosevas studie (2014) lyfte terapeuterna den teoretiska förståelsen 

som viktig för att kunna hantera upplevelser och de egna reaktionerna som väcks. Teori 

verkade ha en härbärgerande och stöttande funktion i stunder av kaos och förvirring. 

Gladoseva (2014) beskrev en upplevelse av att patienter med psykos kommunicerar på 

en annan, icke-verbal nivå. Det fanns en upplevelse av något oförutsägbart och latent 

våldsamt i psykosen, som skapade rädsla för att agera på ett sätt där denna skulle väckas. 

Denna oförutsägbarhet framkom även i en intervjustudie av Lawlor et al. (2015) som 

undersökte tio KBT-terapeuters upplevelser av att arbeta med patienter med en utpräglat 

paranoid problematik. Flera terapeuter beskrev en upplevelse av att patienten skulle kunna 

utagera emot dem. De försökte därför avläsa patientens mående och vara vaksamma på sådant 

som kunde väcka patientens aggression. Artikelförfattaren fann att paranoia utgjorde ett 

särskilt svårhanterligt inslag i terapin, vilket kom till uttryck i terapeuternas upplevelser av att 

försättas i olika dilemman. Ett dilemma gällde risken att själv bidra till patientens paranoia; 
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terapeuterna slets mellan att å ena sidan vilja anpassa sitt beteende för att inte väcka 

ytterligare paranoia, och å andra sidan vilja förbli autentisk i sitt förhållningssätt. Om 

terapeuterna trots allt agerade på ett sätt som bidrog till paranoida fantasier resulterade detta i 

en upplevelse av att ha gjort fel och att vara inkompetent. Ett annat dilemma aktualiserades i 

studien (Lawlor et al., 2015) då terapeuterna misstänkte att patienten undanhöll information – 

skulle de delge denna observation, trots att det kunde riskera kontakten?  

Empiriska studier har främst belyst olika svårigheter och negativa upplevelser i 

psykoterapin med patienter med psykos. Dock har även positiva aspekter i arbetet med 

patientgruppen framhållits, om än i mindre utsträckning (Gladoseva, 2014; Laufer, 2010). Ett 

personligt intresse för området med en fascination för både psykosen och ”galenskap” i vidare 

bemärkelse beskrevs bland annat i Gladosevas studie (2014). Vidare gjordes en studie med 

fokus på endast terapeutens positiva upplevelser av Laufer (2010) i vilken fem 

psykoanalytiker intervjuades. Att arbeta med individer med psykos har beskrivits som 

intellektuellt och emotionellt stimulerande, samt personligt upplysande (Gladoseva, 2014; 

Laufer, 2010). Terapeuter har vittnat om en personlig utveckling och förändring, exempelvis 

genom att få tillgång till en magisk värld, men också att det upplevs befriande att patienterna 

inte skräder sanningen. Terapirelationen har beskrivits som potentiellt lärorik med insikter om 

vad det innebär att vara människa och vad som är viktigt i livet (Laufer, 2010). Laufer (2010) 

tolkade ovan nämnda aspekter som att terapeuter får en ökad existentiell förståelse genom sitt 

arbete med patienter med schizofreni. 

Gladoseva (2014) fann vidare att terapeuterna upplevde relationen till patienter med 

schizofreni som särskilt stark. De beskrev att man kom patienten mycket nära, och att det 

uppbådade en vilja att ta hand om och beskydda patienten. Vissa terapeuter uttryckte detta 

som att de kände sig som en förälder till patienten. 

I en fallstudie har det beskrivits hur terapeutens förhållningssätt gentemot patienten 

kännetecknades av varsamhet under det första året (Terry, 2005). McKenna (2000) beskrev att 

hon kunde drabbas av impulsen att vilja hjälpa patienten att skilja fantasi från verklighet, men 

att sådana interventioner samtidigt upplevdes som auktoritära. Att på något sätt ifrågasätta 

patientens verklighet upplevdes som ett äventyrande av patientens förtroende. 

Terapeuter beskrev det som tungt att i samtal endast lyssna och inte komma nära 

patienten, och att det kunde upplevas som att brukas för förvaring av patientens berättelse. Att 

i någon mån nekas att bli en samtalspart i mötet med patienten och att i tysthet tvingas 

bevittna något obegripligt beskrevs väcka känslor av hjälplöshet hos terapeuten (Di Rocco & 

Ravit, 2015; Terry, 2004). I fallstudien av Di Rocco och Ravit (2015) beskrevs att det kunde 
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vara svårt att minnas det patienten berättade, även traumatiskt innehåll, om det återgavs utan 

affekter eller emotionell laddning. 

I en fallstudie beskriver Terry (2005) hur han under en längre tid var oförmögen att 

tänka kring patienten då denne enbart presenterade konkret material. Upplevelsen liknas vid 

att vara fången i en trång cell där terapeuten kände sig kontrollerad och tillfångatagen av en 

psykotisk del av patientens sinne. I denna process lyftes handledningen fram både som ett 

andrum där terapeuten kunde börja tänka och tolka kring patienten på nytt men också hur han 

under en tid även där var oförmögen att tänka. I samband med att terapeuten kunde börja 

reflektera kring patienten upplevde han ett lösgörande från patienten där även patienten kunde 

börja tänka (Terry, 2005). 

Vikten av vidare forskning. Psykossjukdomar är förhållandevis vanligt och man 

räknar med att ungefär 1–2 procent av befolkningen har en psykossjukdom (Jarbin et al., 

2014). Detta innebär att de utmaningar som är kännetecknande för psykoterapi med patienter 

med psykos är och kommer att vara en verklighet för många psykologer och terapeuter. 

Som ovan nämnt finns endast ett fåtal empiriska studier som undersöker terapeuters 

upplevelser av psykoterapi vid psykos. Majoriteten av de studier som undersöker ämnet har få 

deltagare och belyser avgränsade fenomen i terapin inom specifika teoriinriktningar, varför 

deras generaliserbarhet kan anses begränsad. De fallstudier som har presenterats har fokus på 

patienterna, dock med terapeuters reflektioner varvid de egna reaktionerna bitvis beskrivs. 

Samtliga fallstudier beskriver psykodynamisk psykoterapi och är således tolkade utifrån det 

psykodynamiska teoribygget. Därmed begränsas möjligheter att dra allmänna slutsatser 

utifrån dessa. 

Nästan samtliga studier som har beskrivits har en specifik teoretisk ansats och de 

kvalitativa studierna, med undantag av Gladoseva (2014), beskriver distinkta fenomen i 

terapin. Det finns en rik teoretisk förståelse för hur mötet med psykos kan gestalta sig, dock är 

det viktigt att även grunda teoretiska resonemang genom empiriska studier. Då denna kunskap 

idag är begränsad finns det ett behov av ytterligare studier som beskriver psykologers och 

terapeuters upplevelse av psykoterapi vid psykos utifrån en explorativ ansats. Detta för att få 

en djupare förståelse för de utmaningar som terapi med patienter med psykos kan medföra. 

Genom ökad kunskap kan terapeuter bli mer förberedda och således lättare hantera de 

utmaningar som finns. Vidare kan studiens resultat upplevas bekräftande för de som redan 

bedriver psykoterapi med patientgruppen. 
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Syfte 
Uppsatsen syftar till att ge en bild av vilka upplevelser som kan uppstå hos psykologer 

som bedriver psykoterapi med individer med psykosproblematik. Vilka specifika 

kännetecken, svårigheter och möjligheter återkommer som mönster i psykologernas 

upplevelser? 

Metod 
Då vi intresserar oss för subjektiva upplevelser och vill skapa förståelse för, snarare än 

förklara det studerade fenomenet, har vi valt att använda en kvalitativ metod. Den 

fenomenologisk-hermeneutiska forskningsmetoden tolkande fenomenologisk analys (IPA) är 

väl lämpad för detta syfte. Nedan ges en introduktion till IPA och dess teoretiska grundvalar; 

fenomenologin och hermeneutiken. Därefter följer avsnitt om urval, datainsamling, 

förförståelse samt validitet och reliabilitet. Avslutningsvis redovisas etiska hänsynstaganden 

som gjorts. 

Metodbakgrund 
IPA. IPA är en kvalitativ analysmetod med förankring i fenomenologisk och 

hermeneutisk teori. Metoden har en ideografisk ansats och syftar till att belysa kvaliteten hos 

subjektiva upplevelser och meningsskapande utifrån levd erfarenhet (Smith, Flowers & 

Larkin, 2009). 

IPA syftar till att beskriva ett studerat fenomen och har inga förklaringsanspråk. Tack 

vare dess systematiska tillvägagångssätt har metoden ökat i popularitet främst inom 

psykologiforskning, men används även inom andra vårdvetenskaper (Biggerstaff & 

Thompson, 2008; Willig, 2013). Metoden vilar på antagandet att forskarens förförståelse om 

sin omvärld och interaktionen mellan forskaren och informanten influerar resultatet. Detta 

omöjliggör således att det studerade fenomenet direkt går att fånga. Det sker istället en 

tolkning av informantens upplevelsevärld där forskaren försöker skapa mening av 

informantens försök till meningsskapande (Willig, 2013). 

Då forskaren ska träda in i informantens upplevelsevärld är det särskilt viktigt att 

frågorna är öppna och inte ledande. Frågorna ska ge informanten möjlighet att dela med sig av 

sina upplevelser av det betraktade objektet varför specifika frågor endast ska användas för att 

klargöra eller utforska vidare något informanten tidigare uttryckt (Willig, 2013). 

Fenomenologi. Fenomenologin är en gren av filosofin som uppehåller sig vid 

strukturen hos erfarenheter såsom de tar sig medvetet uttryck. Som vetenskaplig metod 

används fenomenologin för att studera hur personer upplever olika aspekter av sin omvärld i 
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en viss tid och kontext (Smith et al., 2009; Willig, 2013). Den moderna fenomenologin tar sitt 

avstamp i Edmund Husserls teorier men har senare kommit att utvecklas vidare av bland 

annat Martin Heidegger och Jean-Paul Sartre (Smith et al., 2009). Husserl ville studera 

essensen av ett fenomen och betonade att dessa bör studeras såsom de är i sig och i den 

kontext där de presenteras. För att möjliggöra detta krävs närvaro och ett lösgörande från 

tidigare antaganden, där dessa bör sättas inom parentes (Husserl, 1995). 

I fenomenologin är subjekt och objekt ej skilda från vår upplevelse av dem. Istället 

erfar vi dem vid ett visst tillfälle och kontext och med en betraktares förförståelse, det vill 

säga intentionalitet (Willig, 2013).  

