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 1 

 

 

 

”Jag betraktar ett tänkande som suspekt om det samtidigt som det försva-

rar sig har svar på allt och håller undan sin egen osäkerhet.” 

- Jean-Bertrand Pontalis - 

 

 

”You can learn from the past but you can’t continue to be in the past; his-

tory is not a substitute for imagination.” 

- Frank Gehry - 

 

 

”Quand Freud montre la lune, certains regardent le doigt.” 

[När Freud pekar på månen så tittar vissa på fingret.] 

- Pierre Évrard - 
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Licentiatuppsats: Terapeuters och patienters tankar om vad som är 
verksamt i individuell psykoterapi. 
 
Ola Lindgren Avdelningen för psykologi, Karlstads universitet. 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet för denna licentiatuppsats är att utforska 

psykoterapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i psyko-

terapi med fokus på deras egna erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete. 

Som metod för datainsamling och analys valdes grounded theory i båda 

de ingående studierna. 

I studie 1 intervjuades psykoterapeuter, legitimerade för individu-

ell psykoterapi. Sammanlagt nio informanter deltog i studien, både män 

och kvinnor med olika yrkesbakgrund och med olika psykoterapeutisk 

inriktning.  

Ett centralt begrepp, förnyande erfarenhet, utvecklades ur data. För-

nyande erfarenhet är en process där terapeuten och patienten i samarbete 

och dialog försöker att skapa situationer där patienten gör erfarenheter 

som ifrågasätter eller utmanar tidigare erfarenheter som patienten har, 

eller ger ett nytt perspektiv på tidigare erfarenheter som gör dem mer be-

gripliga och hanterbara. Förnyande erfarenhet leder till att patientens upp-

levelsevärld och beteende förändras i riktning mot ett ökat psykiskt välbe-

finnande. 

I studie 2 intervjuades åtta personer som gått i individuell psyko-

terapi av olika längd och teoretisk inriktning hos legitimerad psykotera-

peut. De bidrog med data om sexton psykoterapier eftersom flera av dem 

hade erfarenhet av mer än en psykoterapi. 

Det centrala begrepp som utvecklades ur data var terapeutens lyhörda 

acceptans. Lyhördhet innebär att terapeuten har en förmåga att visa sig 

känslig för patientens behov och känslomässiga tillstånd och att ge gen-

svar på ett adekvat och konstruktivt sätt. Acceptans representerar en stöd-

jande och icke-dömande atmosfär och terapeutens tolerans, välvilja och 

förstående inställning. 

 

Nyckelord: psykoterapi, psykoterapeuter, patienter, klienter, kvalitativ 

forskning, grounded theory, psykoterapiprocesser. 
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Licentiate thesis: Terapists’ and patients’ thoughts on effective in-
dividual psychotherapy. 
 
Ola Lindgren, Department of Psychology, Karlstad University, 
Sweden. 

English abstract 

The overall aim of this licentiate thesis is to explore psychothera-

pists’ and patients’ thoughts about what is effective in psychotherapy, fo-

cusing on their own experience of psychotherapeutic work. The method 

chosen for data collection and analysis was grounded theory in both the 

included studies. 

In Study 1 psychotherapists, licensed for individual psychotherapy 

were interviewed. A total of nine informants participated in the study, 

both men and women with different professional backgrounds and with 

different psychotherapeutic approaches.  

A central concept, Renewing experience, was developed from the da-

ta. Renewing experience is a process where the therapist and patient in 

cooperation and dialogue are trying to create situations where the patient 

makes new experiences. These experiences call into question or challenge 

past experiences of the patient or gives a new perspective on past experi-

ences that make them more understandable and manageable. Renewing 

experience leads to changes in the patient’s experiential world and behav-

iour that increase psychological well-being. 

In Study 2 eight persons were interviewed who have attended in-

dividual psychotherapy of various lengths and theoretical orientation with 

a licensed psychotherapist. They contributed data on sixteen psychother-

apies as several of them had experience of more than one psychotherapy. 

The central concept that evolved from the data was The therapist's 

responsive acceptance. Responsiveness means that the therapist has the ability 

to prove sensitive to the patient's needs and emotional states and to pro-

vide feedback in an appropriate and constructive manner. Acceptance 

represents a supportive and non-judgmental atmosphere and the thera-

pist's tolerance, kindness and understanding attitude. 
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Keywords: psychotherapy, psychotherapists, patients, clients, 

qualitative research, grounded theory, psychotherapy process. 
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Den här uppsatsen bygger på två artiklar som kallas studie 1 och 

studie 2 i texten: 

This thesis is based on the following two papers, which will be re-

ferred to in the text as studie 1 and studie 2. 

 

 

Studie 1: Lindgren, O., Folkesson, P., & Almqvist, K. Renewing Experi-

ence - Therapists’ Thoughts on What is Effective in Psychotherapy. 

(Opublicerat manuskript; unpublished manuscript). 

 

Studie 2: Lindgren, O., Almqvist, K., & Folkesson, P. Patients’ Thoughts 

on Effective Psychotherapy. (Opublicerat manuskript; unpublished ma-

nuscript). 
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Förord 

Jag skriver denna kappa på svenska. Dels för att göra det möjligt 

för dem som inte är så bra på att läsa forskarengelska att ta del av min 

forskning och dels för att det inte alltid är möjligt att klä tankar tänkta på 

svenska i engelsk språkdräkt. Till min hjälp med de engelskspråkiga artik-

larna har jag haft en spännande dialog med min språkgranskare Susan 

Mehler, om synonymer, ordval och olika ords valörer. Jag tror dessutom 

att den person som är jag och som skriver på engelska bara delvis är 

samma person som den som också är jag och skriver på svenska. På detta 

sätt får båda personerna utrymme, den engelsktalande i artiklarna och den 

svensktalande i kappan. 

Många människor, inte minst mina informanter, förtjänar att 

uppmärksammas, vars erfarenhet, kritik och uppmuntran har hjälpt mig. 

Riskerna med att försöka nämna samtliga vid namn är å andra sidan up-

penbara. Jag har redan nämnt Susan och nöjer mig därefter med ett kol-

lektivt varmt tack till alla er som är delaktiga i att min forskning till sist 

blev av och med att konstatera att jag haft två stabila handledare vid min 

sida, professor Kjerstin Almqvist och fil dr Per Folkesson. Utan dem hade 

detta alls inte varit möjligt. Centrum för klinisk forskning och Division 

psykiatri inom Landstinget i Värmland har gett mig möjlighet att vara 

forskarstudent på deltid. 

 

Karlstad 2011-10-10 

 

Ola Lindgren 
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Inledning 

Hur kan det komma sig att psykoterapi över huvud taget finns 

och fungerar? Det är kanske inte självklart att man kan förändras som 

människa i sitt inre sätt att tänka, känna och reagera bara genom att 

”prata” med en annan. Även om det är fråga om en särskild sorts prat i en 

speciell kontext. Vi har vissa förutsättningar, egenskaper och förmågor 

som människor som psykoterapin använder sig av. Asplund kallar dem 

”elementära former”, mänskliga företeelser som inte ger upphov till nå-

gon fråga om ”varför” (Asplund, 1987). Psykoterapin använder sig till ex-

empel av vår språklighet. Att vi kan verbalisera, symbolisera eller repre-

sentera vår oåtkomliga inre värld tillräckligt bra för att någon annan skall 

kunna förstå utan att ha varit med om exakt samma sak (Reeder, 1988). 

Vidare tar psykoterapin vår förmåga till inlevelse och ömsesidighet i an-

språk, att vi kan känna medlidande och utveckla en etik (Cöster, 1997). 

Dessutom är vår inneboende sociala responsivitet av stor betydelse för 

psykoterapin, att vi svarar an mot varandras socialitet spontant och 

sålunda måste lägga band på oss om vi skall kunna avstå från denna 

grundläggande interaktionalitet (Asplund, 1987). Om vi inte vore sådana, 

det vill säga språkliga, etiska och socialt responsiva, som människor och 

medmänniskor skulle man svårligen kunna tänka sig att psykoterapi fanns. 

Dessa grundläggande mänskliga egenskaper är en förutsättning för psyko-

terapi, men de förklarar inte närmare hur psykoterapi fungerar. Det är där 

som utforskandet i detta arbete tar vid. 

Vad som i vid mening varit mitt intresse hittills i avhandlingsar-

betet är förhållandet mellan å ena sidan den terapeutiska metoden och å 

den andra de två personer som är satta att genomföra arbetet med att till-

lämpa metoden tillsammans i individuell psykoterapi. Metoden är ofta 

formulerad i teorier, eller i form av en manual som beskriver hur behand-

lingen skall genomföras och vilka tekniker och förhållningssätt som skall 

användas. Men vad är det som händer inom och mellan de båda aktörerna 

i individuell psykoterapi och som kan innebära att metoden blir ett in-

strument för livsförändring och lindring eller bot av symtom? Om, och i 

så fall hur, kan det vara möjligt att förstå att psykoterapiforskningen inte 

kan finna några skillnader av betydelse i behandlingsresultat när man jäm-
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för olika terapeutiska inriktningar och arbetssätt (Lindgren, Folkesson, & 

Almqvist, 2010). Skillnaderna verkar istället uppstå mellan olika psykote-

rapeuter, oavsett om de arbetar enligt samma metod eller ej (Luborsky, 

McLellan, Diguer, Woody, & Seligman, 1997; Luborsky, et al., 2002). 

Mina studier har riktat in sig på psykoterapeuters och patienters 

tankar med en förförståelse hämtad från litteraturen och tidigare forsk-

ning som innebär att användandet av den terapeutiska metoden förutsät-

ter tillämpningar av den både från psykoterapeutens och från patientens 

sida. Metoden verkar behöva en förmedlande psykoterapeut och en aktivt 

mottagande patient för att ha sin verkan och kanske till och med en viss 

förmåga eller skicklighet hos var och en av de båda vid utförandet. 

