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Abstrakt 
 

Forskning av biverkningar inom kognitiv beteendeterapi (KBT) har varit relativt outforskat och viss brist på 

kunskap råder inom området. Syfte och frågeställningar med detta examensarbete var att undersöka 

psykoterapeuters uppfattning om och erfarenheter av biverkningar av KBT. Genom en explorativ induktiv studie 

med kvalitativ ansats undersöktes detta. Informanterna var sex KBT-psykoterapeuter. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade på olika beskrivningar av vad 

en biverkan är och att biverkningar var av både positiv och negativ karaktär. En del av biverkningarna var 

förväntade och upplevdes ha en positiv effekt utifrån behandlingens syfte och en del av biverkningarna var inte 

förväntade och upplevdes ha en negativ effekt utifrån behandlingens syfte. Positiva biverkningar ansågs vara 

relaterade till naturliga reaktioner som förekom vid förändringsarbete och inte var skadliga varken för klienten 

eller terapin. Negativa biverkningar handlade om bieffekter som var långvariga, ineffektiva och skadliga för 

klienten. Resultatet visade även att psykoterapeuterna hade erfarenheter av biverkningar inom KBT. Dessa var 

faktorer som bidrog till negativa effekter i terapin vilka tematiserades som psykoterapeutens förhållningssätt, 

terapistörande, psykoterapins effekt på omgivningen samt interaktion mellan KBT och samhälle. Fynden var att 

framför allt två områden inom biverkningar var komplexa och svåra att förebygga eller påverka: dels 

psykoterapins effekt på omgivningen, dels interaktion mellan KBT och samhälle. Som rekommendation för 

fortsatt tillämpning av KBT betonades uppmärksamhet kring kontextens påverkan samt vikten av att reflektera 

över samhällets påverkan på psykoterapiområdet.   
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Introduktion 

 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandlingsmetod som används inom 

många områden. Att metoden hjälper människor och leder till framgångsrika resultat är 

forskare och kliniker världen över relativt ense om. Tidigare forskning har diskuterat vilka 

gemensamma fakorer (common factors) som varit de aktiva faktorerna i en framgångsrik 

terapi (Wampold, 2001). Det som däremot har varit och är relativt outforskat är biverkningar 

av psykoterapi. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012) uppmärksammade 

för första gången i Sverige psykoterapins oväntade negativa effekter. Rapporten hänvisar till 

Barlows (2010) och Lilienfelds (2007) studier om negativa effekter. SBU kommer att 

undersöka vilka biverkningar och negativa effekter psykologisk behandling kan åstadkomma. 

Ett program på Sveriges Radio (P1, Kropp och själ: Biverkningar efter samtalsterapi utreds, 

2012-09-25) väckte intresset kring området. Som snart blivande psykoterapeuter kommer vi i 

kontakt med dessa frågor och ville därför undersöka området vidare samt utifrån att  

kvalitetssäkra behandlingsmetoden KBT. I detta arbete läggs fokus på de två första 

teoribildningarna, vilka är beteendeterapi och kognitiv terapi. I följande del av introduktionen 

beskrivs kognitiv beteendeterapi och kunskapsläget vad gäller biverkningar inom psykoterapi.  

 

Kognitiv beteendeterapi 

KBT beskrivs som en välkänd psykologisk behandlingsmetod som bygger på forskning och 

teoribildning utifrån inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi samt kunskap 

om människans nervsystem (BTF, 2009). Tyngdpunkten i terapin ligger på att hjälpa 

människor att kunna genomföra specifika förändringar eller nå vissa mål. Dessa mål kan 

innebära ett nytt sätt att fungera, känna, tänka och hantera problem. Fokus är främst på 

samspelet mellan individen och omgivningen och på den nuvarande situationen snarare än på 

det förflutna. Kåver (2006) och Hayes och Strosahl (2010) har beskrivit att KBT är resultatet 

av en lång kunskapsutveckling om det mänskliga psykets uppbyggnad och funktion. De 

beskriver utvecklingen av KBT som en lång resa i form av tre faser eller vågor där två 

centrala teorier har haft stor betydelse, nämligen behavorismen och den kognitiva psykologin.  

 

I mitten av 1900-talet utvecklades och utformades den klassiska beteendeterapin. En relativt 

god förståelse hade uppnåtts för hur beteenden lärs in och vidmakthålls och hur olika 

miljömässiga betingelser påverkar inlärningen. Respondent inlärning hade stort värde för att 

förstå hur rädslor, fobier och ångestproblem uppstod medan den operanta inlärningen ansågs 
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som en viktig förklaringsmodell för att förstå beteendets funktion (Karlsson 2010; Ramnerö & 

Törneke, 2013). Beteende omfattar yttre händelser eller handlingar och inre processer som 

känslor, tankar, motivation och kroppsliga responser. Syftet med tillämpad beteendeanalytisk 

forskning och intervention är att förstå och påverka beteende i sin kontext samt att hjälpa 

människor att utveckla en nödvändig och användbar beteendereportoar (Eikeseth & Svartdal, 

2007; Karlsson, 2010). 