Språket har en viktig roll inom fenomenologisk forskning då det är genom språket 

informanten förmedlar sin upplevelse. Ett antagande görs att språket är tillräckligt för att 

förmedla informanternas upplevelse och en fenomenologisk analys förutsätter därmed 

språkets validitet. Språket kan emellertid även konstruera verkligheten då sättet vi väljer att 

beskriva någonting blir ett sätt att konstruera en version av det upplevda. Språket kan aldrig 

endast förbli en beskrivning av en upplevelse utan innebär automatiskt en tolkning. Det kan 

därför anses omöjligt att nå någon annans rena upplevelse, utan språket och vårt sätt att tala 

formar upplevelsen. Språket är inte bara ett sätt att förmedla upplevelser, utan föregår vad vi 

tänker och upplever (Willig, 2013). 

Hermeneutik. IPA:s tolkande inslag härrör ur den intellektuella tradition som kallas 

hermeneutik. Hermeneutiken uppehåller sig vid frågor kring hur mening och intentionalitet 

kan uttolkas ur texter. Inom hermeneutiken menas att det inte finns någon tydlig skiljelinje 

mellan beskrivning och tolkning, och all beskrivning är således en form av tolkning (Willig, 

2013).  

En central figur som beskriver metodologin är den hermeneutiska cirkeln, enligt 

vilken helheten endast kan förstås genom sina delar, som i sin tur endast kan förstås i relation 

till helheten (Willig, 2013). Hermeneutiken betonar vidare, i likhet med fenomenologin, 

förförståelsens betydelse vid varseblivandet och skapandet av mening – att uppleva är att 

tolka utifrån en subjektiv position, att projicera mening utifrån förväntningar och antaganden. 

Förståelse skapas genom att det sker en ständig växelverkan mellan förförståelse och det som 

studeras, och förförståelsen är sålunda föränderlig under arbetets gång (Willig, 2013). 

I tolkande fenomenologi använder man sig således av sin tidigare förståelse för att få 

fördjupad kunskap (Smith et al., 2009). 
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Förförståelse 
All tolkning präglas av tidigare erfarenheter och den kontext i vilken man befinner 

sig. I kvalitativ forskningstradition, även så i IPA, framhålls därför vikten av ett reflexivt 

förhållningssätt. Detta kan beskrivas som en process vari den egna förförståelsen och det 

studerade materialet tillåts gå i dialog med varandra. Förförståelsen behöver medvetandegöras 

så att forskaren kan förhålla sig till den och därmed begränsa dess påverkan (Smith et al., 

2009). 

Vår ingång till psykosproblematik är att den skiljer sig kvalitativt från annan typ av 

psykiskt lidande, vilket vi antar medför särskilda utmaningar i det psykoterapeutiska arbetet. 

Vi hade bägge viss erfarenhet av arbete med patienter med psykosproblematik i rollen som 

skötare inom slutenvården, den ena även som psykologkandidat. Utifrån dessa erfarenheter 

hade vi därför en uppfattning om hur den psykotiska problematiken kan ta sig uttryck, samt 

föreställningar om hur detta kunde påverka en terapi. Bland annat hade vi erfarenhet av att 

måendet och fungerandet hos patienter med en psykosproblematik kan fluktuera kraftigt, 

vilket vi föreställde oss skulle kunna försvåra en kontinuerlig terapi. Vi hade också erfarenhet 

av att det i kontakten med patienterna kan finnas svårigheter med kommunikation. Detta var 

något som vi upplevde kunde orsaka missförstånd samt att man som vårdpersonal riskerade 

att väcka patientens ångest och därigenom framstå som hotfull. 

Våra tidigare erfarenheter av patienter med psykosproblematik synliggjorde en del av 

de utmaningar som kan uppstå i en vårdkontext, något som väckte både frågor och nyfikenhet 

kring hur dessa sedermera kan ta sig uttryck i en psykoterapi. Vid utformandet av 

intervjuguiden var det även värdefullt att en av våra handledare hade bakgrund som psykolog 

inom psykosvården. 

Deltagare 
Studiens resultat baseras på intervjuer med fem legitimerade psykologer som arbetar 

eller har arbetat med någon typ av psykosproblematik. Deltagarna var tre kvinnor och två män 

med ett åldersspann på närmare 30 år, och deras erfarenhet av arbete inom psykosområdet 

varierade mellan ett och uppemot femton år. Deltagarna hade psykodynamisk inriktning och 

KBT-inriktning. En av psykologerna arbetar idag främst mot en annan patientgrupp och fyra 

av deltagarna arbetar på någon form av psykosmottagning. 
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Mätinstrument 
Som stöd till intervjuerna utarbetades en intervjuguide med öppna, utforskande frågor. 

Då man i IPA eftersträvar en konkretion och fyllighet i redogörelserna, uppmuntrades 

informanterna att svara på frågorna med förankring i specifika upplevelser.  

Intervjuguiden betraktades som en karta över samtalet som angav vilka områden som 

skulle täckas av (se bilaga). Intervjuguiden strukturerades med neutrala frågor inledningsvis, 

för att övergå till potentiellt känsliga ämnen längre fram. Efter att intervjuguiden 

sammanställts genomfördes en testintervju med en av de kontaktade psykologerna. 

Intervjuguiden visade sig generera bra material som svarade på studiens syfte varför inga 

ändringar i intervjuguiden gjordes och testintervjun kunde inkluderas. I resterande intervjuer 

valdes emellertid att än tydligare be informanterna att tänka på specifika terapikontakter när 

de svarade för att få ett så upplevelsenära material som möjligt. 

Procedur 
Kontakt togs telefonledes och via e-post med mottagningar som i södra Sverige 

behandlar patienter med någon form av psykosproblematik. Sex psykologer erbjöd sig initialt 

att delta. Då vi inom ramen för examensuppsatsen endast hade möjlighet att intervjua sex 

personer fick vi tacka nej till en person som via kollega fått information kring studien. 

De psykologer som uppgett intresse för att delta fick ta del av ett informationsbrev via 

e-post. De inklusionskriterier som sattes upp var att deltagarna ska vara legitimerade 

psykologer och ha arbetat med patienter med någon typ av psykosproblematik. Sex intervjuer 

genomfördes. En av intervjuerna uteslöts då informanten hade begränsad erfarenhet av 

psykosspecifik psykoterapi. 

Intervjuerna genomfördes i oktober 2016 och tog cirka en timme. Vi genomförde tre 

intervjuer var. Intervjuerna spelades in med diktafon. Fem av intervjuerna genomfördes på 

informantens arbetsplats, och en på Psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Vid val 

av plats för intervjuerna prioriterades informanternas bekvämlighet. 

Analysförfarande. I analysen använder vi oss av de steg som Smith et al. (2009) 

rekommenderar. 

Steg 1. Den initiala analysen av materialet utfördes individuellt. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av den av oss som lett intervjun. I transkriberingen noterades även 

icke-verbal kommunikation och affektiva uttryck såsom skratt och suckar. Därefter 

genomlästes transkriberingen i sin helhet. För att undvika att vi alltför hastigt bildade oss en 
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uppfattning om informantens upplevelser utifrån vår förförståelse, lästes materialet upprepade 

gånger. 

Steg 2. I denna fas noterades sådant i materialet som framstod som särskilt 

utmärkande för informantens sätt att tala om och begripliggöra sin erfarenhet. Textpassager 

närlästes och särskilt betydelsebärande element markerades och försågs med kommentarer. 

Här använde vi oss av metoden som Smith et al. (2009) utarbetat för kodning av 

intervjutranskriberingar. I kodningen används tre typer av kommentarer. De första två typerna 

uppehåller sig vid textens explicita innehåll. Deskriptiva kommentarer beskriver en 

textpassages övergripande innehåll utifrån nyckelbegrepp, ordval, viktiga händelser, 

beskrivningar och förklaringar. Emotionella reaktioner hos informanten eller intervjuledaren 

uppmärksammas även. Språkliga kommentarer uppehåller sig vid informantens sätt att 

presentera materialet. Här analyseras exempelvis syntax, metaforer, repetition och tonläge. 

Konceptuella kommentarer, slutligen, rör textens implicita mening, och syftar till att 

undersöka vilka antaganden och tolkningar som ligger till grund för informantens redogörelse. 

Eftersom en övergripande förståelse för texten i sin helhet ännu inte etablerats, formuleras 

denna typ av kommentarer som frågor att följa upp längre fram i analysarbetet.  

Steg 3. Därefter jämfördes respektive kommentarer och diskrepanser diskuterades. 

Analysen inriktades därefter på att undersöka vilka mönster och figurer som framträdde i 

kommentarerna. Teman formulerades genom att koncentrera dessa till pregnanta fraser. Här 

eftersträvades en balans mellan dels abstraktion och förankring i det specifika och subjektiva, 

dels mellan trohet mot de enskilda textpassagerna och mot helhetsförståelsen. 

Steg 4. En kartläggning av temana genomfördes därefter för att undersöka vilka 

relationer som kunde skönjas dem emellan. Genom att se till temanas grad av abstraktion 

kunde de indelas i huvud- och underteman. Efter att analysen av en intervjutranskribering 

slutförts, upprepades ovan beskrivna procedur för det resterande materialet. 

Steg 5. Avslutningsvis genomsöktes materialet efter mönster bland överordnade 

teman och underteman. Särskilt fokus lades på att se likheter bland de överordnade temana, då 

dessa antogs belysa centrala aspekter av det studerade fenomenet och därför borde vara av 

mer allmän karaktär. Teman som inte direkt belyste frågeställningen uteslöts. Den slutgiltiga 

strukturen presenteras i resultatdelen. 

Etik 
Uppsatsens upplägg har utformats i enlighet med de riktlinjer som Willig (2013) 

anger. Informanterna har erbjudits erforderlig betänketid mellan att de fick information kring 



21 

 

studien och att det informerade samtycket inhämtades, samt givits möjlighet att avsluta sitt 

deltagande utan att uppge skäl. De har även fått tillgång till utförlig information om studien 

och dess syfte. Slutligen har vi fört kontinuerliga diskussioner för att försäkra att materialet 

har behandlats och presenterats konfidentiellt.  

Vi har i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) reflekterat kring möjliga 

konsekvenser av forskningen. I alla studier bör nytta och eventuella risker betänkas där 

vinsterna ska överväga riskerna.  