Psykoterapi är ett arbete med ett betydligt större emotionellt och 

tankemässigt innehåll hos terapeut och patient än endast det som ”be-

hövs” för att genomföra de olika behandlingsmomenten. Man kan som vi 

skall se i genomgången av psykoterapiforskningens ståndpunkter svårligen 

tänka sig att en människa behandlar, det vill säga förhåller sig till, eller re-

laterar till en annan utan att också den omvända påverkan sker. Patientens 

kontinuerliga uttryck för reaktioner på psykoterapeuten och psykoterapin 

har beskrivits utförligt av kliniker som Langs (1973). Patientens reaktioner 

har sin upprinnelse såväl i realistiska intryck av psykoterapeuten som i 

uppfattningar som är färgade av patientens egna tidigare erfarenheter. 

Dessa erfarenheter kan triggas av den aktuella situationen eller av terapeu-

ten. Psykoterapeuten behöver förhålla sig till båda dessa patientperspektiv 

och helst inte blanda samman dem under det terapeutiska arbetet. Psyko-

analytikern Jacobs beskriver i en fallbeskrivning sina egna tankar och re-

aktioner under en analystimme. Samtidigt som han utför de ”terapeutiska 

handlingarna” rör sig inom analytikern minnen och erfarenheter såväl från 

den aktuella psykoanalysen och patientens livshistoria som från hans eget 

liv i nutid och från hans livshistoria (Jacobs, 1993). Psykoterapi verkar 

således äga rum i ett spänningsfält mellan inre subjektiva reaktioner och 

yttre handlingar hos såväl psykoterapeut som patient. 

Olika psykoterapeutiska metoders effekt 

Psykoterapiforskningen visar i allmänhet att valet av metod står 

för en ganska liten del av förklaringen till utfallet i psykoterapi. Så kallade 
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gemensamma faktorer som allians, motivation, empati med flera som 

finns i alla terapier, förefaller att väga tyngre än valet av metod (Duncan, 

Miller, Wampold, & Hubble, 2010; Sandell, 2004). Terapeutisk allians eller 

samarbetsallians, är begrepp som ofta används för att beteckna tillit, för-

troende och samarbetsklimat mellan psykoterapeut och patient i allmän-

het. En mer precis definition av alliansbegreppet finns hos exempelvis 

Horvath & Bedi (2002). 

 När man testar olika psykoterapeutiska metoder i randomiserade 

och kontrollerade studier blir resultatet för alla erkända metoder baserade 

på psykologisk teori ett positivt utfall för patienten (Messer & Wampold, 

2002). De uppvisar alla resultat som skiljer dem signifikant från ingen be-

handling eller placebo. Däremot kan man vid jämförelse av de verksamma 

metoderna sinsemellan inte finna några skillnader av betydelse. Vid när-

mare granskning finner man däremot betydande variationer i utfall mellan 

psykoterapeuter inom de grupper som sammantaget får goda resultat av 

sina behandlingar. Den metod som terapeuterna använder förefaller ge 

goda behandlingsresultat i allmänhet, men på individnivå skiljer sig utfallet 

för de olika terapeuterna mycket åt, från positivt till negativt (Luborsky, et 

al., 1997). En rad studier och metaanalyser har pekat på att valet av metod 

har ytterst begränsad eller ingen betydelse för vilken effekt en psykotera-

peutisk behandling får för patienten. 

Rønnestad (2006) menar i sin genomgång av aktuell forskning och 

tillgängliga metaanalyser att så litet som upp till en procent av utfallet av 

psykoterapi kan förklaras av psykoterapeutens valda metod, ”treatment 

package”. Däremot pekar forskningsresultaten på att faktorer som graden 

av terapeutisk allians mellan psykoterapeut och patient kan ha större bety-

delse (Rønnestad, 2006). 

Även Armelius (2005) sammanfattar forskningsläget och redovisar 

siffror som anger att mellan femton och tjugo procent av utfallet i psyko-

terapi kan förklaras av valet av metod. Han finner stöd för att personer 

med tydliga beteendeproblem får bäst behandling med metoder riktade 

direkt mot det oönskade beteendet. Människor med problem som griper 

över flera livsområden är mest lämpade för en bredare psykoterapeutisk 

behandling (Armelius, 2005). 

Sandells (2004) tolkning av psykoterapiforskningens resultat är att 

högst sju procent av terapiernas utfall förklaras av den valda metoden, 
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fyrtio till sextiofem procent av gemensamma faktorer eller terapeutfak-

torer och mellan trettio och femtio procent beror på patientfaktorer. 

Den idag sålunda fortfarande aktuella frågan om psykoterapins 

verkningsmekanismer och effekt väcktes redan för mer än sjuttio år sedan 

av Rosenzweig (1936). Han menade att en speciell metods framgång inte 

nödvändigtvis validerar den bakomliggande teorin. Förklaringen till att så 

många olika angreppssätt är framgångsrika kan ha sin grund i gemen-

samma verkningsmekanismer och i psykoterapiernas gemensamma egen-

skaper. Senare forskning, meta-analyser och meta-meta-analyser, har be-

kräftat Rosenzweigs förmodan; olika psykoterapimetoder har generellt 

god effekt och de inbördes skillnaderna är små (Luborsky, et al., 2002; 

Messer & Wampold, 2002). 

Luborsky et al. (2002) menar också att när hänsyn tas till den så 

kallade allegience-effekten, som innebär att resultatet i studier av jämförel-

ser mellan terapeutiska metoder påverkas till förmån för den metod som 

forskaren föredrar, så sjunker differensen mellan olika behandlingar mot 

noll och utebliven signifikans. Det är inte bara forskarens lojalitet mot sin 

föredragna behandlingsmetod som påverkar utfallet i psykoterapistudier 

utan även vilken metod de studerade terapeuterna föredrar. Som synony-

mer till det engelska allegience används här ”lojalitet” och ”föredrar” för 

att variera uttrycken och för att undvika att använda det engelska begrep-

pet oöversatt. Den terapeut som tror på den behandling som ges har ett 

bättre utfall. Här, menar Messer och Wampold (2002), finns en viktig in-

vändning mot forskningen om specifika metoder i psykoterapi. Om det 

endast handlar om en verksam ”substans” som skall tillföras i form av en 

specifik teknik eller ett speciellt beteende från psykoterapeutens sida som 

är verksamt så borde det inte ha någon betydelse vem som tillhandahåller 

behandlingen eller om vederbörande tror på den eller inte. Denna psyko-

terapeutens tro på behandlingen får betydelse också för användandet av 

olika former av overksam behandling eller psykoterapeutisk placebo i 

forskningen. ”Placeboterapeuterna” är medvetna om sin roll och tror inte 

på sin metod som de vet avser att vara verkningslös. En följd av detta för-

farande kan vara att resultaten till förmån för den specifika behandlingen 

överdrivs. 

När man vid metaanalyser och meta-meta-analyser funnit små 

skillnader i utfall mellan olika psykoterapier har en förklaring till dessa 
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skillnader ibland också varit att de beror på slumpen. Även om den verk-

liga skillnaden vore noll så skulle man i enskilda studier förvänta sig 

slumpmässiga avvikelser från det verkliga värdet. Alternativt finns det 

verkliga, men mindre skillnader som är viktiga att uppmärksamma för vi-

dare studier (Luborsky, et al., 2002; Messer & Wampold, 2002). Små skill-

nader i gruppmedelvärden kan till exempel vara ett resultat av större skill-

nader mellan subgrupper av patienter i materialet. En närmare analys 

skulle till exempel kunna visa på att faktorer som matchning av patient, 

terapeut och metod enligt andra kriterier än breda metod- och symtomkri-

terier, är av betydelse. 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, ger med jämna 

mellanrum ut översikter över vad som kan betraktas som evidensbaserad 

behandling som bör implementeras inom hälso- och sjukvården (SBU, 

2005). Man använder sig av breda genomgångar av det aktuella forsk-

ningsläget och klassificerar studier utifrån evidensens styrka. Starkast evi-

dens för en metods effekt ger randomiserade kontrollerade experimentella 

studier enligt modellen för läkemedelsprövningar. Psykoterapi blir i en 

sådan kontext att jämställa med vilken annan medicinsk behandling som 

helst. Evidensbaserad medicin (EBM), eller Evidence-based practice 

(EBP), utgörs av en sammanvägning mellan den vetenskapliga kunskapen, 

klinikerns kompetens och omdöme och den unika patientens karakteri-

stika. Trots det ligger ofta tonvikten enbart på de vetenskapliga bevisen 

för att en viss metod är verksam och det är också de befintliga forsknings-

resultaten som utvärderas och redovisas i de rapporter som ges ut av SBU 

för implementering av evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvår-

den. Den så kallade läkemedelsmetaforen har kritiserats som modell för 

psykoterapiforskning (Stiles & Shapiro, 1989). Psykoterapi kan inte utan 

vidare betraktas som en behandling som administreras och doseras med 

vissa ingredienser var och en anpassad efter en speciell sjukdom eller ett 

visst symtom. Det finns ett stort antal interaktions- och processfaktorer 

som behöver tas med i beräkningen, både hörande till psykoterapeut och 

patient. Ett läkemedel konsumeras passivt av patienten medan psykotera-

pierna förutsätter ett aktivt deltagande från patientens sida. 

Utifrån samma strävan efter en evidensbaserad psykoterapeutisk 

praktik viktar American Psychological Association (APA) de olika ingå-

ende delarna av en sådan evidensbas på ett sätt som delvis skiljer sig från 
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SBUs snävare fokus (Levant, 2005). Man utgår ifrån psykoterapeuten som 

med kännedom om dokumenterat effektiva metoder väljer en metod som 

passar både den egna kompetensen, behandlingens individuella förutsätt-

ningar och patientens symtom, egenskaper och preferenser. Behandlingen 

skräddarsys i varje enskilt fall. Psykoterapeutens inre föreställningar och 

resonemang om behandlingen, relationen till patienten och hur patienten 

bedöms blir med detta synsätt centrala för behandlingsprocessen. 

 

Kontextuella och gemensamma faktorer 

Förutom studier som jämför enskilda psykoterapeutiska metoders 

effekt har forskare också ägnat sig åt att studera gemensamma faktorer 

och verkningsmekanismer. I en sammanfattning av sextio års psykoterapi-

forskning konstaterar Lambert och Barley (2002) att den terapeutiska re-

lationen har större betydelse för utfallet i psykoterapi än den terapeutiska 

teknik som används och att vissa psykoterapeuter är skickligare än andra 

på att hjälpa sina patienter (Lambert & Barley, 2002). De skickliga tera-

peuterna är mer förstående och empatiska, varmare och mer stödjande 

och i viss utsträckning mindre fördömande och kritiska till sina patienter. 