 

I slutet av 1960- talet slog Becks kognitiva psykoterapi igenom. Den kognitiva psykoterapin 

utgår från att innehållet i tankarna bestämmer individens känsloupplevelser och leder till vissa 

bestämda affektiva responser (Perris, 1996). Beck (1970) menar att sättet att uppfatta 

verkligheten bestäms av tidigt införlivade kognitiva strukturer eller scheman som utgör en 

sorts filter för upplevelsen och bestämmer sättet att bearbeta, tolka och lagra stimuli, såväl 

från omvärlden som från den inre miljön. Den kognitiva strukturen eller scheman antas bestå 

av grundläggande uppfattningar som individen har om sig själv och omvärlden. Scheman 

bildas under uppväxten och utvecklas under hela individens liv. Vissa schema antas vara 

stabila och upplevs som sanningar medan andra lättare kan förändras och påverkas. Förutom 

scheman har negativa automatiska tankar och kognitiva förvrängningar en viktig del i den 

kognitiva teorin, så kallad dysfunktionell informationsbearbetning. Ett annat begrepp som  

utvecklades senare var begreppet mode. Mode kan beskrivas som ett nätverk av kognitiva, 

affektiva, beteendemässiga, motivationsmässiga samt kroppsliga reaktionssätt som speglar sig 

i nuet (Beck, 1970; 2006). I det praktiska arbetet förenas den kogntiva teorin och 

beteendeteorin till behandlingsmetoder. Metoden utgår från individens tolkningar och 

strategier som påverkar varandra ömsesigt.  Individens tankemönster, känslor och reaktioner 

bearbetas, då dessa på olika sätt antas bidra till individens svårigheter (Kåver, 2006).  

 

Kunskapsläget av biverkningar inom psykoterapi 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2008) definierar läkemedelsbiverkning som en skadlig 

och oavsedd reaktion på ett läkemedel. I en publicerad elektronisk artikel från FASS (2013) 

definieras biverkningar inom medicinsk vetenskap när effekten av ett läkemedel inte förväntas 

eller som är oönskad när läkemedlet intas så som det är avsett att tas och i en dos som är 

rekommenderad. Vanligtvis är dessa effekter negativa. I en forskningsöversikt av Lilienfield 

(2007) gällande biverkningar av psykoterapeutisk behandling, beskrevs forskningsläget. Han 

definierade viss typ av behandling i potentiellt skadliga terapier (Potentially Harmful 
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Treatments, PHT). Terapier med empiriskt stöd (Empirically Supported Therapies, EST) är 

terapibehandlingar som har visat sig vara effektiva inom kontrollerade studier eller 

systematiska fallstudier för specifika sjukdomar såsom depressiva störningar, paniksyndrom, 

tvångssyndrom och bulimi (Chambless & Hollon, 1998). Lilienfield (2007) hänvisar till 

Wampold et al. (1997) studie om att väletablerade psykoterapier brukar ge ungefär likvärdig 

effekt. Nya resultat från mätningar av psykoterapieffekt visar att inte alla behandlingar är lika 

effektiva. Till exempel beteendeterapi, med exponering och responsprevention, tenderar att 

vara mer effektiv än icke-beteendeterapier för tvångssyndrom, generaliserad ångestsyndrom 

och specifik fobi (Chambless & Ollendick, 2001; Hunsley & DiGuilio, 2002). Mer 

oroväckande är att det under senaste decenniet framkommit att viss psykologisk behandling 

kan producera skador hos vissa individer (Beutler, Bongar & Shurkin, 1998). Lilienfield 

(2007) ansåg att forskning om skadliga effekter av behandling kan ge värdefull information 

om de mekanismer som försämrar klientens tillstånd i terapi. Han menade att en skadlig 

mekanism är för tidigt avbrott vid exponeing som kan förekomma även i välfungerade 

psykoterapier. Som en följd av detta, kan dessa mekanismer bidra till antingen kortvarig 

klientförsämring eller förlångsammade framsteg för klienten även i behandlingar som 

vanligtvis främjar förbättring. En bättre förståelse av dessa mekanismer kan därför ge insikter 

till oförutsedda effekter i psykoterapi. 

 

Potentiellt skadliga terapier uppfyller följande tre kriterier enligt Lilienfield (2007): 

 

1. De har visat sig ha skadliga effekter psykiskt eller fysiskt för klienten eller andra, till 

exempel släktingar. 

2. De skadliga effekterna är bestående och speglar inte bara en kortsiktig försämring av 

    symtomen under behandlingen. 

   3. De skadliga effekterna har replikerats av oberoende utredningsgrupper. 

 

Lilienfield (2007) redovisade att skadliga effekter av psykoterapi är flerdimensionella. Han 

hänvisade till Boisvert (2003) och Mercer, Sarner och Rosa (2003). De inkluderade att 

symtom förvärras, uppkomst av nya symtom, ökad oro om ännu ej existerande symtom, 

överdrivet beroende av terapeuter, ovilja att söka framtida behandling samt fysisk skada. 