Som ovan nämnt är studiens undersökningsområde tämligen obeforskat, varför 

vinsten med studien anses stor. De potentiellt negativa konsekvenserna av studien som tagits 

hänsyn till är informanternas anonymitet, patienters anonymitet samt den bild som förmedlas 

av psykoterapiarbete med patienter med psykosproblematik. För att informanternas 

anonymitet ska garanteras har samtliga citat och textstycken anonymiserats genom att 

potentiellt identifierande eller känslig information tagits bort alternativt ändrats. Detta 

inbegriper även ändring av dialektala och personspecifika språkliga uttryck. Det fördes här ett 

resonemang kring riskerna med att använda fingerade namn i uppsatsen, då man skulle kunna 

följa informanterna på ett sätt som ökade möjligheten att härleda deras identitet. Samtidigt 

skulle en presentation av deltagarnas upplevelser var för sig, bortkopplade från deras övriga 

material, gå i strid med IPA:s ideografiska ansats (Smith et al., 2009). Det bedömdes vara av 

vikt att kunna följa informanterna genom analysen för att kunna ge en personlig inramning till 

materialet, samt att kunna framhäva individuella skillnader i upplevelserna. Då antalet 

psykologer inom psykosvården är relativt få har det emellertid blivit än viktigare att utelämna 

sådan information som skulle kunna vara identifierande såväl för patienter som för kollegor. 

På liknande sätt har specifik information om patienter uteslutits eller ändrats för att 

minska risken för igenkänning. Ytterligare en etisk aspekt som beaktats kring patienterna är 

risken att känslig information delges i onödan. Informanterna uppmanades därför i början av 

intervjuerna att fokusera på de egna upplevelserna. 

Slutligen har ett etiskt resonemang förts kring hur psykoterapi med patientgruppen 

framställs. Vi har velat framställa en representativ bild av det som framkommit i intervjuerna, 

samtidigt som det har bedömts intressant att påvisa de svårigheter som kan uppstå i det 

terapeutiska mötet med patienter med psykosproblematik. Det har emellertid varit viktigt att 

inte ge en missvisande negativ bild, dels av hänsyn till informanterna och dels på grund av 

risken att påverka allmänhetens uppfattning om psykoterapi vid psykos. Frågorna som ställdes 

till informanterna var av både negativt och positivt laddad karaktär för att undvika en slagsida 
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åt endera hållet. I analysen har vi velat belysa utmaningarna i arbetet men också påvisa hur 

dessa kan hanteras. 

Validitet och reliabilitet 
Inom den kvalitativa forskningen uppnås god vetenskaplig kvalitet genom ett aktivt 

reflekterande och hänsynstagande till faktorer som kan påverka forskningens resultat. Som 

underlag för denna reflektion har Yardleys (2000) kriterier använts. 

I det första kriteriet belyser Yardley (2000) vikten av att beakta kontexten i vilken 

studien är genomförd. Detta inbegriper såväl litteratur på området och den egna förförståelsen 

som olika faktorer vilka påverkar informanterna, exempelvis ålder, kön, erfarenhet, teoretisk 

skolning och samspelet mellan intervjuare och informant. Dessa aspekter har vi under 

processens gång strävat efter att medvetandegöra och därigenom ta hänsyn till, bland annat 

genom att vi varit textnära i vårt analysarbete. 

Under intervjuerna återgav informanterna ofta teoretiska resonemang och tolkningar 

av sina upplevelser i patientmötena. Detta kan tänkas ha sin grund i en viss ovana hos 

informanterna att prata om egna upplevelser i mötet med patienter på det vis som 

intervjuguiden har uppmuntrat till. Vanligtvis delas terapeuters upplevelser i handledning där 

även teoretisk förståelse och praktisk vägledning är av intresse. Då man i IPA intresserar sig 

för levd erfarenhet har vi i analysarbetet utelämnat teoretiska resonemang och sådana 

tolkningar som inte varit grundade i upplevelser. 

God kvalitativ forskning utmärks av en djup förtrolighet med ämnet, teorin och de 

metoder som tillämpas, samt rigorositet beträffande datainsamling och analys (Yardley, 

2000). I fenomenologisk forskning är de centrala utmaningarna dels att insamla ett så rikt 

material som möjligt, dels att uppnå en uttömmande analys. I analysen har vi strävat efter att 

framhålla delarnas och helhetens komplexitet genom att skildra såväl likheter som olikheter i 

informanters upplevelser.  

Yardley (2000) understryker vikten av transparens och koherens i utförandet och 

redovisningen av studiens resultat. Detta har beaktats genom att noggrant redogöra för 

exempelvis egen förförståelse, rekrytering och insamling av data. Samtidigt har 

informanternas anonymitet prioriterats vid exempelvis presentation av resultat. Vidare 

beläggs de tolkningar som gjorts med relevanta citat. Vi har strävat efter att vara konsekventa 

i vår tematisering och presentation av dessa. 

Det sista kriteriet Yardley (2000) anger är att forskningen ska kunna motiveras utifrån 

antingen teoretisk eller praktisk betydelse. Uppsatsens ansats är främst explorativ då ämnet är 
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tämligen outforskat empiriskt. En ökad förståelse för de utmaningar terapeuter ställs inför kan 

bättre förbereda nya terapeuter som är intresserade av att arbeta inom området. Föreliggande 

studie kan även tänkas bekräfta upplevelser hos de som redan idag arbetar med 

patientgruppen.  

Som ett steg i att stärka studiens reliabilitet (Willig, 2013) har den initiala kodningen 

av intervjuerna skett individuellt, för att därefter jämföras.  

Resultat 
Nedan presenteras uppsatsens resultatdel under fyra huvudteman; Att dela det ordlösa, 

Att förhålla sig till patientens skörhet, Att tvivla och förtrösta samt Att inte kunna vara 

terapeut. 

För att bevara informanternas anonymitet utan att ge avkall på läsbarheten har 

fingerade namn använts: Yvonne, Claes, Liv, Peter och Maria. Några av informanternas citat 

har av samma skäl ändrats, där personspecifika uttryck har tagits bort. Likaså har ord och 

upprepningar som har försvårat läsningen tagits bort, dock har inga meningsbärande passager 

strukits. Ambitionen har varit att ge lika stort utrymme åt samtliga informanters upplevelser. 

Samtidigt har för varje tema de mest illustrativa citaten valts ut, varför en jämn fördelning inte 

kunnat uppnås. 

 

Temastruktur. 

Huvudtema Undertema 

Att dela det ordlösa Förlora fästet 

 Möta patientens tomhet 

Att förhålla sig till patientens skörhet Vilja hålla patienten 

 Väga sina ord 

 Våga riskera terapin 

Att tvivla och förtrösta Inte dela språket 

 Svika patienten 

 Förtröstan och försoning 

Att inte kunna vara terapeut Bli utestängd 

 Bli instängd 
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Att dela det ordlösa 

Ett inslag i terapin med patienter med psykosproblematik är starka, 

gränsöverskridande upplevelser hos terapeuten. Nästan samtliga informanter beskriver att det 

i patienternas kommunikation finns något ordlöst, vilket resulterar i en på samma gång 

påtaglig och diffus påverkan på dem själva. I intervjuerna kunde det vara svårt att finna orden 

för att beskriva detta; ”det är nåt formlöst, som inte går att greppa, svårt att sätta ord på” 

(Claes). 

Det verkar som att nästan samtliga informanter upplever sig påförda patientens 

osorterade affekter, och att det åläggs dem att bära och begripliggöra dessa ordlösa tillstånd. 

Att kunna stå ut med dessa upplevelser, som är svåra att benämna inför sig själv och 

reflektera över med patienten, framstår som en central utmaning. 

Att ta emot och bära patientens affekter eller avsaknad av affekter beskrivs som 

svårhanterligt. Liv säger att hon trots känslor av obehag tycker att det är viktigt att våga vara i 

patientens rädsla för att denne ska förstå att hon är med patienten, att hon tillsammans med 

patienten vågar närma sig det obehagliga: 

 

Det här lite hisnande, som att stå på en hög höjd att man liksom oooh, att man 

kan ana nån avgrund eller så, även om det inte är det som skrämmer, men jag 

tänker ändå att man behöver nog närma sig det, det liksom oooh för att, ha 

med mig patienten på nåt sätt eller förstå, han, hon, hen ska förstå att jag är 

med. 

 

Det ordlösa kan även ta sig ett mer konkret uttryck i tomhet hos patienten. 

Informanterna blir påverkade på olika sätt under terapisessioner där det kunde upplevas svårt 

att veta vad man ska göra av dessa diffusa och ordlösa affekter och en vilja att försöka styra 

bort från obehaget kunde infinna sig, samt väcka osäkerhet kring det egna arbetssättet. 

Förlora fästet. I mötet med aktivt psykotiska patienter kan nästan samtliga 

informanter uppleva att de försätts i ett tillstånd där deras verklighetsuppfattning och tänkande 

påverkas. Detta är en svårfångad och omtumlande upplevelse, där informanterna upplever sig 

dras med i patientens desorientering. Nästan samtliga informanter beskriver erfarenheter av 

att under terapitimmen förlora kontakten med verkligheten. När de försöker följa med i och 

förstå patientens tankevärld kan de uppleva att de själva går vilse, och blir osäkra på gränsen 

mellan sig själv och patienten. En terapeut berättar att han tidigt i sin yrkesbana i en terapi 
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blivit förvirrad ”kring vad som är sant och inte sant, vad som är fantasi och verklighet eller 

dröm och verklighet” (Peter). 

För Maria framstår det som överraskande och fascinerande att kraften i det psykotiska 

fungerandet kan påverka henne på detta vis, samtidigt som det framgår att upplevelsen kan 

väcka obehag om den blir långvarig: 

 

Ibland tänker jag är det jag som är psykotisk eller vem tänker vad… Man kan 

ofta tänka att man nästan… tappar, nästan så luckras upp i den här atmosfären 

av detta. […] Och ibland är det som att, nästan som man känner att man, för en 

liten stund, nästan tappar, hur ska vi säga, realitetsförankringen för egen del… 

Som en slags liten mikropsykos, skulle jag kunna säga, men att man väldigt 

snabbt då… återtar mark förhoppningsvis, så man inte blir alltför förvirrad, för 

då blir man ju alltså, då blir man ju förvirrad av det, alltså herregud, hur tänkte 

jag nu, eller hur tänkte patienten, man får inte ihop det…  

 

Även Liv beskriver en förvirring, och liknar tillståndet vid att ”åka med i patientens 

karusell”. För henne medför upplevelsen ett påtagligt obehag, och hon måste våga släppa 

kontrollen och låta sig dras med för att dela patientens upplevelse. Hon berättar hur hon efter 

terapin kan drabbas av illamående och yrsel, och behöver samla sig såväl fysiskt som mentalt. 