En liknande forskningsgren berör terapeutisk allians, ett begrepp som 

sammanfattar olika aspekter av hur väl terapeut och patient samarbetar 

(Horvath & Bedi, 2002). Den terapeutiska alliansen består huvudsakligen 

av en överenskommelse om vad som är patientens problem, ett samför-

stånd om hur man skall arbeta med problemet, ett ömsesidigt engagemang 

för uppgiften och en förmåga att upprätta och upprätthålla en tillitsfull 

relation. En stark terapeutisk allians hjälper patienten att stanna kvar i be-

handlingen och bidrar till ett positivt utfall både statistiskt och kliniskt. 

Psykoterapeuter som rätt kan avläsa graden av uppnådd allians tidigt un-

der terapin och kan svara adekvat på patientens behov har större möjlig-

heter att bli framgångsrika i sin behandling (Horvath & Bedi, 2002). 

Det finns ett antal terapeutiska relationsaspekter som har forsk-

ningsstöd (Norcross, 2010); a) terapeutens empatiska förmåga, känslighet 

och vilja att förstå patientens belägenhet, b) allians, kvaliteten och styrkan 

hos samarbetet mellan terapeut och patient, c) gemensamma mål och 

samarbete för att nå dem, d) en varm och accepterande hållning från tera-
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peuten, e) kongruens och äkthet i terapeutens person, f) taktfull och väl 

avvägd feedback från terapeuten om patientens beteende och effekter av 

det, g) terapeutens förmåga att reparera alliansbrott och h) terapeutens 

förmåga att hantera egna reaktioner utan att agera ut och genom att vara 

sparsam med att delge information om sig själv. Terapeutens tolkningar 

av patientens beteende kan vara till nytta, men är inte alltid det. 

Gemensamma faktorer kan också förstås med en kontextuell mo-

dell som innebär att terapierna hur olika de än må verka ändå alla följer 

vissa mönster och skapar ett hjälpande sammanhang, enligt en viss ”mall” 

(Anderson, Lunnen, & Ogles, 2010). Psykoterapi innebär enligt denna 

modell a) att skapa en setting, en miljö som är läkande i vid mening, b) en 

myt eller en samling begrepp som förklarar patientens problem och har en 

metod för att hantera dem, c) en positivt laddad känslomässig relation och 

d) en ritual eller procedur som tar både terapeut och patient i anspråk för 

att verka ”helande”. Både det medicinska förståelseparadigmet med psy-

koterapi som ett ”läkemedel” och en kontextuell modell kan förstås som 

olika former av metaperspektiv. Alltså sätt att förstå den psykoterapeu-

tiska teorin och praktiken på en mer generell nivå eller en högre abstrakt-

ionsnivå än den nivå man befinner sig på när man studerar de enskilda 

behandlingarna eller behandlingsmetoderna (Wampold, 2001). 

En liknande kontextuell modell för att förstå psykoterapi har före-

slagits av Sandell (2004). Den innebär dels ett inslag av kända gemen-

samma faktorer som exempelvis terapeutisk allians eller terapeutens em-

pati, men också att det har betydelse hur psykoterapeuten lyckas skapa ett 

sammanhang som är trovärdigt och begripligt för patienten i vilket även 

hans psykologiska problem blir begripligt och hanterbart i större utsträck-

ning. Psykoterapeuter från olika skolor kan skapa en sådan utvecklingsbe-

främjande kontext med olika medel och metoder. De kan till synes vara 

helt olika, men inbördes lika användbara om de någorlunda matchar pati-

entens behov och föreställningar. 

För att sammanfatta två huvudparadigm inom psykoterapiforsk-

ningen så finns en forskningstradition som ser psykoterapi som en speci-

fik behandling av specifika symtom och som därför studerar effekter av 

olika interventioner experimentellt (Wampold, 2010). Den andra tradit-

ionen tar fasta på de gemensamma faktorer som alla framgångsrika psyko-

terapier innehåller. Den stödjer sig på forskningen som endast finner 
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blygsamma skillnader i utfall mellan olika metoder, men desto större skill-

nader mellan hur olika psykoterapeut- och patientpar lyckas nå goda resul-

tat. De meningsmotsättningar och ibland motsägelsefulla resultat och slut-

satser som förekommer inom psykoterapiforskningen diskuteras i APA-

publikationen Evidence-Based Practices in Mental Health (Norcross, 

Beutler, & Levant, 2006) där förespråkare för de två tongivande forsk-

ningstraditionerna (specifika kontra gemensamma faktorer) kommer till 

tals och också får en möjlighet att kritiskt granska den andra traditionens 

synsätt och argument. Lösningen av dessa meningsmotsättningar ligger 

dock kanske snarare i ett både-och än i ett antingen-eller. Det är viktigt att 

utveckla dialogen mellan olika riktningar och därigenom bevara öppen-

heten inför komplexiteten i psykoterapierna. Det behövs fortsatt forsk-

ning både om verksamma terapeutiska tekniker, om den psykoterapeu-

tiska processen, om gemensamma och kontextuella faktorer, om psykote-

rapeuternas egenskaper och kanske framför allt om patientens bidrag till 

behandlingens utfall. 

 

En eklektisk hållning 

Vid undersökningar av psykoterapeuters egen uppfattning om te-

oretisk inriktning visar det sig att en betydande del av kåren uppger sig 

tillhöra en eklektisk inriktning. I en svensk studie är det tjugotre procent 

som uppger sin teoretiska orientering som eklektisk (Carlsson, et al., 

2000). När man undersökte medlemmar i Society of Clinical Psychology 

inom APA svarade tjugonio procent att de betraktar sig som tillhörande 

en eklektisk-integrativ orientering vilket är konsistent med flera andra tidi-

gare studier (Stricker, 2006). Integrativa-eklektiska respondenter utgör 

konstant mellan en fjärdedel och en tredjedel av den undersökta gruppen 

psykoterapeuter. Vad som utgör en eklektisk hållning kan vara föremål för 

individuella tolkningar. En betydelse kan vara att terapeuten inte anser sig 

vara renlärig representant för någon inriktning, en annan att terapeuten 

upplever sig tillhöra en viss skola men ändå kompletterar med tekniker 

från andra. En alltför pragmatisk inriktning kan dock bli teorilös och för-

lora den anknytning till teori och empiri som krävs av en teoretiskt för-

ankrad behandling på vetenskaplig grund. I den kliniska vardagen är 
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”rena” former av psykoterapeutiska metoder sannolikt ovanliga (Stricker, 

2006). 

 

Officiella kontra privata teorier 

Ett sätt att närma sig den integrativa process som många psykote-

rapeuter upplever som nödvändig är den uppdelning mellan explicit offi-

ciell teori och implicit privat teori som har gjorts inom psykoanalytisk 

forskning (Canestri, 2006b). Den privata teorin beskrivs som psykoanaly-

tikerns nödvändiga egna bearbetning av den officiella teorin och således 

inte tvunget som ett avsteg från denna. En sådan process är nödvändig 

och önskvärd för att hela tiden utveckla och uppdatera den officiella teo-

rin genom klinisk praktik. Ett välkänt exempel på denna process är för 

övrigt kognitiv beteendeterapi som uppstått i praktiken som en eklektisk 

blandning av tekniker från kognitiv psykoterapi och från beteendeterapi 

och utvecklats till en etablerad officiell inriktning som kallas kognitiv be-

teendeterapi (KBT) (Canestri, 2006b). 

Vissa forskare menar att den kliniska praktiken i mångt och myck-

et utvecklas oberoende av teorierna (Fonagy, 2006). Frågan om förhållan-

det mellan teori och teknik restes av Freud redan 1922 (Eissler, 1953). 

Idag formuleras frågan också i termer av huruvida modelltrohet är att fö-

redra framför en anpassning av psykoterapin till den individuella patien-

ten. Terapeutiska tekniker härleds enligt Fonagy (2006) sällan ur teorier. 

Teorierna fungerar och används istället snarare som en kunskapsmängd 

varur stöd för förståelsen av kliniskt upplevda fenomen kan hämtas för att 

möjliggöra fortsatt arbete. Man kanske kan säga att teorin formuleras uti-

från vad praktiken behöver, men inte i sin tur det omvända att teorin veri-

fieras i eller av praktiken på ett vetenskapligt sätt. Teorins roll är således 

att underlätta förståelsen av den redan levda praktiken, inte att styra prak-

tiken på förhand (Reeder, 2009). 

Psykoterapeuters privata teorier är ett relativt nytt område av in-

tresse för psykoterapiforskare (Werbart & Levander, 2006). Privata teorier 

definieras som ”Implicit conceptualizations or preconscious derivatives of 

unconscious ideas, linked to different segments of conscious material and 
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held together by the conscious system’s striving for coherent narratives” 

(Werbart & Levander, 2006, s. 109). Det rör sig alltså om 

 outtalade föreställningar 

 förmedvetna derivat av omedvetna idéer 

 länkade till medvetet material 

 sammanhållna av det medvetnas strävan efter sammanhang 

Werbart och Levander (2006) finner i sin studie en diskrepans mellan vad 

de kallar utopiska privata teorier och realistiska sådana. De utopiska teori-

erna kan verka hindrande för behandlingen och de kan också sammanfalla 

på ett för processen negativt sätt med patientens utopiska privata teorier 

om hur psykoterapin skall hjälpa och vad som kan bli resultatet av be-

handlingen. 

De officiella eller explicita teorierna har ett utrymme som behöver 

fyllas av den enskilde terapeuten för att teorin skall vara tillämplig i det 

enskilda ärendet eller i mötet med patienten (Sandler, 1983). Detta är en 

förutsättning för att psykoterapin skall fungera då den övergripande teorin 

är alltför generell. De egna tolkningarna av det begreppsliga utrymmet i de 

officiella teorierna innehåller bland annat allmänpsykologisk kunskap, de-

lar av andra psykoterapeutiska teorier än den egna officiella och också fö-

reställningar grundade på egna erfarenheter. Den implicita, privata, teorin 

skapas också tillsammans med enskilda patienter, ibland som gemen-

samma metaforer eller begrepp som används för att beteckna gemen-

samma erfarenheter i terapin på ett kort och koncist sätt (Canestri, 2006a). 

Psykoterapeuters spontana och egna bearbetning av den officiella teorin 

och nödvändiga egna tankar om psykoterapi kan också formuleras som ett 

”fenomenologiskt imperativ” som gäller psykoterapeuter i arbete (Larsen, 

1979). Erfarna terapeuter utvecklar med nödvändighet en egen erfaren-

hetsgrundad förståelse av psykoterapi och psykoterapeutiskt arbete och 

tenderar att likna varandra mer i tankar och arbetssätt än oerfarna. 

De olika beskrivningarna av psykoterapeuters nödvändiga egna 

teoretiska arbete utifrån praktiken kan sammanfattningsvis betraktas och 

definieras som den mening som psykoterapeuter skapar för sig själv med 

hjälp av sin officiella teori och metod i mötet med patienten mot bak-

grund av sin tidigare erfarenhet. En sådan definition av begreppets inne-

börd är inte avhängigt den psykoanalytiska förståelseram inom vilket det 

uppstått, men den gör inte heller mer än nödvändigt våld på begreppets 
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innebörd exempelvis hos Werbart och Levander (2006). Det finns som 

framgår av ovanstående genomgång skäl att anta att det rör sig om ett för 

psykoterapierna gemensamt fenomen och därmed ett för psykoterapierna 

generellt intressant forskningsområde. Oavsett exempelvis graden av ma-

nualisering av en psykoterapi finns ett utrymme där psykoterapeutens tan-

kar och omdöme kommer att ta plats. 

Forskningen om privata teorier öppnar nya möjligheter att förstå 

såväl gemensamma faktorer och terapeutfaktorer som de kontextuella 

villkor som dessa behöver för att vara verksamma tillsammans med en 

psykoterapeutisk teori och dess tillhörande metod. Här finns också en 

referensram för att kombinera studier av psykoterapeuters och patienters 

privata teorier i samspel. Båda parternas privata teorier om vad som är 

verksamt i det psykoterapeutiska mötet kan ge betydande bidrag till psy-

koterapiforskningen och därmed till förståelsen av vad som är hjälpsamt i 

det terapeutiska arbetet. 

 

Patienters behov av den terapeutiska relationen 

I sammanställningar av psykoterapiforskning med fokus på tera-

peut-, patient- eller relationsfaktorers betydelse för utfallet av behandling-

en är det ofta svårt att skilja dessa faktorer åt i strikt mening (Lambert & 

Barley, 2002). Terapeutens personliga egenskaper och skicklighet blandas 

med interpersonella kvaliteter som empati och värme och utgör tillsam-

mans med generella terapeutiska faktorer som samarbetsallians en samlad 

bred relationsfaktor. 

Vad gäller den terapeutiska relationen finns åtskilliga studier som 

har kommit fram till att klienter anger relationen till sin terapeut som det 

mest hjälpsamma inslaget i terapin. Det verkar som att patienter i mindre 

utsträckning hänför framsteg i terapi till de olika psykoterapeutiska meto-

der eller tekniker som använts (Norcross & Lambert, 2006). Studier av 

psykoterapeuter som psykoterapipatienter pekar i samma riktning. Tera-

peuter anser precis som deras klienter att relationen är viktigast för dem 

när de själva går i terapi, tillsammans med den behandlande terapeutens 

värme och empati samt arbetet med överföring och motöverföring. Bris-

ter i den terapeutiska relationen i form av känslomässigt frånvarande tera-
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peuter, förföriska terapeuter och dålig matchning av patient och terapeut, 

kan betraktas som skadliga inslag i psykoterapi (Norcross & Lambert, 

2006). 

Bohart (2006) drar slutsatsen att psykoterapi är till nytta eftersom 

den ger patienten en struktur att aktivt använda. Patienter är inte passiva 

konsumenter av psykoterapi utan använder och förvandlar terapeuters 

interventioner till bästa nytta för dem själva. Detta är anledningen till att 

det inte finns ett direkt ett-till-ett-förhållande mellan den terapeutiska me-

tod eller teknik som används och det utfall som uppnås. En terapeut kan 

möjligen presentera metoderna på samma sätt för alla patienter enligt en 

manual, men patienterna och deras individuella förutsättningar att an-

vända dem konstruktivt skiljer sig åt (Bohart, 2006). 

Forskare tillhörande olika psykoterapeutiska skolor beskriver på 

liknande sätt hur psykoterapeuter och patienter i psykoterapi gör ett eget 

inre arbete för att psykoterapin skall verka. Kühnlein (1999) beskriver till 

exempel patienters individuella sätt att tillgodogöra sig kognitiv beteende-

terapi i institutionsmiljö. Hon finner fyra olika typiska förändringsstrate-

gier som bygger på patienternas ”självbiografiska narrativ” eller kognitiva 

och affektiva scheman. Dessa scheman färgar dels synen på vad som är 

problem och hur de uppstår och dels de lösningsförsök och förändrings-

processer som den psykoterapeutiska erfarenheten leder till. Patienter till-

godogör sig enligt detta synsätt olika element i psykoterapi genom väl-

kända generella psykologiska processer; assimilation och ackommodation. 

Det sker på kort och lång sikt och fortsätter långt efter det att terapin är 

avslutad, på olika sätt och enligt olika strategier beroende på hur den inre 

världen är beskaffad. 

De hittills mest långtgående försöken att undvara psykoterapeuten 

och därmed relationen mellan terapeut och patient utgörs av den Inter-

netbaserade kognitiva beteendeterapin. Den positiva effekten av sådan 

KBT sjunker dock avsevärt utan ”therapist support”, det vill säga utan en 

möjlighet att kommunicera via datorn med en livs levande psykoterapeut 

(Spek, et al., 2006). Vid Internetbehandling i realtid, istället för med för-

dröjning mellan patientens meddelanden och terapeutens svar, visar det 

sig möjligt att behandla även svårare ärenden (Kessler, et al., 2009). Pati-

enter behöver således även under Internetbehandling en hjälpande relat-
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ion för att kunna tillämpa och dra nytta av metoden i den egna individu-

ella situationen. 

De två huvudaktörerna i individuell psykoterapi, psykoterapeuten 

och patienten, verkar således var och en och i dialog med varandra kunna 

bidra till genomförande och utfall av behandlingen. Det innebär att det 

inte endast är psykoterapeutens tankar om behandlingen och om patien-

ten som har betydelse för hur psykoterapi bedrivs. Patienter har, förutom 

ett liv utanför terapin som har betydelse för utfallet, också tankar om såväl 

psykoterapin, psykoterapeuten och sig själv och om hur den terapi som 

bjuds kan användas på bästa möjliga sätt (Lambert & Barley, 2002). 
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Metod 

Forskningsintervjun 

Den kvalitativa forskningsintervjun har visat sig vara ett pålitligt 

instrument för att samla in data om människors erfarenheter och inre fö-

reställningar om verkligheten, den så kallade livsvärlden (Kvale, 1997). 

Intervjustudier är vanliga också inom psykoterapiforskningen bland annat 

i studier av patienters erfarenheter av psykoterapi (Lilliengren & Werbart, 

2005). Den öppna, utforskande och ostrukturerade dialogen som den kva-

litativa forskningsintervjun ofta är ger väl använd rika och mångfacette-

rade data som kanske bara andra fria narrativ kan mäta sig med. Data blir 

dock aldrig bättre än intervjun. Vissa psykoterapiforskare, bland annat 

Olsson (2008) menar att just psykoterapeuter lämpar sig väl för kvalitativ 

forskning. Psykoterapeuter är vana vid personlig dialog och har tränat 

förmågan att förstå många bottnar i berättelser. 

Intervjuarens betydelse för kvaliteten på de data som samlas in be-

tonas också av Kvale (1997). Intervjuaren och kontexten är två faktorer 

som kan orsaka brister och skevheter i data, men som också kan tillföra 

intervjusituationen viktiga kvaliteter. Intervjuarens kännedom om ämnes-

området som utforskas och förförståelse i vid mening gör det möjligt 

både att ställa relevanta frågor och följdfrågor och att förstå responden-

tens berättelse när den pågår, vilket är viktig feedback till respondenten, 

ger ökat förtroende, en känsla av att bli förstådd och fördjupar dialogen. 

Dessutom börjar analysfasen redan under intervjun genom de samman-

hang som intervjuaren kan skapa i stunden och därefter fördjupa och ut-

forska mera under pågående intervju (Kvale, 1997). Respondentens behov 

av att orientera sig i intervjusituationen och i förhållande till intervjuaren 

är dock en viktig påminnelse om att intervjun inte är en neutral situation 

som skapas endast med den information som undersökaren ger vid och 

inför mötet. Respondenten tolkar syftet med undersökningen, frågorna, 

intervjuarens stil och hierarkiska position, vilka intressen som påverkar 

intervjuaren, hur undersökningens resultat kan komma att användas och 

om detta påverkar respondenten i sin tur (Alvesson, 2003). 

Man har också, som tidigare omnämnts, konstaterat att den så kal-

lade allegience-effekten har betydelse i psykoterapiforskningen (Luborsky, 
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et al., 2002). Vid studier av olika metoders effekt i jämförelse med andra 

förefaller forskarens egna preferenser att kunna ”slå igenom” i resultatet 

till förmån för den egna inriktningen. Det är inte otänkbart att en sådan 

allegience-effekt finns även i en intervjuundersökning och att responden-

ter, av ordval, följdfrågor, ämnesval och annat, kan dra slutsatser om in-

tervjuarens lojaliteter och därmed anpassa sina svar till detta. Responden-

ten kan uppfatta denna lojalitet korrekt eller felaktigt och man kan tänka 

sig en påverkan som leder till endera en överdrivet medgörlig eller en 

överdrivet protesterande svarsattityd. Kanske kan också den egna lojali-

teten göra att en intervjuare ställer olika frågor och följer upp olika svar 

hos olika respondenter utifrån sina egna preferenser. Som alltid vid kvali-

tativa studier är dessa faktorer svåra att kontrollera och det bästa skyddet 

mot otillbörlig påverkan utgörs av en öppen redovisning av möjliga på-

verkansfaktorer tillsammans med en medvetenhet om att de finns och om 

möjligt bör parentessättas. Dessutom utgör kravet på att resultat från kva-

litativa studier tydligt skall vara förankrade i data en säkerhetsanordning i 

detta avseende. 