Både Liv och Maria betonar vikten av att förvirringen inte bör bli långvarig och att det 

är önskvärt att snabbt återfinna mark. Liv jämför förvirringen med att gå på tunn is, för att sen 

förstå i vilken riktning det finns bäring. För henne verkar förvirringen på så sätt vara närmast 

en metod, ett nödvändigt steg i förståelsen för patienten och ett sätt att förmedla att hon är 

närvarande hos patienten. Samtidigt som Liv menar att det är viktigt att ”smaka” och ”nosa” 

på det farliga uttrycker hon också en oro för att gå vilse i den psykotiska förvirringen. 

Möta patientens tomhet. Ett annat fenomen som utövar stark påverkan på 

informanterna återfinns i andra änden av det psykotiska spektrumet – tomheten, det 

nedstängda och avstannade. Tomheten kan ta sig uttryck i en avsaknad från patientens sida på 

energi, affekt och viljemässiga uttryck. Att som terapeut möta detta beskrivs som 

ansträngande och sövande. Informanterna beskriver även att det här blir svårt att relatera till 

patienten, då tomheten till viss del verkar bestå i patientens svårighet att relatera till sig själv. 

Ett återkommande uttryck för detta är att patienten talar om sig själv i rapportform; talet är 

mekaniskt och berövat på subjektivt innehåll. En informant beskriver att hon själv i sådana 

stunder har svårt att ta in vad patienten säger: ”känslan av att den här personen inte är 
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närvarande i rummet känslomässigt, jag kunde känna mig väldigt trött till exempel och, ja 

man försvinner iväg lite sådär” (Yvonne).  

Flera av informanterna framhåller att det är tungt och uttröttande att själv behöva 

driva terapin utan att få någon emotionell respons av patienten. Överlag verkar tomheten vara 

svår att uthärda. För några av informanterna väcker den frustration och rastlöshet, vilket hos 

Claes kan ta sig uttryck i en vilja att ruska liv i patienten: 

 

Sen kan jag ju märka till exempel hur det kan vara att sitta med en patient, i 45 

minuter, och sen känna mig jävligt frustrerad. Frustrerad, frustrerad, 

frustrerad, frustrerad. Hålla på mig själv för att inte liksom skaka om dom eller 

sådär. 

 

En annan informant berättar att den kan vilja fylla tomheten, eftersom den blir svår att 

uthärda. Informanten kan komma på sig själv med att börja prata om konkreta ting eller göra 

olika aktiviteter med patienten, eller plötsligt drabbas av en vilja att röra på sig.  

Några av informanterna beskriver att det är svårt att ta in betydelsen av patientens 

tomhet. Peter berättar att det kan vara obehagligt att våga se patientens lidande, och liknar det 

vid att bevittna en katastrof: 

 

Det är ju rätt skrämmande att sitta med en person som presenterar ett inre 

landskap som, som ju nästan bara är ruiner faktiskt om man ska vara så eller 

en pågående inre katastrof på nåt vis. Så, nån form av attack mot sig själv då 

på nåt sätt. Det är ju rätt räligt alltså, om man verkligen ska försöka härbärgera 

det […] den här mentala döden på nåt vis, egentligen… 

 

För några av informanterna upplevs det ibland som överväldigande att bearbeta och 

bära känslor av tomhet. En beskriver att framför allt sorg kan dyka upp i honom utanför 

terapitimmarna, och att han behöver stöd i den egna handledningen att rymma dem. En annan 

informant uttrycker att det kan kännas orimligt att förväntas bära patientens upplevelser. Han 

kan då känna sig handfallen som terapeut: 

 

Ja, vad fan ska jag göra med det? Vad ska jag göra med den här döden-

upplevelsen som jag sitter här med av att livet står helt stilla, att allting är på 

paus va, att det inte finns något inre liv alls? (Peter) 
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Att förhålla sig till patientens skörhet 
Samtliga informanter framhåller skörhet som ett utmärkande drag för många av deras 

patienter. Upplevelsen av patienten som skör får stora implikationer för terapin, då detta 

påverkar terapeutens förväntningar på vad patienten klarar av. Terapeutens förhållningssätt 

verkar i mycket styras av den upplevda skörheten; nästan samtliga informanter känner ett 

behov av att vara försiktiga och funderar mycket kring hur och när de uttrycker sina tankar till 

patienten. Flera informanter beskriver att de upplevt vissa patienter som väldigt ömtåliga: ”jag 

hade ju från början där en upplevelse av en patient som bara skulle liksom så här gå sönder, 

braka ihop helt sådär” (Peter). Samtidigt som patientens skörhet är viktig att bära med sig 

lyfter ett flertal av informanterna fram faran i att fastna i en enbart stödjande roll som innebär 

att man undviker att utmana patientens psykotiska föreställningar. Claes menar även att 

betonandet av patientens skörhet kan gå till överdrift, och att han med åren kommit att inse att 

patienterna är tåligare än vad han tidigare trott. 

Vilja hålla patienten. Flertalet informanter beskriver en önskan om att förmedla lugn 

och trygghet, eftersom patienterna ofta framstår som rädda eller ångestfyllda i kontakten. 

Både skörheten och rädslan väcker en instinktiv vilja att stödja, hålla och samla ihop 

patienten. 

Att etablera en förtroendefull och trygg patient-terapeutrelation verkar vara särskilt 

viktigt när man arbetar med sköra patienter. Flera informanter understryker vikten av att vårda 

relationen. Att få till stånd en god kontakt beskrivs som en lång process, och när man kommit 

dit blir man ofta en viktig person i patientens liv. Kanske är man till och med den förste som 

patienten vågar dela sina upplevelser med. Maria menar att hon ofta kan känna sig som en 

förälder till sina patienter, och understryker att terapirelationen är ett långsiktigt åtagande som 

medför ett stort ansvar: ”går man in i en väldigt skör människas, går man in i en sån relation, 

så förbinder man sig också tycker jag moraliskt, för att vara villig att vara kvar under väldigt 

lång tid”. 

Flera informanter beskriver att relationen känns ovanligt viktig med patienter med 

psykos. Yvonne upplever exempelvis att hon behöver förmedla trygghet, dels genom att själv 

vara lugn och dels genom att normalisera och hjälpa patienten att benämna sina upplevelser. 

Det blir även viktigt att ta hänsyn till vad patienten för stunden klarar av och att inte riva upp 

eller pressa en patient som är sårbar: 

 

Min upplevelse är att det är någonting med det här i kontakten med 

psykospatienter så instinktivt så upplever jag att det är mycket viktigt med det 
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här hållandet, att skapa en trygghet. Jag kunde känna att, jag gör lite så här 

med händerna för att det blir nån form av att, ja men det finns nåt skört 

kanske, att det finns en stor rädsla som man känner att man vill, ja men som är 

viktig att ta med. Det finns någonting lite skyggt kanske och att det just är så 

viktigt med den relationen då. 

 

Väga sina ord. Ett uttryck för informanternas bild av patienterna som sköra är en 

stark upplevelse av att kunna tillfoga patienten skada, exempelvis genom oaktsamhet eller 

taktlöshet. I stort sett samtliga informanter berättar att de är väldigt noggranna med hur de 

uttrycker sig till patienten, och när de väljer att delge patienten en tanke eller observation. Att 

invänta det rätta tillfället upplevs viktigare än i annan terapi, eftersom ett för tidigt delgivande 

kan resultera i att patienten sluter sig eller blir defensiv. Flera informanter vittnar om att 

behöva närma sig ämnen i terapin mycket långsamt och en informant beskriver även 

rastlöshet av att behöva stoppa sig själv och hålla tillbaka i väntan på rätt tidpunkt. 

Även då en god allians utvecklats upplever några av informanterna att terapirelationen 

kan raseras genom en illa vald formulering från deras sida. De beskriver hur de väger sina ord 

för att undvika att väcka obehag hos patienten. Liv menar att hon med ett felaktigt ordval 

skulle kunna skrämma patienten. Att råka benämna patientens upplevelser som psykotiska, 

när en sådan förståelse inte förankrats hos patienten, kan upplevas som att blotta eller avslöja 

patienten. Att försätta patienten i den situationen beskrivs som skamfyllt. 

Aktsamhet med språket verkar i synnerhet vara viktigt vid vanföreställningar och 

paranoia. Några informanter berättar att de får navigera runt och manövrera om i samtalen för 

att undvika att hamna på kollisionskurs med patientens föreställningsvärld. Några informanter 

beskriver vad som kan liknas vid en tyst överenskommelse med patienten om att inte 

benämna dennes problematik som psykotisk. Detta kan göras genom att undvika att 

ifrågasätta patientens upplevelser eller genom att fokusera på de praktiska implikationer de 

psykotiska symptomen får i patientens liv. 

Maria, som i övrigt beskriver sig själv som en tuff person, menar att hon kan känna en 

stark ängslan för att genom obetänksamhet eller bristande finkänslighet uttrycka sig på ett sätt 

som skadar patienten. Hon liknar sig själv vid en ”elefant i ett glashus” och menar att ordval 

är på ”liv och död” där ett felsteg riskerar att tolkas som ett ifrågasättande av hela människan 

alternativt utlösa en psykos. Hon uttrycker också följande: 
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Det är oftast väldigt svårt, framför allt med… för väldigt många patienter har 

ju en paranoid problematik alltså, och det är oerhört skört, det är som att gå på 

ett minfält känns det många gånger som. Det är så oerhört delikat.  

 

Våga riskera terapin. Flera informanter framhåller svårigheten i att börja utmana 

patientens psykotiska föreställningar, eftersom detta framstår som ett äventyrande av 

alliansen, och i förlängningen den fortsatta terapin. Informanterna beskriver att det kan vara 

svårt att försöka skifta patientens perspektiv, när det krävts så mycket arbete att bygga upp en 

tillit. Det kan också kännas farligt att undersöka känslor som patienten försöker hålla på 

avstånd, eftersom det då finns en risk att patienten ska bli psykotisk. Samtidigt betonar 

informanterna att detta måste göras, eftersom terapin annars inte kommer leda till någon 

förändring. En informant beskriver en terapi som stagnerat: ”det blev också så här att nämen 

okej om vi ska komma framåt i detta någonting så måste jag ju på nåt vis… ställa frågan 

tillbaka på nåt vis” (Peter). 

Informanterna betonar att det är viktigt att inte hämmas av patientens rädsla. Ibland 

blir terapeutens uppgift paradoxalt nog, som en av informanterna uttrycker det, att ”våga 

riskera livet för att ta livet tillvara” (Maria). Maria menar att det krävs mycket av henne som 

terapeut, och att hon måste vara ”försiktig och samtidigt så jäkla modig”. Som behandlare har 

de ett ansvar gentemot patienten att inte låta denne förbli i sitt psykotiska fungerande, 

samtidigt som de måste värna om den fragila kontakten. 

Claes berättar att han känner sig fri att utmana patienten i dennes föreställningar när 

en kontakt väl har etablerats och han upplever att det finns en god allians. Men även då 

kvarstår risken att patienten upplever det som så svårt att terapin avbryts: 

 

Ska jag inte utmana de här idéerna du har nu för att om jag inte gör det så 

överlever vi, och så kan vi ha det bra… men samtidigt så går man också med 

på nåt patologiskt och kanske destruktivt då… för jag tror också att om man 

inte säger nåt och inte gör nåt så kan en del av patienten känna sig oerhört 

sviken och inte tagen på allvar och så där. Men om man säger någonting så 

kan det innebära att personen slutar. 
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Att tvivla och förtrösta 
Gemensamt för samtliga informanter är ett inslag av tvivel och ifrågasättande av det 

egna arbetet och en känsla av att vara otillräcklig som behandlare. Några informanter 

förklarar detta med att psykosen, och patientens psykotiska upplevelsevärld, till sin natur är 

svår att förstå och dela. Självtvivlet verkar också ha att göra med svårighetsgraden i 

patienternas problematik; överlag beskrivs långa terapier där behandlarens uthållighet, 

tålamod och bevarande av hopp är av central betydelse. Frågor som ”gör jag rätt?”, eller 

”kommer vi någonstans med detta?” väcks regelbundet.  

Flera informanter beskriver hur de i stunder av motgång eller vid svårighet att upprätta 

en nära kontakt med patienten har ifrågasatt meningsfullheten i hela terapin och den egna 

rollen som psykolog: 

 

… otillräcklighet, tvivel. Så. Mycket det här vad är det vi håller på med, du 

behöver inte komma hit och träffa mig, du borde göra nåt annat istället, du får 

ju mycket bättre, eller ska vi höja din medicin? Alltså förstår du… Såna här 

liksom att man känner sig maktlös inför detta. Mycket sånt, har jag fått kämpa 

med. (Claes) 

 

En annan aspekt som framkommer hos några av informanterna är starka negativa 

känslor kring den egna förmågan och en otillräcklighet i rollen som terapeut. Yvonne berättar 

om en behandling där hennes starka känslomässiga engagemang ledde till ett ifrågasättande 

och nedvärderande av sig själv: ”den här rädslan av att inte vara tillräcklig, att jag ville ge 

mycket, att jag kunde känna, ganska mycket starka känslor även kring det. Jag kunde känna 

mig nervös och värdelös och otillräcklig och så.” 

Flera informanter berättar hur de utvecklat strategier och förhållningssätt för att 

hantera självtvivel och tillfälliga motgångar. Detta tycks utgöras av både förtröstan, att bevara 

hoppet, och försoning, att inse begränsningar och värdet i även små framsteg. 

Inte dela språket. Flera informanter beskriver hur patientens psykotiska sätt att tala 

är något som de behöver förhålla sig till och brottas med i terapin. De berättar hur det 

periodvis är svårt att förstå patienten och att missförstånd kan uppstå, utan att det blir 

uppenbart i stunden. Svårigheten att förstå verkar inte bero på att patienten talar 

osammanhängande, utan består snarare i en tvetydighet kring vad patienten försöker förmedla 

med det sagda. Peter beskriver hur han i en terapi kunde följa patientens tal och samtidigt inte 

förstå alls: 



31 

 

Och det var ju ett psykotiskt språk, det var ju nåt helt annat… Den 

meningsbärande strukturen i språket blev, helt annorlunda, kanske till och med 

utsatt för attack på nåt vis […] Det var väldigt svårt ändå att försöka, alltså 

sådär väldigt grundläggande ”men vad menar du egentligen”? 

 

Några av informanterna beskriver även hur patientens annorlunda språk och 

upplevelser fungerar som i en annan dimension och hur det kan väcka en känsla av 

otillräcklighet över att inte kunna möta patienten, men hos en informant också en sorg. Detta 

då insikten om att ingen riktigt kan förstå patienten blir uppenbar, och med det även 

patientens ensamhet. 

Att i en terapi inte alltid förstå vad patienten menar med det den säger skapar 

förvirring men också en osäkerhet i vad som förväntas av en som terapeut, då arbetsmaterialet 

en utgår ifrån inte är självklart. Liv berättar hur hon nästan kan uppleva att hon ”utmanar 

ödet” när hon inte förstår innebörden i allt som patienten säger, utan istället får hon förlita sig 

på att hon förstår den underliggande innebörden: ”ibland är det lite läskigt att inte alltid, vad 

ska jag säga, ha fog för det man gör, eller för den interventionen man gör, alltså… […] får 

börja lita på min, min känsla av att det räcker.” 

Svårigheten att förstå kunde också ta sig uttryck i missförstånd. Claes berättar om en 

terapi där han och patienten pratat om ett ämne och då benämnt detta med ett specifikt ord, 

bara för att senare förstå att patienten tillskrev ordet en annan innebörd. Detta väckte skam 

hos Claes eftersom han upplevt sig ha nått en gemensam förståelse med patienten, när det i 

själva verket rörde sig om en felbedömning av patientens fungerande: ”så när det slår en eller 

vad man ska säga, förstår det, så kan man bli lite matt… till exempel, eller skamsen kanske, 

att man har missat en viktig parameter i den andra”. 

Svika patienten. En terapeutisk relation bygger på förtrolighet, och som terapeut 

behöver man etablera en tillit som möjliggör för patienten att vara öppen med sina besvär. 

Samtidigt hamnar man som behandlare ibland i en situation där man behöver föra vidare 

information om patienten inom vården, exempelvis då patienten försämrats. Informanterna 

beskriver svårigheten i att verka inom ett system där patientens ärlighet ibland kan få 

konsekvenser som kan uppfattas vara bestraffande. Att patienten berättar om nya psykotiska 

symptom eller att den slutat ta sin medicin kan resultera i en inläggning om behandlaren 

rapporterar informationen vidare. Några informanter menar att det kan kännas som att man 

går bakom ryggen på patienten eller sviker dennes förtroende: ”jag kunde känna lite skuld och 
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så, att jag hade brustit i den jag var för den personen. Någon som stod på dennes sida och så 

blev det något annat” (Yvonne). 

Som terapeut har man en särskild insyn i patientens liv, vilket gör att man ensam kan 

sitta på känslig information. Att besluta sig för om man ska hedra patientens förtroende eller 

följa verksamhetens direktiv beskriver Claes i termer av ett dilemma: 

 

Hur man ska tänka där själv, skvallra eller inte? Om man inte gör det kanske 

det blir… Jag tycker det är väldigt svåra gränsdragningar, för man arbetar 

inom ett ganska rigitt system liksom, som inte alltid uppmuntrar folk till att 

prata om sina psykoser. Psykiatrin säger ofta ”sluta prata om det så slipper du 

vara här”, eller ”då slipper du vara inlåst och då behöver du inte 

tvångsmedicineras”… 

 

Förtröstan och försoning. Som ett parallellt spår till de svårigheter som 

informanterna beskriver i terapierna, framträder ett reflekterande kring de särskilda 

förutsättningar man arbetar under i terapi vid svårt psykiskt lidande. Flera informanter 

kommenterar under intervjuerna sina förväntningar och krav – både på patienterna och på sig 

själva – samt inflikar insikter som de gjort under åren. Att ha förtröstan inför motgångar och 

acceptera begränsningar tycks vara viktigt för att orka i längden. 

En del av detta tycks bestå i att utveckla förhållningssätt och strategier för att hantera 

motgångar. När patienten insjuknar i en ny psykos kan det upplevas som ett tungt bakslag. 

Några av informanterna berättar att de i sådana stunder kan drabbas av hopplöshetskänslor 

och av en vilja att ge upp. Samtidigt resonerar de kring att en tillfällig försämring inte betyder 

att patienten förlorar det som byggts upp i terapin. För att upprätthålla hopp blir det då viktigt 

att leta efter tecken på att patienten trots allt gjort framsteg. En informant berättar: ”Men så 

försöker jag se att jo, men det var inte lika ödesmättat, och patienten utstrålar inte, var inte 

lika rädd i ögonen som sista gången” (Maria). En annan informant menar att en försämring 

kan utlösas av att patienten har förbättrats, genom att patienten får en insikt som blir svår att 

hantera. Han upplever vidare att en försämring inte heller behöver betyda att det terapeutiska 

arbetet raseras, utan kan i vissa fall innebära en öppning i och med att patienten presenterar 

mer material att arbeta med i terapin: 

 

Det kan ju vara nåt positivt, faktiskt. Att man på nåt sätt krisar och psykosen är 

så pass avgränsad så att det går att tänka och man öppnar upp sig mer och 
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kommer i kontakt med mer. Alltså, nånting har brustit och det är ju inte bra 

men men det är ju inte jättefarligt. Att man märker att wow, här finns en chans 

att jobba nu och förstå det här bättre och liksom, landa på nån ny nivå. (Claes) 

 

Ett annat betydelsefullt förhållningssätt utgörs av att finna försoning med det svåra i 

arbetet. Vid långvarig psykosproblematik, som flertalet informanter arbetar med, kan man 

sällan förvänta sig att patienten ska nå full återhämtning. Trots detta beskriver några 

informanter att de inledningsvis hade höga krav ställda på vad de själva skulle kunna 

åstadkomma. En informant berättar att han med åren anpassat sina förväntningar och blivit 

mer accepterande av sina begränsningar: 

 

Då levde jag ju fortfarande i en sån här fantasivärld om att man faktiskt skulle 

kunna bota såhär… men det går ju inte riktigt, utan alltså man får ju ha mål 

som är helt annorlunda till det, alltså målsättningar som är mycket mer 

realistiska. (Peter) 

 

I terapier som stagnerat kan känslor av självtvivel göra sig påminda. Det verkar viktigt 

att då tydliggöra för sig själv att framgång även är avhängigt patientens medverkan och 

motivation. En informant beskriver hur denna insikt gjorde att han sänkte kraven på sig själv, 

vilket medförde en lättnad och möjliggjorde för patienten att bli mer delaktig. Påminnelsen 

om de egna begränsningarna blir särskilt viktig i arbetet med en svår patientgrupp: ”man ska 

ju inte sitta liksom och tro att man själv liksom ska kunna göra allting” (Peter). 

En upplevelse av det egna arbetets meningsfullhet genomsyrar informanternas 

berättelser. Även om man som terapeut har begränsad del i patientens tillfrisknande och att 

förändringsarbetet tar tid, är terapi också det enda alternativ som finns att tillgå: 

 

Vi är inte så många som jobbar terapeutiskt i den här världen, så det behövs ju. 