Föreliggande arbete betraktar intervjun utifrån ett synsätt där den 

är lokaliserad, det vill säga bunden till ett sammanhang, vilket till exempel 

ger upphov till reflektioner om informanternas förhållande till intervjua-

ren (Alvesson, 2003). I studie 1 är intervjuaren själv psykoterapeut, en kol-

lega, och i studie 2 en kollega till de psykoterapeuter som informanten 

haft. Vidare utgår detta arbete från synsättet att det finns en inre verklig-

het att undersöka och att den är tillgänglig via dialogen. Denna ansats rela-

tiviseras dock av vetskapen om att dialogen har ett inslag av konstruktion 

i ögonblicket som gör den undersökta verkligheten mindre absolut. Det 

som undersöks är således i första hand fastare ”strukturer” som informan-

tens erfarenhet och uppfattningar men samtidigt erkänns såväl dialogens 

betydelse för skapandet av mening (Linell, 2001) och kontextens betydelse 

för vad som är möjligt att formulera och säga (Alvesson, 2003). Intervjua-

rens förförståelse och personlighet är faktorer som parentessätts så långt 

möjligt, som i den fenomenologiska forskningstraditionen (Olsson, 2008). 
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Transkribering 

Data som analyseras utgörs i både studie 1 och studie 2 av textdo-

kument baserade på intervjuer som spelats in och därefter skrivits ut så 

nära ordagrant som möjligt. Att transkribera en inspelad intervju är en 

aktivitet som vare sig är banal eller enbart en administrativ fråga om att 

överföra tal till text (Kvale, 1997). Kvale (1997) menar att denna överfö-

ring inte låter sig göras och heller inte bör göras utan reflektion. Att över-

föra dialog till text är inte att betrakta som en enkel kalkering utan utgörs 

av en konstruktion av data i en modalitet, text, baserad på data i en annan 

modalitet, ett samtal. Han jämför dialogen med terrängen och transkript-

ionen med kartan och menar bland annat att man bör fundera över vilken 

typ av transkription som passar för undersökningens syfte. Skall man för-

söka efterlikna talspråket så nära som möjligt, men då offra en del av läs-

barheten, eller skall man skriva ut intervjun som rent skriftspråk utan de 

halva meningar, upprepningar och omtag som är vanliga i talad dialog? I 

detta arbete har valts en så talspråkligt nära utskrift som möjligt för att 

försöka bevara respondentens uttryck och idiom och behålla känslan av 

samtal så långt möjligt i texten. En anledning till detta är önskemålet att 

kunna använda ord och uttryck ur intervjuerna som så kallade in vivoko-

der (Strauss & Corbin, 1998), en annan att kunna använda citat och kärn-

fulla formuleringar som är respondenternas egna som illustrationer i resul-

tatredovisningen. Intervjuerna har transkriberats av intervjuaren dagarna 

efter intervjun, vilket underlättar förståelsen av helheten i vad som sägs 

och gör att även passager med lägre hörbarhet kan uppfattas korrekt ge-

nom att intervjuaren kommer ihåg ungefär vad som sades. Transkription-

en blir också en första genomläsning och ett detaljstudium som inleder 

analysfasen. 

 

Analys av intervjudata 

Under analysfasen i en intervjuundersökning övergår forskarens 

dialog med informanten i en dialog med texten, den transkriberade inter-

vjun (Kvale, 1997). I en studie enligt grounded theory innebär detta att två 

dialoger, med informanter respektive med texter, förs parallellt under 

större delen av datainsamlingsfasen eftersom datainsamling och analys 
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sker iterativt enligt principer för teoretisk sampling. Detta samplingsförfa-

rande innebär i korthet att datainsamlingen fortlöpande baseras på den 

framväxande analysen och de behov av nya data som uppstår för att nå 

den stipulerade teoretiska mättnaden. Även validering av data kan ske 

kontinuerligt och successivt i analysen genom att den framväxande förstå-

elsen eller teorin kontrolleras mot befintliga och nya data (Strauss & Cor-

bin, 1998). 

Kodning i föreliggande två studier har gjorts i huvudsak enligt 

Strauss och Corbin (1998) som tydligt har beskrivit ett tillvägagångssätt. 

Kodningsförfarandet är nära förbundet med det teoretiska samplingsför-

farandet. Det är kodningsarbetet som kommer att styra samplingen ge-

nom att man väljer ut egenskaper eller dimensioner hos de framväxande 

kategorierna som behöver undersökas mera för att mätta kategorin. Första 

steget i kodningsprocessen utgörs av en mikroanalys av data. En ”line by 

line analysis” för att få en första överblick av data och hur data hänger 

samman. Det blir ett första begreppsliggörande och ett sätt att komma 

”bakom” det första spontana intrycket efter intervjun och upptäcka vad 

som finns att finna på ett djupare plan i data. Strauss och Corbin rekom-

menderar för övrigt forskaren att lyssna mer till data än till den intervju-

ade som om informanten inte alltid helt känner sina utsagors fulla inne-

börd. Kodningen sker hela tiden med fokus på begreppens egenskaper, 

relationer, dimensioner och variation. I kodningen eftersträvas både en 

tydlig förankring av abstraktionerna i data och användning av ord och ut-

tryck i data som koder, så kallade in vivokoder. 

Till en början fortlöper datainsamling och kodning med hjälp av 

öppen sampling och öppen kodning. Under detta skede vet forskaren 

fortfarande för litet om sitt studerade fenomen för att ha en bestämd rikt-

ning för datainsamling och begreppsliggörandet av sina fynd. I takt med 

att koderna börjar bli många och ett behov av att samla flera koder till 

kategorier börjar uppstå sker en gradvis övergång till relationell, variation-

ell och diskriminerande sampling, vilket motsvaras av axial och selektiv 

kodning. Relationell sampling undersöker relationer mellan den framväx-

ande teorins olika delar, variationell sampling fenomenets olika variationer 

och diskriminerande sampling sker genom att undersöka mycket specifika 

fall för att klargöra skillnader. Axial kodning innebär att kategorier ordnas 

i över- och underordnade grupper och att relationer mellan kategorier och 
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subkategorier beskrivs. Axial kodning handlar också om att finna och be-

skriva villkor för ett begreppsliggjort fenomen. Under vilka förutsättning-

ar uppträder det? I vilken sekvens? Med vilka konsekvenser? Hur och var-

för? Selektiv kodning avser förfining och nyansering av kategorier så att 

de får den bredd och variation som efter hand leder till begreppslig mätt-

nad. 

Enligt Strauss’ och Corbins (1998) grounded theory sker en första 

abstraktion redan vid den öppna kodningen där utsagor med gemen-

samma egenskaper placeras i samma kod. Begreppsbildningen börjar såle-

des redan vid analysens första steg för att därefter utvecklas och förfinas 

efter hand. De menar att grounded theory bör göra det möjligt för forska-

ren att se nya möjligheter i sina fenomen, till att klassificera sitt material på 

sätt som andra forskare kanske inte skulle göra eller ingen kanske tidigare 

gjort med liknande material. 

Som tekniskt hjälpmedel vid kodningen har använts mjukvaran 

QSR N6 och NVivo 9 för PC, två versioner av ett dataprogram för kod-

ning och dataanalys. Att koda data med hjälp av dator och programvara 

underlättar för forskaren att hålla reda på koder, textstycken och datafiler, 

men inbjuder kanske också till överanvändning av datorprogrammets sor-

terings- och sökfunktioner på bekostnad av det egna tankearbetet. Det 

finns en risk för att programmet styr teori- och begreppsbildning genom 

att underlätta hierarkisering av begreppen på bekostnad av andra än hie-

rarkiska modeller för relationer mellan dem. En viktig del av både datain-

samlingsprocessen och kodningen är också de ”memos” som forskaren 

skriver under hela processen. Memos är en sorts dagboksanteckningar 

som rymmer infall och lösryckta idéer och associationer som inte ännu är 

fullt utvecklade. De kan komma till användning under processens gång 

när nytt material tillkommit och kastar nytt ljus över det tidigare arbetet 

och den förståelse som utvecklats dittills. I föreliggande två studier har 

dels ett anteckningsblock och dels en datafil som fyllts på med noteringar 

följt forskaren under hela arbetet. På så vis har idéer, frågor och hugskott 

både för analys och för datainsamling samlats. Dessutom finns i QSR N6 

och i NVivo 9 en speciell funktion för att skapa memos i anslutning till 

kodningen där memot länkas till den specifika koden och textraden för att 

lätt kunna återfinnas i sitt sammanhang. 
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Variationer och olika synsätt inom grounded theory 

Det finns inom den grupp forskare som använder grounded the-

ory olika inriktningar och uppfattningar om hur man bäst går tillväga. En 

skiljelinje som diskuteras är synen på verkligheten. Frågan är i vad mån en 

kvalitativ metod är ägnad att upptäcka den befintliga verkligheten, eller 

om den tjänar som instrument för att tolka och förstå den verklighet som 

skapas i dialog mellan forskare och data eller informanter. En av meto-

dens upphovsmän, Glaser (2002), försvarar en objektiv syn på forskning-

en och verkligheten. Han menar att man med grounded theory kan ut-

forska och finna nya fenomen som utgör en del av en existerande verklig-

het. Charmaz (2000) förespråkar däremot en konstruktivistisk grounded 

theory. Hon menar att anspråk som Glasers (2002) på att upptäcka en ob-

jektiv verklighet som finns i data är orealistiska. Det är forskaren som 

skapar mening och begrepp. De ”upptäcks” inte i den befintliga verklig-

heten eller med hjälp av tekniska kodningsprocedurer (Thorne, 2011). 

När det gäller arbetssättet anser Glaser (1998) att fältanteckningar 

är överlägsna inspelade och transkriberade intervjudata för att ”göra” 

grounded theory. Glaser förespråkar en snabb och skissliknande datain-

samlingsmetod, intervjua på dagen, skriva anteckningar och koda dessa på 

kvällen och så ut på fältet igen påföljande dag. Han har således ett något 

annorlunda förhållningssätt till analysarbetet än exempelvis Strauss och 

Corbin som lägger större vikt vid ett metodiskt arbete steg för steg 

(Strauss & Corbin, 1998). 

Även Charmaz (2000) kritiserar Strauss och Corbin (1998) för de-

ras strävan att förfina befintliga och utveckla nya kodnings- och analys-

tekniker. Hon menar att kraften i metoden och skickligheten hos forska-

ren inte ligger i det tekniska handhavandet av allt fler procedurer utan i 

dialogen med data och genom jämförelser mellan olika data inbördes. 

Den framväxande förståelsen kan på så sätt i dialog med data också skapa 

nya innebörder och se nya aspekter av fenomenen i data, utan anspråk på 

att ha funnit den enda eller rätta sanningen. I linje med detta resonemang 

är Charmaz (2005) också kritisk till att använda dataprogram för kodning 

och analys av data. Hon menar att forskaren riskerar att fastna i detaljer 

och procedurer och därigenom kan förlora förståelsen av helheten. När-

heten till data, metoden att ständigt jämföra nya med befintliga data i dia-
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log med den framväxande förståelsen och teorin, förefaller att vara den 

kärna i grounded theory som de olika inriktningarna kan vara överens om. 

Hur detta bäst görs är man däremot inte eniga om. 

 

Tillförlitligheten hos grounded theory som vetenskaplig metod 

Strauss och Corbin (1998) diskuterar vilken tillförlitlighet under-

sökningar enligt grounded theory har. Tillförlitligheten säkras främst ge-

nom transparens, genom att forskaren redovisar forskningsprocessen och 

hur väl forskningens fynd är grundade i data. Beskrivningen av processen 

omfattar både samplingsförfarandet och begreppsbildningen. Hur det 

första samplet valdes, vilka kategorier som framträdde, vilka kategorier 

som låg till grund för fortsatt sampling och så vidare. Eftersom forskning 

om människor och socialt samspel, till skillnad från laboratorieförsök, oft-

ast inte går att reproducera under exakt samma förhållanden från en fors-

kare till en annan ersätts kravet på reproducerbarhet med ett krav på fors-

karen att redovisa processens olika steg och slutsatser. En läsare kan då 

följa och värdera både metod och resultat utifrån undersökningens olika 

steg och processens olika faser. För att ytterligare ”grunda” analys och 

begrepp i data används ofta in vivokoder och citat ur intervjuer. Valide-

ring sker successivt genom det iterativa förfarandet med omväxlande data-

insamling och analys. Teoretisk sampling innebär i sig en kontinuerlig 

jämförelse och kontroll av den framväxande analysen mot nya data som 

kan sägas utgöra en valideringsprocess. 

När det gäller den grundade teorin så har Glaser formulerat fyra 

krav som en god teori skall uppfylla (Glaser, 1998). För det första skall 

teorin ha god passform. Teorins validitet beror på hur väl begreppen i den 

beskriver mönster i de data som den gör anspråk på att begreppsliggöra. 

För det andra skall teorin fungera. Begreppen och deras inbördes relat-

ioner bör kunna förklara centrala delar av det studerade fenomenet. För 

det tredje bör teorin vara relevant och beröra vad som människor verk-

samma inom det studerade området anser är väsentligt. Till sist skall teo-

rin också vara möjlig att modifiera i ljuset av nya data och nya forsknings-

resultat. I både studie 1 och studie 2 har Glasers kriterier varit vägledande 
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under arbetet och vid utvecklingen av de centrala begreppen och det slut-

liga resultatet av studierna. 

 

Etik 

Båda studierna har genomgått etikprövning och godkänts. Psyko-

terapeuterna som anmälde sig som informanter i studie 1 var inte i någon 

form av beroendeställning eller kunde på annat sätt tänkas riskera att bli 

menligt påverkade av själva forskningsintervjun. De personer i studie 2 

som anmälde sig som informanter efter att ha genomgått en eller flera 

psykoterapier var däremot i en mer utsatt situation, en situation som 

krävde särskilda etiska överväganden innan datainsamlingen startade. In-

tervjuerna planerades därefter för att undvika de risker för negativ påver-

kan som kunde identifieras och förutses. För några informanter var tera-

pierfarenheten inte så välartikulerad eller utvecklad som en sammanhäng-

ande berättelse. I dessa fall var det viktigt att intervjuarens frågor hjälpte 

informanten att formulera sig, men inte gick längre i att utforska psykote-

rapin och tankar om den än vad som var nödvändigt för att erhålla data 

som kunde besvara studiens frågeställning. Syftet med intervjun var att ta 

del av informantens tankar, inte att skapa nya eller påverka befintliga tan-

kar i någon riktning. Informanterna informerades noga om att syftet med 

intervjun inte var terapeutiskt och intervjuaren undvek att ge nya infalls-

vinklar på psykoterapin som informanterna själva inte tidigare haft. Dess-

utom betonades att syftet med studien inte var att bedöma psykoterapeu-

ten eller utfallet av behandlingen. Informanten fick också veta att inter-

vjun inte skulle handla om de svårigheter eller symtom som man sökt 

psykoterapi för att komma till rätta med. Dessa berördes enbart i de fall 

som informanten själv förde något på tal och temat fördjupades inte. In-

tervjuernas fokus var endast informanternas tankar om vad som varit 

verksamt i psykoterapin eller om de hade tankar om vad som inte hade 

varit verksamt. 

Grounded theory är också en metod som har en inneboende etik. 

Datainsamlingen begränsar sig till det antal informanter som behövs för 

att uppnå teoretisk mättnad och de data som samlas in analyseras och an-

vänds omgående. En studie enligt grounded theory riskerar därför inte, till 
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skillnad från studier där man skapar stora databaser för eventuellt senare 

bearbetning, att lämna data kvar som inte används i forskningen. 
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Empiriska studier 

Studie 1 

Syfte 

Studien avser att utforska psykoterapeuters tankar om vad som är 

verksamt i psykoterapi. 

Frågeställning 

Vad tänker psykoterapeuter är verksamt i deras sätt att bedriva 

psykoterapi? 

Metod 

Eftersom psykoterapeuters tankar om vad som är verksamt i psy-

koterapi inte är så väl utforskat valdes en explorativ ansats med öppna 

intervjuer. Som metod för datainsamling och analys valdes grounded the-

ory som väl lämpar sig för att skapa begrepp och hypoteser om tidigare 

relativt outforskade och subjektiva fenomen. 

Psykoterapeuter legitimerade för individuell psykoterapi rekryte-

rades som informanter via olika psykoterapeutiska verksamheters och för-

eningars hemsidor samt genom personlig kännedom. Sex individuella in-

tervjuer och en gruppintervju genomfördes vilket gav begreppslig mätt-

nad. Sammanlagt nio informanter deltog i studien, både män och kvinnor 

med olika yrkesbakgrund och med olika psykoterapeutisk inriktning. In-

tervjuerna inleddes med samma fråga ”Vad tänker du är verksamt i ditt 

sätt att arbeta med psykoterapi”? för att därefter utvecklas i en öppen dia-

log. Intervjuerna spelades in, sparades som ljudfiler och transkriberades så 

nära ordagrant som möjligt före analys. De genomfördes och analyserades 

turvis. Alla utom den inledande intervjun ägde således rum efter det att 

tidigare intervjuer hade transkriberats och analyserats så långt möjligt. 

Skriftligt informerat samtycke inhämtades från informanterna vid 

intervjutillfället. Studien godkändes efter prövning av Forskningsetisk 

kommitté vid Karlstads universitet. 
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Resultat 

Ett centralt begrepp, förnyande erfarenhet, utvecklades ur data. För-

nyande erfarenhet är en process där terapeuten och patienten i samarbete 

och dialog försöker att skapa situationer där patienten kan göra nya erfa-

renheter. Dessa situationer avser att ifrågasätta eller utmana patientens 

befintliga erfarenheter genom att denne gör en ny erfarenhet som är an-

norlunda jämfört med dem som tidigare gjorts. Därigenom kan tidigare 

gjorda erfarenheter också förstås i ett nytt perspektiv och bli mer rimliga 

och hanterbara i ljuset av de nya. Den på så sätt förnyande erfarenheten är 

vägen till terapeutisk förändring enligt informanterna. Att vara i en 

känslomässigt trygg relation med en terapeut, att utmanas och uppmunt-

ras att prova ett nytt beteende eller att på olika sätt komma i kontakt med 

tidigare dolda tankar och känslor är alla exempel på potentiellt nya och 

förnyande erfarenheter. Erfarenheter som kan öka patienternas möjlighet-

er till minskat psykiskt lidande och därigenom ett bättre liv. 

Begreppet förnyande erfarenhet ger en övergripande bild på me-

tanivå av olika psykoterapitekniker och terapeutiska skolor. Det omfattar 

såväl terapier som syftar till beteendeförändring som behandlingar som 

syftar till att förändra tankar och känslor. Processen omfattar tre viktiga 

komponenter. Den första är det personliga mötet mellan terapeut och 

patient. Den andra är att det unika hos varje patient kräver att psykotera-

pin individualiseras för att vara verksam. Och den tredje är att psykotera-

peuter använder etablerade psykoterapeutiska metoder och tekniker för 

att påverka personliga svårigheter eller symtom. De terapeutiska metoder-

na definierar också situationen som psykoterapi och skiljer den från andra 

former av personliga samtal. Dessa tre centrala komponenter i psykote-

rapi samordnas av psykoterapeuten till en konstruktiv process, förnyande 

erfarenhet, under alla skeden av behandlingen. Förnyande erfarenhet för-

stås som en kumulativ process där patientens erfarenheter förändras ge-

nom att tillföras nya intryck och nytt material fortlöpande under behand-

lingens gång.  