Jag tycker att det skulle behövas mycket, mycket mer. För alla vet ju, att 

[psykofarmaka] är ingen bot utan det dämpar symptomen… Så ska man bli 

stabilare och friskare och normal eller vad det nu är, ska man få hjälp att 

verkligen ta tillvara livet i högre grad, så är det ändå terapi, långsiktigt. 

(Maria) 
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Att inte kunna vara terapeut 
Flera av informanterna berättar att det i mötet med patienterna kan vara svårt att 

bibehålla sin terapeutiska roll. Möjligheten att känna och tänka, både om och med sin patient, 

kunde upplevas begränsad i olika terapikontakter och under längre perioder. Att istället endast 

bli någon som lyssnar och inte ges utrymme att reflektera kunde väcka frustration, irritation, 

ilska och sorg. Denna påverkan var främst i rollen som terapeut men några av informanterna 

vittnar även om en påverkan på ett personligt plan. 

Informanterna presenterar två ytterligheter när de inte längre kan vara terapeuter. 

Några av informanterna beskriver hur de inte lyckas upprätta en relation med patienten där de 

kämpar för att få kontakt utan att släppas in eller få någon respons. Flera av informanterna 

beskriver i någon mån det motsatta; att med kraft bli insugen i patientens upplevelsevärld utan 

att kunna agera eller ta sig ut. Det verkar som att bägge positionerna upplevs ha ett inslag av 

kamp mellan terapeut och patient; en terapeut som inte når fram till patienten blir offensiv och 

en terapeut som blir insugen i patientens verklighet upplever sig vara under attack. 

Bli utestängd. Ett tydligt tema i några av informanternas berättelser handlar om att 

inte kunna nå fram till sin patient. Detta beskrivs i termer av att nekas tillträde till patientens 

upplevande, eller att nekas bekräftelse och betydelse av patienten. Gemensamt för 

beskrivningarna är att kontaktlösheten upplevs som en form av avvisande. Att bli avvisad 

väcker olika starka negativa reaktioner hos informanterna, såsom sorg, självtvivel och skuld. 

Det kunde även uppfattas som otacksamt och frustrerande. 

En av de huvudsakliga svårigheterna i terapin med patienter med psykos tycks vara att 

etablera ett reflektionsutrymme där terapeuten tillåts tänka och känna tillsammans med 

patienten. En av informanterna liknar psykosen vid ett slutet system där man antingen kan bli 

inbjuden eller nekas att få vara med. Bägge positionerna har en stark laddning; att bli inbjuden 

upplevs som ett privilegium, medan att nekas tillträde är plågsamt och upplevs som ett 

avvisande där man inte tillmäts någon betydelse eller tillåts existera för patienten, varken som 

terapeut eller medmänniska.  

Claes beskriver psykosen som både en möjlighet till fördjupad kontakt, men också 

som ett hinder. Psykosen verkar bli ett hinder då den leder bort patienten från det 

gemensamma utforskandet. Det beskrivs som frustrerande att se patienten bli upptagen av 

sina psykotiska föreställningar under terapitimmen. Han berättar att han måste slita för att 

upprätthålla kontakten, och beskriver att det känns som en ”dragkamp med psykosen”: 
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Särskilt om det är så man har pratat väldigt länge om nåt som är viktigt på 

riktigt, så att säga, i den verkliga verkligheten, och så märker man att man om 

och om igen blir utkonkurrerad av den andra berättelsen… Så den, den vinner 

hela tiden… Man försöker liksom ”tänk på dig, i ditt liv, hur du har haft det 

och dina skuldkänslor och din ilska”… Och så [gör svischande ljud] och så 

sugs det iväg och så är det tillbaka, det är verkligen tröttsamt. Och det är väl 

dom gångerna då jag märker att, går in i nåt, vill inte höra mer om det, nu 

säger jag inte så va, men det känns så, ”sluta!”, ”lägg av nu, för fan”… 

 

Att försöka skapa en relation med någon som inte upplevs vara intresserad beskrivs av 

några informanter som svårt och tungt. Att inte lyckas väcker självtvivel och känslor av att ha 

misslyckats som psykolog, och hos någon också skuld över att ha stannat i en lång 

kontaktlöshet med en patient. Peter berättar att bristen på bekräftelse kan väcka en stark 

längtan efter att få beröm och uppskattning. När bekräftelsen uteblir verkar patientens mående 

och eventuella förbättring kunna upplevas som en annan form av konfirmation, ett mått på 

den egna insatsen: 

 

Med den patienten så blev det ett väldigt tydligt problem för mig, att inte få 

tillbaka någonting, ”ja men det kan ju stämma det du säger” eller ”åh vad bra”, 

såna där fantasier. Men det var som ”nä, nä” och det var liksom inte sådär 

degraderande på det viset att ”du är helt dum i huvet” utan det var mer ett 

avfärdande av allting, mm, nä, nä, nä, nä, nä inte det heller. Och där kom ju 

min frustration på nåt vis, jag fick aldrig den bekräftelsen jag så gärna ville ha, 

jag bara fantiserar om att få den här bekräftelsen, patienten skulle bekräfta mig 

och skulle bli helt symptomfri och allt möjligt. 

 

Både Claes och Peter berättar att det kan vara svårt att förbli en god terapeut när man 

upplever att man stängs ute eller inte ges bekräftelse. Peter berättar att de negativa känslorna 

som väcktes gjorde att han nästan blev bestraffande; det blev en krock mellan hans egna 

behov och patientens förmåga. Han beskriver att de befann sig i en form av skyttegravskrig: 

 

[Jag] blev naturligtvis ilsken, arg på personen, att det inte gick, och då tänkte 

jag men att okej då, då sätter vi hårt mot hårt så att säga. Nu, nu, nu ska du 

göra det här istället och då var jag ju liksom helt inne i min egen upplevelse, 
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jag var ju inte alls i närheten av var patienten befann sig egentligen, och ställde 

orimliga krav. 

 

Bli instängd. Flera av informanterna berättar om terapier där de upplevt sig låsta i en 

position som försvårat eller omöjliggjort det terapeutiska arbetet. Bilder som återkommer i 

beskrivningarna är att känna sig ”insugen”, ”inmålad” och ”fången i bur” eller att patienten 

har ”letat sig in”. Upplevelserna har en påträngande och starkt berörande karaktär, och 

inbegriper även en förlust av agensen och handlingsutrymmet som terapeut. Peter beskriver 

det som en ”känsla av att vara fastlåst så här, inträngd i ett hörn, jag kommer inte ut riktigt 

igen”. 

Flera informanter berättar att de blir överrumplade över hur starkt de blir påverkade i 

mötet med somliga patienter. De ger en bild av att det kan vara svårt att värja sig och 

upprätthålla ramarna både i terapin och privat. De beskriver hur de sögs in i patienternas 

paranoida föreställningsvärld och antingen själva blev objekt för patientens paranoia eller fick 

egna paranoida fantasier. Exempelvis berättar Claes om en terapi där han kunde oroa sig för 

patientens skull men också för att han själv skulle råka illa ut. Han berättar att relationen till 

patienten utövade en stark påverkan på honom också privat: 

 

[Det blir] en ganska liksom kraftig påverkan alltså både i rummet och 

runtomkring… där jag kanske också märker då att mitt mående följer den här 

personens mående, mår den dåligt så ökar min oro och rädsla, mår den bättre 

så känner jag mig nöjd. 

 

Ett annat exempel illustreras av Maria som berättar om en terapi där patienten 

upplevde henne som elak. Hon såg sig tvungen att avsluta kontakten, då hon inte orkade 

uthärda patientens attacker. I denna situation var det nödvändigt, menar hon, att kunna sätta 

en gräns för sig själv och för att orka vara tillgänglig för andra patienter, samtidigt som det 

väckte känslor av att svika patienten. 

Peter ger ett tredje exempel på hur denna instängdhet kunde ta sig uttryck. Han 

berättar att han var ”fången i en terapi” då han förlorade förmågan att kunna tänka kring sin 

patient. I kontakten med patienten fick han svårt att reflektera och mentalisera kring sig själv 

och andra, så till den grad att han i stunden inte insåg detta; ”Vad ska man göra då? Ja, då 

måste man ju be om hjälp egentligen men det lyckades jag inte heller tänka på”. Han ger 

uttryck för att han förlorade tillgång till sitt psykologiska tänkande med en kognitiv påverkan 
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som höll i sig länge, även efter det att kontakten avslutats. Det var först i efterhand han insåg 

vilka svårigheter han haft, något som då upplevdes som smärtsamt. 

Diskussion 
Inslaget av något ordlöst som undandrar sig språket verkar vara kännetecknande för 

psykoterapi vid psykosproblematik. Detta väcker främmande och ibland svåra upplevelser hos 

terapeuterna, men kan också upplevas användbart och vägledande. Svårigheter i terapin kan 

även uppstå i relation till patientens skörhet, där upplevelser av att behöva vara försiktig för 

att undvika att göra patienten illa eller äventyra terapin är centrala. Skörheten väcker 

samtidigt omsorg och engagemang för patienterna, där terapeuterna balanserar mellan att 

stödja patienten och utmana den psykotiska föreställningsvärlden. Skörheten och svårigheten i 

att bedriva psykoterapi vid psykosproblematik väcker självtvivel hos terapeuterna, varför 

utvecklandet av ett accepterande förhållningssätt verkar vara av stor betydelse. Två särskilt 

utmanande situationer verkar bestå i att som terapeut antingen bli utestängd från eller sugas in 

i patientens psykotiska föreställningsvärld. 

I avsnittet nedan diskuteras de aspekter av studiens resultat som anses särskilt 

belysande för terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykos. Nya teman har skapats för att 

påvisa ytterligare kvaliteter som återfinns i flera av de tidigare temana. Vidare diskuteras hur 

flera av upplevelserna som presenteras i terapin kan förstås ur ett maktperspektiv. 

Tillstånd som kommunikation 
Informanterna beskriver att de i mötet själva drabbas av starka upplevelser av 

främmande karaktär, såsom att känna sig psykotisk eller uppleva yrsel, illamående och 

sövande trötthet. Några beskriver upplevelser av att själv känna sig tom, inte kunna tänka och 

få paranoida föreställningar. Att tillstånd och affekter hos patienter kan påverka terapeuter är 

välkänt inom den psykoanalytiska teorin och benämns som motöverföring. Den psykotiska 

motöverföringen är av intensivt slag och kan påverka terapeutens sinnestillstånd (Fromm-

Reichmann, 1950/1978; Horowitz, 2002). I teoretisk litteratur finns det beskrivet att 

psykotiska patienter ofta har en nedsatt förmåga att kommunicera och reflektera kring sina 

känslor och erfarenheter i ord (Belin, 2004; Dimaggio & Lysaker, 2015). Belin (2004) menar 

att dessa istället överförs genom ”induktion” till terapeuten. Tillsammans med den ångest och 

rädsla som kännetecknar många individer med psykos bidrar detta till en påtaglig och 

svårhanterlig frekvens i terapin. 