Det centrala begreppet förnyande erfarenhet och underbegreppen 

på nästa nivå, ett personligt möte, individualisering och använda psykoterapeutiska 

tekniker sammanfattar den grundade teorin om vad psykoterapeuter tänker 

är verksamt i individuell psykoterapi. 
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Studie 2 

Syfte 

Att utforska patienters tankar om vad som är verksamt i psykote-

rapi och därigenom öka kunskapen om hur patienter uppfattar den psyko-

terapeutiska processen. 

Frågeställning 

Vad tänker patienter var verksamt i den psykoterapi de själva ge-

nomgått? 

Metod 

Även här valdes en kvalitativ intervjustudie enligt grounded theory. Pati-

enters subjektiva uppfattningar om psykoterapi är mer studerade än psy-

koterapeuters, men för att få en fördjupad bild av de personliga erfaren-

heterna, som tidigare huvudsakligen kvantitativ enkätforskning redovisat, 

valdes öppna och ostrukturerade intervjuer. Det var också av intresse att 

göra två studier, en av psykoterapeuters tankar om vad som är verksamt 

och den andra av patienters, för att få två olika bilder av individualpsyko-

terapeutiskt arbete som utvecklats enligt samma metod. Detta för att ha 

en möjlighet att jämföra resultat från studierna och för att kunna bygga 

vidare på dem i nästa del av avhandlingsarbetet. 

Informanter rekryterades via en annons i dagspressen. För att 

uppnå begreppslig mättnad behövdes åtta informanter som gått i indivi-

duell psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut. Åtta informanter bidrog 

med data om sexton psykoterapier eftersom flera informanter hade erfa-

renhet av mer än en psykoterapi. Terapierna var av olika längd, de hade 

avslutats för längre eller kortare tid sedan och de bedrevs inom olika tera-

peutiska traditioner. Några exklusionskriterier fanns; a) Psykoterapier hos 

en icke-legitimerad psykoterapeut kom inte ifråga, b) presumtiva infor-

manter som varit patienter hos intervjuaren uteslöts och c) informanter 

som vid tillfället gick i psykoterapi eller planerade att påbörja behandling i 

närtid uteslöts. Intervjudialogen startade med frågan: ”Vad tror du det var 

som var verksamt i din psykoterapi?” Den inspelade intervjun avidentifie-
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rades och skrevs ut som textdokument före bearbetning. Datainsamling 

och analys skedde som i studie 1, omväxlande. 

Skriftligt informerat samtycke inhämtades från informanterna vid 

intervjutillfället. Studien godkändes efter prövning av Regionala etikpröv-

ningsnämnden i Uppsala (dnr 2010/113). 

Resultat 

Det centrala begrepp som utvecklades ur data var terapeutens lyhörda accep-

tans. Det beskriver essensen i vad patienterna i studien tänker är verksamt 

i psykoterapi. Lyhördhet är en in vivokod liksom acceptans. Det är alltså 

ord som informanterna använt under intervjuerna för att beskriva centrala 

tankar och uppfattningar om den psykoterapi de har erfarenhet av. Ly-

hördhet innebär att terapeuten har en förmåga att visa sig känslig för pati-

entens behov och känslomässiga tillstånd och att ge gensvar på ett ade-

kvat och konstruktivt sätt. Acceptans representerar en stödjande och icke-

dömande hållning och terapeutens tolerans, välvilja och förstående in-

ställning. När acceptans föreligger så menar informanterna att skuld- och 

skamkänslor mildras. Terapeutens lyhörda acceptans påverkar terapeutens 

handlingar och genomsyrar hans robusta närvaro. Vidare så är samspelet mel-

lan terapeut och patient också påverkat av patientens erfarenheter med terapeu-

ten och av vad patienten lärt sig i psykoterapin. Lära sig är också in vivokod. 

Det man som patient lär sig prövas kontinuerligt under terapin i livet ut-

anför densamma och både lyckade och misslyckade prov ger material till-

baka in i psykoterapiprocessen. Under en psykoterapeutisk process gör 

terapeuten nästan oundvikligen något eller några misstag och sårar patien-

ten eller överskrider personliga gränser. Konsekvenserna av dessa misstag 

kommer att bero av patientens erfarenheter med terapeuten. Patienten har 

antingen tillräcklig tillit till terapeutens välvilja och robusthet för att med-

verka till att reparera och förlåta misstagen eller så dominerar upplevelsen 

av en svag eller sårande terapeut vilket så småningom leder till ett avhopp 

från terapin. 
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Slutsatser och diskussion 

Avsikten med psykoterapiforskning är ofta att visa på statistiska 

samband mellan olika interventioner och utfall och att predicera vilken 

metod som tillämpad ger bäst utfall för en viss patientgrupp. Också 

forskningen om gemensamma faktorer följer detta paradigm, om än 

mindre troget (Duncan, et al., 2010). Mer sällan försöker forskarna att för-

stå de terapeutiska processerna och deras olika förutsättningar och mång-

fald, utan att göra anspråk på att kunna generalisera förståelsen till alla fall 

av ett visst slag. Här möts två vetenskapliga synsätt eller paradigm, det ena 

lika gammalt som psykoterapin själv, fallstudien eller den upprepade fall-

studien (Yin, 2007), och det andra ett nyare och mer ”medicinskt” synsätt, 

som påminner om läkemedelsprövning (Stiles & Shapiro, 1989). I det 

psykoterapeutiska arbetet som det ter sig i resultaten av studie 1 och 2 och 

också enligt APAs begrepp evidensbaserad praktik (Levant, 2005), står det 

enskilda fallet och den detaljerade förståelsen av den individuella behand-

lingens förutsättningar i centrum. Den psykoterapeutiska verksamheten 

förstås som så komplex att den behandling som är att rekommendera i det 

ena fallet kan man avråda från i det andra, trots att problematiken till det 

yttre kan tyckas vara snarlik. 

Resultatet av de två studierna sammanfaller väl med en rad andra 

studier inom psykoterapeut- och patientforskningen, men baseras till 

skillnad från flertalet på utsagor från patienter och psykoterapeuter om 

behandlingar som utförts i reguljär verksamhet. Kvalitativa studier har 

den fördelen att de kommer mycket nära sina informanter och deras inre 

världar som kvantitativa eller experimentella studier inte kan göra på 

samma sätt (Thorne, 2011). Det är vanligt att psykoterapier som beforskas 

har kommit till stånd enbart för att utgöra underlag för forskning och där-

för saknar en ”vardaglig” kvalitet som finns i naturalistiska psykotera-

pistudier. 

I båda studierna kan informanterna utan större ansträngning lägga 

de officiella teorierna åt sidan och reflektera över psykoterapi på meta-

nivå. Det verkar som om det ”fenomenologiska imperativ” som tidigare 

beskrivits faktiskt är för handen (Larsen, 1979). Man kan kanske inte delta 

i en psykoterapi utan att ha subjektiva tankar och föreställningar om den. 
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Psykoterapeuterna i studie 1 betonar vikten av att följa processen nära och 

utifrån sin förståelse av den och patientens behov för stunden individuali-

sera behandlingen och de vägar till förnyande erfarenheter som lämpligen 

kan skapas. Patienterna i studie 2 läser av och värderar sin psykoterapeut; 

finns en person som är lyhörd och accepterande, ger gensvar och står ut 

med att höra vad som berättas och orkar med patientens reaktioner? Om 

det är fallet så kan dialogen öppnas och fördjupas, patienten kan både för-

låta misstag från terapeutens sida och ta avstånd från terapeuten genom 

att fatta egna beslut som går emot vad terapeuten vill. Finns inte denna 

lyhördhet och robusthet hos psykoterapeuten så riskerar psykoterapin att 

avbrytas. 

Båda studierna, men kanske främst studie 2, ger också en finger-

visning om att psykoterapiutbildning behöver innehålla moment som ut-

vecklar blivande terapeuters förmåga att tänka självständigt om sin patient 

och terapiprocessen. Studierna ger också indikationer på att blivande psy-

koterapeuters personliga robusthet behöver bedömas och utvecklas under 

utbildningen. Den traditionella tredelade utbildningsmodellen med teori, 

handledning och egenterapi är tänkt att tillgodose dessa behov, men åt-

minstone egenterapimomentet är ifrågasatt med jämna mellanrum ef-

tersom det inte finns entydig empiri som stöder att man blir en bättre 

psykoterapeut av det (Högskoleverket, 2010). 

Två iakttagelser, närmast i förbigående, kan vara av intresse för att 

komplettera resultaten av studierna. I studie 1 berättade psykoterapeuter 

om vad de tänkte var verksamt i sitt sätt att arbeta med psykoterapi. De 

svarade ofta någonting i stil med ”jo, jag hade en patient som…” när de 

ombads att beskriva något närmare. Personer som gått i psykoterapi å 

andra sidan, berättade i studie 2 om sin psykoterapeut när de reflekterade 

över vad de tänkte varit verksamt eller overksamt. Dessa två sätt att tänka 

och besvara intervjufrågor antyder att det finns en stark intersubjektivitet i 

psykoterapi som går utöver föreställningen om att psykoterapi är en be-

handling som någon ”ger” en annan. Det förefaller i föreliggande studier 

att vara karakteristiskt både för psykoterapeuters och tidigare patienters 

tankar att den andre är ett medverkande och aktivt arbetande subjekt. 

Psykoterapi förefaller därigenom mera vara att betrakta som ett samarbete 

än som en ”behandling” enligt vad som framkommer i dessa två studier. 
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Ett metaperspektiv 

Man kanske kan invända att metaperspektivet var ”inbyggt” i stu-

dierna från början genom att informanterna ombads att berätta med egna 

ord om sina egna tankar. Urvalet gjordes dessutom bland legitimerade 

psykoterapeuter och personer som gått i psykoterapi med en önskan att 

samla in data från en rad olika psykoterapeuter och psykoterapier. Det var 

studier som i utgångsläget ville undersöka psykoterapi som ett generellt 

fenomen, utöver den förståelse som de olika teoretiska och metodmässiga 

skolbildningarna tillhandahåller. Det var dock inte givet att bilden som 

framträdde skulle bli begriplig och sammanhängande. De två studierna är 

en sorts ”tvillingstudier” som kompletterar varandra och ger en bild av 

psykoterapiprocessen ur olika perspektiv, även om inte informanterna 

består av psykoterapeut-patient-par som arbetat tillsammans. Studierna 

ställer en snarlik fråga till informanterna; Vad är det som är verksamt i den 

psykoterapi du bedriver eller har erfarenhet av? Svaret på frågan är en 

modell av psykoterapi ur respektive grupp informanters perspektiv där 

flera olika terapier och terapiformer kan förstås med samma begrepp, på 

en metanivå. 