Flera informanter beskriver att det är viktigt att terapeuten kan härbärgera dessa 

tillstånd, eftersom det däri kan förmedlas information som således inte är möjlig att uttrycka 
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verbalt. Bland annat berättar några informanter att de behöver dröja kvar i tillstånd av 

förvirring eller rädsla för att komma närmare patienten. Någon informant lyfter även explicit 

fram förvirringen som en strategi eller ett verktyg för att efterhand kunna navigera i terapin. 

Detta är något som inte har belysts i tidigare studier. 

Informanternas upplevelser av att försättas ur balans av det främmande och 

obegripliga som patienten presenterar beskrivs även av Gladoseva (2014). Hon belyser hur 

patienten upplevdes kommunicera på en annan nivå, vilket kan jämföras med det ordlösa som 

föreliggande studies informanter beskriver. I informanternas beskrivningar finns även ett 

inslag av oro över att inte hitta tillbaka och återfå fotfästet, och att det psykotiska därmed kan 

upplevas som något farligt som man måste våga närma sig. Detta beskrivs i starkare ordalag 

hos Gladoseva (2014), där terapeuterna uttrycker skräck inför att nå fram till en gräns där 

deras eget psyke invaderas. 

Terapeutens teoretiska förståelse tycks fylla en viktig funktion i att begripliggöra 

dessa ordlösa tillstånd, vilket kunde ses genom informanternas återvändande till teoretiska 

resonemang under intervjuerna. Samma fenomen ses i både Gladosevas studie (2014) och i en 

masteruppsats av Cain (2009). Detta tolkar författarna som ett uttryck för att teorin fungerar 

som en härbärgerande struktur för terapeuten, eftersom den teoretiska förståelsen ger 

upplevelserna en förklaring och ett språk. Teoretiska förklaringsmodeller kan även hjälpa 

terapeuten att hantera upplevelser som hotar den egna kompetensen, eftersom de ger en 

inramning till upplevelser av att inte förstå, bli rädd eller förlora kontrollen. 

Sammanfattningsvis tycks förmågan att stå ut med förvirrande och svåra upplevelser 

vara av central betydelse i psykoterapi med patienter med psykosproblematik. Detta är något 

som ställer höga krav på terapeuter och är därför något som kanske inte alla skulle orka med. 

Om detta emellertid kan hanteras kan det vara ett användbart verktyg för att både förstå och 

närma sig patienten. 

Skörhet väcker osäkerhet 
Framträdande i informanternas beskrivningar av patienten är upplevelsen av skörhet, 

att patientens psykiska struktur är mycket känslig för påfrestningar. Flertalet informanter 

beskriver en instinkt att ta hand om patienten. En liknande bild framkommer hos McWilliams 

(2011) och i Gladosevas studie (2014), som båda beskriver hur terapeuter, likt en förälder, 

kan känna en stark vilja att omhänderta och skydda sin patient. 

På en praktisk nivå uttrycks detta i en försiktighet och avvaktande hållning hos 

terapeuten. Detta är något som även framkommit i en fallstudie av Terry (2005) som betonade 
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sin egen försiktighet under det första året i kontakten. Behovet att särskilt noga överväga 

innehåll i och tidpunkt för interventioner är något som även framhålls inom den kognitiv-

beteendeinriktade psykoslitteraturen (Brabban & Turkington, 2002), och har beskrivits i den 

kvalitativa studien av Lawlor et al. (2015). 

En annan osäkerhet som informanterna lyfter fram uppstår i samband med att inte 

förstå vad patienten menar då dennes språk upplevs som osammanhängande eller främmande. 

Att då behöva gissa kan upplevas som riskfyllt. I tidigare forskning (McKenna, 2000) 

beskrivs detta väcka känslor av inkompetens, något som även framkommer i föreliggande 

studie. I teoretisk litteratur framhävs att det tar tid att etablera en förståelse och att terapeuten 

därför behöver tillåta sig att inledningsvis inte förstå (Beck et al., 2009). 

Inslaget av självtvivel i arbetet med patienter med psykosproblematik är väl beskrivet i 

den teoretiska litteraturen (Lotterman, 2016). Trots att självtvivel ingår i flera av 

informanternas berättelser, beskriver de samtidigt hur de har utvecklat ett accepterande 

förhållningssätt inför de begränsningar det medför att arbeta med svårare problematik. Detta 

resultat bekräftar resonemanget som förs av Beck et al. (2009), vilket framhåller just vikten av 

tillförsikt och acceptans inför att terapier kan ta lång tid. 

Makt i terapirelationen 
I informanternas beskrivningar kan anas en upplevelse av att besitta makt över 

patienten, men också att patienten utövar en makt gentemot dem själva. Detta framträder i 

beskrivningarna av att sättas ur spel genom att förlora kontroll och agens, bli desorienterad 

eller förvirrad, stängas ute eller bli instängd. Terapeuten har per definition makt i relation till 

sin patient, genom dennes titel, befogenhet och kunskap. I mötet med patienter med 

psykosproblematik verkar makt också aktualiseras genom den sårbarhet och skörhet som 

patienten uppvisar. Upplevelsen av att kunna skada eller avslöja patienten innebär en makt 

som stundtals beskrivs som plågsam och obekväm. 

Patientens makt. I föreliggande studie beskriver flera av informanterna en väldig 

kraft från patienten och hur de i olika terapier har upplevt sig vara fastlåsta och fångade. De 

rumsliga och bildliga uttryck informanterna använder sig av implicerar att det också är någon 

som låser fast och håller dem fångna. Det verkar således finnas känslor av att patienten gör 

något som får terapeuterna att förlora sin agens och därmed berövas den makt som de 

vanligtvis besitter. Terapeuternas upplevelser beskriver en maktförskjutning där patienten 

istället får kontrollen. Cain (2009) fann i sin masteruppsats liknande upplevelser hos 
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terapeuter, där den schizofrene patienten upplevdes kunna påverka terapeutens inre tillstånd 

och därigenom väcka starka reaktioner av ångest, hjälplöshet och skam. 

Informanterna berörs inte bara i sin yrkesroll, utan uttrycker även på ett personligt 

plan hur deras mående påverkas. Ett exempel på detta är informanten som berättar om att inte 

kunna uthärda patientens verbala attacker. En möjlig tolkning skulle kunna vara att terapeuten 

av patienten uppfattas som hotfull, likt andra sociala relationer (Lotterman, 2016; 

McWilliams, 2011). Med bakgrund i detta skulle maktförskjutning kunna ses som ett 

oskadliggörande av terapeuten. En av informanterna beskriver en förlorad förmåga att kunna 

tänka kring och med sin patient och benämner det i termer av att vara fången i terapin. Detta 

stämmer väl överens med en tidigare fallstudie av Terry (2005) som beskrev en oförmåga att 

kunna tänka kring en patient i liknande ordval. Terry (2005) lyfter även fram handledning 

som en väg att återta förmågan. 

Flera informanter beskriver i föreliggande studie hur de är försiktiga i ordval av rädsla 

för att skrämma eller väcka obehag hos patienten. Det kan upplevas som farligt att undersöka 

de områden vilka patienten är rädd för att närma sig och det beskrivs bland annat i termer av 

att “gå på ett minfält”, då ett felsteg medför en risk för att patienten på nytt ska bli psykotisk 

eller paranoid. Liknande tema framkommer både i Gladosevas studie (2014) och hos Lawlor 

et al. (2015), vilka belyser en upplevelse av att det finns något våldsamt i psykosen. I dessa 

studier beskriver terapeuterna en rädsla för att väcka paranoia och något aggressivt vilket 

också föranledde en försiktighet i kontakten med patienterna. 

Ett par informanter ger en nästintill plågsam bild av hur det är att inte ha möjlighet att 

vara terapeut, där de försöker nå fram till patienten men nekas tillträde. Även tidigare studier 

har belyst terapeuters upplevelser av att inte få vara en del av dialogen (Di Rocco & Ravit, 

2015; Terry, 2004). Det beskrivs i dessa studier som tungt att bevittna något obegripligt och 

som att terapeuterna kände sig utnyttjade, det senare var något som till viss del även framkom 

i föreliggande studie. Upplevelsen av att som terapeut ensam behöva driva terapin framåt kan 

tänkas bero på bristande motivation som ses hos många individer med schizofreni, eller 

bristande sjukdomsinsikt (Beck et al., 2009; Miki et al., 2016). 

I mötet med patienter med svårare psykosproblematik verkar det som att terapeutens 

position är föränderlig. Detta både genom att ibland frivilligt vara i något som kan uppfattas 

som obegripligt, obehagligt och skrämmande, men också genom att motvilligt fastna i en 

position som är begränsande och svår att ta sig ur.  

Terapeutens makt. Förenat med viljan att skydda patienten finns en rädsla för att 

tillfoga denne skada. Det verkar som att man som terapeut i detta avseende upplever sig 
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besitta makt över patientens mående. Utöver försiktighet och självtvivel som beskrivits ovan, 

resulterar detta i en känslomässig påverkan på informanterna och påverkar hur de ser på sig 

själva i relation till patienten. Några informanter beskriver att de kunde känna sig klumpiga 

eller elaka. Makten består även, på en mer grundläggande nivå, i terapeutens möjlighet att 

avslöja patienten som psykotisk. En informant uttrycker oro över att blotta en patient och att 

detta kunde väcka skam. Cain (2009) har belyst terapeuters upplevelse av att kunna tillfoga 

patienter med psykos skada och beskriver exempelvis hur en terapeut upplever sig ha makt att 

krossa patientens verklighet. Maktaspekten är något som framträder även i McKennas 

fallstudie (2000) då hon beskriver hur hon kan känna sig auktoritär genom sin förmåga att 

påvisa för patienten vad som är verkligt och vad som inte är det. 

Studiens styrkor och svagheter 
Deltagarna i studien har valts ut på underlag av deras erfarenhet av psykoterapeutiskt 

arbete med patienter med psykosproblematik. De fem deltagare som inkluderades i studien 

hade relevanta erfarenheter som svarade mot studiens syfte, men skilde sig åt avseende 

erfarenhet och terapiinriktning. Detta kan tänkas påverka deras upplevelser, och ett mer 

homogent urval hade varit intressant för att kunna besvara mer specifika frågeställningar. 

Frågan om urvalets representativitet rör även patientgruppen. Psykossjukdomar är 

heterogena, varför det kan antas att patienterna som informanterna behandlat skiljer sig åt i 

många avseenden. Något som emellertid förenar majoriteten av informanternas patienter är att 

de har en svårare psykosproblematik. Det hade dock varit önskvärt att i högre utsträckning 

belysa upplevelser i psykoterapi vid kortvarig psykos. Snedvridningen mot svårare och mer 

långvarig psykosproblematik har dels att göra med att de mottagningar där majoriteten av 

informanterna arbetar främst behandlar dessa patienter. Man kan tänka sig att det även 

generellt skett en snedvridning mot svårare problematik i resultatet då dessa patienter kräver 

fler och längre insatser, och därmed kan antas utgöra en större proportion av informanternas 

erfarenhetsbas. 

I utformandet av intervjuguide var ambitionen att samla in material som skulle ge en 

bild av upplevelsen av psykoterapi vid psykos. I tidigare studier har det framkommit en 

fascination hos terapeuter men också att terapier har inneburit en personlig utveckling för 

terapeuterna och kan vara intellektuellt stimulerande (Gladoseva, 2014; Laufer, 2010). Detta 

var något som framkom i föreliggande studie i mer begränsad form. Detta kan tänkas bero på 

just typen av frågor som ställdes, där fokus inte var på en allmän upplevelse av terapin, utan 
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istället på specifika händelser och situationer. Intervjuguidens fokus på specifika upplevelser i 

stunden kan även förklara att materialet i stor utsträckning har en affektiv prägel. 

Intervjuerna genomfördes av två intervjuare på olika platser, antingen på informantens 

arbetsplats eller i universitetets lokaler. Detta skulle kunna tänkas ha inverkan på 

intervjuernas innehåll och kvalitet (Yardley, 2000), men några skillnader har inte kunnat ses. 

I presentationen av resultatet har upplevelser som delats även av ett mindre antal 

deltagare inkluderats, då dessa intog en framträdande plats i intervjuerna samt hade en stark 

affektiv laddning. I framställningen av resultatet exkluderades även en del material för att 

bevara informanternas anonymitet. Detta inkluderar exempelvis informanters teoretiska 

inriktning och tidigare erfarenhet, vilket annars hade varit intressant att belysa. 

Psykosområdet involverar relativt få kliniker i södra Sverige varför risk för igenkänning kan 

anses högre än inom andra områden. Av samma anledning har inga längre sekvenser återgetts 

eller någon tabell använts för att åskådliggöra kodningen av materialet. I detta avseende har 

informanternas anonymitet således prioriterats på bekostnad av kriteriet om transparens 

(Yardley, 2000). 

Generaliserbarhet. Som ovan nämnt uppvisar urvalet en viss heterogenitet. Detta 

bedöms inte utgöra något hinder då det som studeras är upplevelser i mötet med patienter med 

psykos i kontexten psykoterapi, och inte psykoterapin i sig. Man kan tänka sig att 

informanternas upplevelser skulle variera beroende på deras teoretiska förståelse och terapins 

gestaltning – dock har några större skillnader inte kunnat ses och fenomenen som presenteras 

överskrider de teoretiska gränserna. Resultatet från studien kan inte heller generaliseras till att 

gälla terapeuter i stort, utan ska förstås som en beskrivning av just dessa informanters 

upplevelser. I forskning med IPA åsyftas inte generaliserbarhet, utan ambitionen är att belysa 

individuella upplevelser (Smith et al., 2009). 

Med hjälp av frågeguiden utforskades informanternas upplevelser i olika specifika 

situationer med patienter. Detta medförde ett fokus på psykologernas affekter och andra typer 

av reaktioner i stunden, vilket skulle kunna förklara en viss slagsida åt och betoning av 

negativa upplevelser. Studiens resultat kan därför inte sägas reflektera informanternas syn på 

det terapeutiska arbetet i stort. 

Framtida forskning och praktiska implikationer 
Terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykosproblematik är ett förhållandevis 

outforskat område. Föreliggande studie beskriver komplexiteten i de fenomen som uppstår i 

det terapeutiska mötet, och den utmaning det utgör att härbärgera och begripliggöra dessa. Att 
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undersöka vilka faktorer det är som bidrar till en konstruktiv hantering av svåra upplevelser 

kan vara en viktig uppgift för framtida forskning. Vad är det exempelvis i förvirring och 

förlorad realitetsprövning som kan upplevas vägledande, och under vilka omständigheter? 

Vidare forskning bör även undersöka vad som bidrar till de låsningar som uppstår då 

terapeuter upplever sig instängda eller utestängda i terapin, samt hur dessa kan hanteras. 

Ytterligare ett område som vore intressant att beforska är huruvida terapeuternas 

upplevelser påverkas av terapiinriktning. Fastän sådana skillnader inte kunde ses i någon 

större utsträckning i föreliggande studie, är det troligt att skillnader hade kunnat påvisas med 

ett större urval. 

I studien lyfts svårigheter och upplevelser hos terapeuter som är kännetecknande för 

psykoterapi vid psykos. Terapier kan upplevas krävande och det har beskrivits som svårt att 

värja sig mot en del av den starka påverkan som informanterna vittnar om, framförallt i början 

av ens yrkesbana. För framtida psykologer och psykoterapeuter kan det därför vara viktigt att 

ha kunskap inte bara om psykosproblematik i allmänhet, utan också om hur denna yttrar sig i 

terapirelationen. 

Några av informanterna lyfter handledning som ett viktigt komplement till det 

terapeutiska arbetet men framhåller samtidigt att det i olika skeden kan vara svårt att inse 

behovet av det. En kontinuerlig handledning hade därför kunnat vara till god hjälp för den 

enskilde terapeuten i att uppmärksamma svårigheter och i att kunna hantera dem. 

Informanterna vittnar om att bli starkt påverkade under sessionerna och att fysiska reaktioner 

kan dröja kvar en stund efteråt. Det kan därför tänkas vara hjälpsamt att ha tid mellan olika 

patienter för återhämtning. 

Konklusion 
Studien belyser flertalet upplevelser hos terapeuter som kan antas vara 

kännetecknande för psykoterapi med patienter med psykosproblematik. Det verkar som att 

patienterna förmedlar något som är ordlöst, vilket leder till en kraftig påverkan hos 

terapeuterna. Terapeuterna kan i stunder själva känna sig psykotiska med förlorad 

realitetsprövning och uppluckring av gränser mellan dem själva och patienten. I andra 

patientkontakter kan det upplevas som att patienten nästintill saknar ett inre liv. Detta kan i 

mötet bli väldigt påfrestande och sövande. Att kunna stå ut i och härbärgera dessa tillstånd 

framhålls som viktigt, eftersom det där förmedlas information patienten annars inte kan 

uttrycka. Att dröja kvar i tillstånd som i stunden upplevs förvirrande framhålls även som en 

strategi för att förstå hur man kan gå vidare i terapin. 
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Att som terapeut försättas i en position där man inte kan bedriva terapi är ett fenomen som 

ägnats litet utrymme i tidigare forskning men som framträder tydligt i föreliggande studie. 

Terapeuten kan sugas in i patientens upplevelsevärld och exempelvis själv bli paranoid eller 

förlora förmågan att tänka kring sin patient, alternativt nekas tillträde och inte kunna skapa 

kontakt. I dessa positioner tycks terapeuten förlora kontroll och agens.  

Upplevelsen av patienten som skör väcker en vilja att hålla patienten, samt rädsla för 

att göra den illa. Ett misstag upplevs kunna få stora konsekvenser, vilket leder till försiktighet, 

osäkerhet och självtvivel. Förmågan att känna förtröstan vid motgångar verkar vara viktig för 

att orka, men även att kunna försonas med de begränsningar som finns i att bedriva terapi vid 

svår problematik. 

Makt aktualiseras i flera aspekter av terapirelationen vid psykos, men har i tidigare 

forskning sällan belysts. Makt innehas såväl av terapeuten som av patienten. Terapeutens 

makt består i att kunna avslöja patientens föreställningsvärld som psykotisk, samt att kunna 

tillfoga patienten skada. Patienten upplevs besitta makt genom att kunna påverka terapeutens 

sinnestillstånd och begränsa terapeutens agens. 

Studien ger en bild av terapeuters upplevelser i psykoterapi med patienter med 

psykosproblematik och stämmer väl överens med teoretisk litteratur och det fåtal empiriska 

studier som finns på området sedan tidigare. Studien presenterar även nya fynd med praktiska 

implikationer. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
Vi kommer att ställa frågor som handlar om dina erfarenheter av möten med patienter med 
psykos. Det vi vill undersöka är framför allt dina upplevelser som terapeut, snarare än 
beskrivningar av hur du brukar arbeta. Vår ingång till ämnet är att vi tänker att arbete med 
psykospatienter ställer en inför särskilda utmaningar.  
Du kan välja att inte svara på enskilda frågor.  
 

1. Vill du berätta kort om din bakgrund – din ålder, vilken utbildning du har och hur 
länge du har arbetat med psykos? Vill du säga något om hur du arbetar med dina 
patienter och vilka patienter du träffar? 

 
2. Kan du komma ihåg första gången du bedrev terapi med en patient med psykos? 

Hur upplevde du det? 
 

3. Upplever du mötet med en patient som haft en psykos annorlunda än mötet med andra 
patienter? Om ja, på vilket sätt? Hur påverkar det dig? 

 
4. Kan du minnas något tillfälle då det var svårt att närma sig samtalet om psykosen?  

Kan du berätta om en brytpunkt som gjorde att du kände dig mer fri att prata om 
psykosen med din patient? 

 
5. Kan du berätta om något tillfälle där du upplevde att du och din patient pratade om 

psykosen på ett sätt som inte var hjälpsamt eller som gjorde att patienten mådde 
sämre? Hur blev det för dig? 

 
6. Kan du berätta om något tillfälle där du upplevde att du och din patient pratade om 

psykosen på ett sätt som var hjälpsamt? Hur blev det för dig? 
 

7. Kan du berätta om någon terapirelation som påverkade dig mycket? 
På vilket sätt? Var den annorlunda? Hur förhöll du dig annorlunda till patienten? 

 
8. Kan du berätta om något tillfälle då du reagerade starkt i terapin? Vad väckte det hos 

dig? 
 

9. Kan du berätta om något tillfälle då din patients mående förändrades och hur det 
påverkade dig? 
 

10. Är det något mer du vill tillägga, förutom det vi har pratat om? 
 