En grounded theory om vad terapeuter och patienter tänker är 

verksamt i psykoterapi får kanske dessutom i sig karaktären av metateori. 

En teori som förhåller sig meta, på ett annat logiskt mer övergripande 

plan, till de olika etablerade skolbildningarna. Syftet med metodvalet i stu-

dierna var också att undersöka och konceptualisera ett fenomen förutsätt-

ningslöst, vilket visade sig både möjligt och fruktbart. Ett metaperspektiv 

öppnar en möjlighet till en dialog om psykoterapi som inte behöver 

handla om vilket tillvägagångssätt som är det bästa. En sådan dialog kan 

också inrymma forskare och kliniker med många olika bakgrunder och 

inriktningar. I föreliggande studier har individuell psykoterapi studerats. 

Även grupp- och familjeterapeuter och deras patienter skulle kunna berika 

dialogen om psykoterapi i ett metaperspektiv. 

 

Förhållandet mellan teori och praktik 

Förhållandet mellan teori och praktik är ett centralt område för 

psykoterapiforskningen. Uppfattningen om vilken av de två som har före-
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träde och huruvida det är önskvärt att teorin styr praktiken eller det om-

vända har också stor klinisk betydelse. Alltför rigid teori hindrar prakti-

kens utveckling (Fonagy, 2006). Praktiken skulle kunna inspirera till nya 

teoretiska formuleringar om den släpptes friare i förhållande till teoretiska 

läger. Dessa har ibland till uppgift att befästa existerande grupperingars 

positioner och att kontrollera att praktiken går ”rätt” till, istället för att 

understödja det psykoterapeutiska arbetets utveckling. Nya terapeutiska 

tekniker härleds sällan ur teoretisk utveckling utan det är snarare det om-

vända som gäller (Fonagy, 2006). Det är ur praktiken och ur upptäckter av 

vad som fungerar eller är verksamt som teorin utvecklas. Dogmatiska 

hinder är en av anledningarna till att psykoanalytisk teori har blivit vild-

vuxen och delvis osammanhängande. Varje teoretisk gruppering har sina 

egna, ibland snarlika, teoretiska formuleringar och dess skrivande företrä-

dare citerar mera sällan varandra. Att döma av det rika utbudet på Psyko-

terapimässan i Stockholm 2010 så utvecklas även andra inriktningar än 

den psykoanalytiska i samma banor (Soback & Bohman, 2010). Klinisk 

erfarenhet i form av praktikernas implicita, privata, teorier kan vara den 

kunskapsgruva som bör exploateras för att i framtiden utveckla den tera-

peutiska praktiken (Fonagy, 2006; Larsen, 1979). 

Det finns också en vetenskaplig diskussion om förhållandet mel-

lan praktisk och teoretisk kunskap i Sverige. Reeder (2009) menar, liksom 

Fonagy (2006), att den psykoterapeutiska praktiken sällan består av tilläm-

pad teori eller tillämpad vetenskap. Förhållandet är snarare det omvända. 

Teoretiserandet är en aktivitet för sig med ett eget värde som har till upp-

gift att erbjuda ord för erfarenheter, att ”öppna (…) erfarenhetens värld” 

(Reeder, 2009, s. 97). Genom det teoretiska arbetet kan praktikerns för-

ståelse fördjupas och praktiken förändras. En process som liknar den som 

Larsen (1979) beskriver att erfarna psykoterapeuter befinner sig i när de 

utvecklar en metaförståelse vid sidan av sin officiella teori. 

 

Integrativt synsätt eller metaperspektiv 

På senare år har ett integrativt perspektiv på psykoterapi utveck-

lats nära nog till en av de etablerade inriktningarna. Kanske har det i viss 

mån skett på grund av den hårdnande konkurrensen mellan psykoterapeu-
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tiska varumärken och den marknad på vilken de konkurrerar (Larsson, 

2010; Soback & Bohman, 2010). Inte minst forskning om gemensamma 

faktorer har bidragit till en insikt om att psykoterapeuter, trots skilda teo-

retiska formuleringar och grupperingar, i många fall både lånar av 

varandra och arbetar med likartade interventioner och terapeutiska pro-

cesser (Duncan, et al., 2010; Norcross, 2002). Dessutom förefaller det 

vara så att redan psykoterapins ”founding fathers” var väl medvetna om 

konkurrenternas förtjänster och att man i viss utsträckning delade synen 

på vad som var verksamt i de olika behandlingsformerna (Larsson, 2010). 

Metaperspektivet skiljer sig dock från det integrativa, även om de kan ha 

beröringspunkter. Reflektioner på metanivå innebär inte ett försök att 

skapa en enhetsteori eller en enhetsterapi där man tar det bästa från de 

olika skolorna och skapar en ”superterapi”. Snarare kan man förstå meta-

perspektivet som ett sätt att, på en annan logisk nivå, bevara och studera 

de olika inriktningarna som individuella uttryck för samma ”sak”. Man 

försöker förstå hur och varför psykoterapi är verksamt i allmänhet, vilka 

processer som underlättar människors personliga och känslomässiga ut-

veckling och bidrar till minskad förekomst av symtom och oönskade be-

teenden. Det är med ett metaperspektiv sannolikt att det finns flera an-

vändbara, men olika, yttringar av de underliggande ”mekanismerna” för 

förändring i form av psykoterapeutiska strategier och interventioner. I en 

svensk studie av psykoterapeuters attityder till psykoterapi framkommer 

att skillnader mellan psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning och 

med kognitiv- och kognitiv beteendeterapeutisk inriktning i synen på te-

rapeutisk teknik och vetenskap kan utgöra hinder för en integrativ ut-

veckling. Vissa inriktningar lämpar sig väl för integration, men det förefal-

ler också att finnas synsätt som möjligen inte är förenliga (Larsson, Kaldo, 

& Broberg, 2009). 

 

Vetenskapliga synsätt kan påverka hur bilder av psykoterapi kon-
strueras 

En studie av missbruksvård där sambandet mellan terapeutens 

följsamhet till metoden och behandlingsresultat studerades visar hur ve-

tenskapliga undersökningsmetoder kan forma bilden av behandling och 

hur forskare riskerar att bortse från det komplexa i klinisk praktik (Barber, 
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et al., 2006). Forskarnas första ansats var att undersöka om följsamhet till 

en behandlingsmodell och behandlingsresultat samvarierade. Man under-

sökte alltså om bättre följsamhet gav bättre behandlingsresultat. Man fann 

inget sådant samband. Därefter bytte man analysmetod och upptäckte att 

sambandet fanns, men i form av en u-formad kurva. Medelgod följsamhet 

gav bäst behandlingsresultat och låg respektive hög följsamhet visade sig 

vara ungefär lika ineffektivt. Psykoterapiforskningen behöver kanske på 

samma sätt vara uppmärksam på hur bilden av det psykoterapeutiska ar-

betet konstrueras av våra vetenskapliga metoder för att inte gå miste om 

erfarenheter och kunskap från den kliniska praktiken (Larsen, 1979). Lars-

en (1979) problematiserar psykoterapiforskningens vetenskapliga metoder 

och hur de bidrar till att konstruera vår bild av psykoterapi och de fråge-

ställningar som kan undersökas. Till exempel kan psykoterapeuters och 

klienters upplevelser och intentioner visa sig vara mer centrala för be-

handlingen än terapeutens metod, trots att sådana faktorer passar tradit-

ionella experimentella undersökningsmetoder sämre. 

 

Fortsatt forskning 

I föreliggande studier har den enhet som studerats varit terapipro-

cessen i sin helhet. Man kan också ställa in avstånd och fokus i en psyko-

terapistudie på enskilda sessioner eller till och med på specifika intervent-

ioner (Elliott & James, 1989). Olika fokus för processtudier kan tillsam-

mans ge mer fullödig kunskap. De följande studierna i detta avhandlings-

arbete skulle därför med fördel kunna vara studier av sessioner som en del 

av en terapi eller av interventioner som en del av en session, som i sin tur 

utgör en del av en terapi. Studier av specifika interventioner eller behand-

lingsmodulers effekter på målsymtom är inte ovanliga, men intervention-

ers och sessioners plats och betydelse i och för den psykoterapeutiska 

processen förekommer mera sällan. Det skulle även vara fruktbart att stu-

dera psykoterapeuter och patienter som arbetar tillsammans och deras 

respektive arbete under en psykoterapeutisk process, kanske i förhållande 

till vissa utfallsmått. 
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Ett centralt begrepp, förnyande erfarenhet, utvecklades ur data. Förnyande erfarenhet är en 
process där terapeuten och patienten i samarbete och dialog försöker att skapa situationer 
där patienten gör erfarenheter som ifrågasätter eller utmanar tidigare erfarenheter som 
patienten har eller ger ett nytt perspektiv på tidigare erfarenheter som gör dem mer 
begripliga och hanterbara. Förnyande erfarenhet leder till att patientens upplevelsevärld 
och beteende förändras i riktning mot ett ökat psykiskt välbefinnande.

I studie 2 intervjuades åtta personer som gått i individuell psykoterapi av olika längd 
och teoretisk inriktning hos legitimerad psykoterapeut. De bidrog med data om sexton 
psykoterapier eftersom flera av dem hade erfarenhet av mer än en psykoterapi.

Det centrala begrepp som utvecklades ur data var terapeutens lyhörda acceptans. Lyhördhet 
innebär att terapeuten har en förmåga att visa sig känslig för patientens behov och 
känslomässiga tillstånd och att ge gensvar på ett adekvat och konstruktivt sätt. Acceptans 
representerar en stödjande och icke-dömande atmosfär och terapeutens tolerans, välvilja 
och förstående inställning.
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