Barlow (2010) hänvisade till Bergins (1971) som menade att forskning visat lite 

uppmärksamhet åt negativa faktorer i terapin. Han betonade att de som bedriver psykologiska 
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behandlingar har ett etiskt ansvar och detta är att undvika att skada klienten. Han framhöll att 

det är hög tid att man inom klinisk psykologi satsar mer på forskning för att identifiera 

variabler som bidrar till negativa effekter i terapin. Bergin (1963) kom fram till att 

psykoterapi kan få människor att må bättre men han upptäckte också att en del individer blev 

sämre av psykoterapi. Han fann att negativa behandlingseffekter inträffar ganska regelbundet 

och uppskattade försämringseffekten mellan 10-15% av alla fall (Barlow, 2010).  

 

Psykisk skada definierades inte bara som försämring men också en bromsande grad av 

förbättring som följd av psykoterapi (Lilienfield, 2007). Vissa rapporter tyder på att vissa 

patienter med paniksyndrom får paradoxal ökning av ångest och även oväntade panikattacker 

under avslappning och ökad fokusering på kroppsliga förnimmelser (Adler, Craske, & 

Barlow, 1987). Lilienfield (2007) hänvisade till Osts (1987) forskningsresultat som visar att 

avslappning ofta är en effektiv behandling för personer med panikstörning, fobier och andra 

ångeststörningar. Det är troligt att avslappning är användbar för vissa klienter med 

ångeststörningar, men skadliga för andra. Lilienfield (2007) refererade till Garfield (1994) och 

Tehrani, Krussel, Borg och Munk-Jorgensen (1996) om att psykoterapier som är skadliga kan 

ge hög frekvens av tidiga klientavhopp. Lilienfield (2007) hänvisade till en egen studie 

(Lilienfeld & Lynn, 2003) om att konsekvenser av forskning om potentiellt skadliga terapier 

är att vissa psykoterapeuter har antagit att terapi är ofarligt. De menar att devisen att göra 

något är alltid bättre än att inte göra någonting. Det finns många terapier som ej är undersökta 

i kontrollerade studier. Både förespråkare och motståndare till EST- rörelsen bör kunna hitta 

en gemensam grund för en central punkt: behandlingar som riskerar att ge skada bör antingen 

undvikas eller, i fråga om behandlingar som ger både positiva och negativa effekter, 

genomföras endast med försiktighet (Lilienfield, 2007).  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet och frågeställningarna i detta examensarbete var att undersöka psykoterapeuters 

uppfattning om och erfarenheter av biverkningar av KBT.  
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Material och metod  
 

Design  

Utifrån examensarbetets syfte valdes en explorativ induktiv kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Den syftade till att undersöka psykoterapeuters uppfattning om 

och erfarenheter av biverkningar av KBT. Vid en kvalitativ metod studeras icke- 

kvantifierbara variabler såsom tankar, känslor och upplevelser. Dess ändamål är att öka 

förståelsen för olika fenomen och genom detta bidra till ökad kunskap samt till att beskriva 

data i form av människans eget uttalade eller skrivna ord eller observerbara beteende. 

Ändamålet för den kvalitativa forskningen är att öka förståelsen för ett fenomen, men inte att 

söka efter kausala orsakssammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009; Trots, 2010). Analysen av 

transkriberade intervjuer utfördes med en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys kan genomföras antingen manifest eller 

latent. I den manifesta ansatsen analyserar forskare det som uttrycks i intervjutexterna och 

skiljer ut tydliga kategorier och teman från textmaterialet. I den latenta ansatsen gör forskare 

en fri tolkning av intervjutexterna (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Datainsamling 

Urval 

Informanterna valdes genom ett strategiskt bekvämlighetsurval. Detta för att i möjligaste mån 

uppnå omväxling bland informanterna med variation utifrån kön, antal arbetade år och 

utbildning inom ämnet. Inklusionkriterie för informanterna var legitimerad psykoterapeut. Ett 

så kallat bekvämlighetsurval i enlighet med Polit och Beck (2009) har använts, där närhet till 

informanterna, intresse av ämnet och vilja att medverka i studien har varit styrande. Det är en 

metod som är vanlig vid kvalitativa studier och som innebär att på ett mer lättillgängligt sätt 

finna deltagarna till intervjuerna, det är också tids- och resurssparande (Polit & Beck, 2009; 

Trots, 2010). Inför genomförandet utformades två informationsbrev, ett till 

verksamhetscheferna och ett till informanterna. Först skickades ett informationsbrev till 

verksamhetscheferna (bilaga 1) på två olika kliniker vilka tillhörde landstinget och en privat 

verksamhet. Detta för att författarna bodde på olika orter och skulle intervjua på var sitt håll. 

Informationsbrevet handlade om undersökningens syfte, genomförande och metod. Efter 

godkännande av vårdenhetscheferna skickades det andra informationsbrevet, brevet om 

samtycke, till informanterna (bilaga 2). Det handlade om informanternas rättigheter kring 
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deltagandet i intervjun vilka var konfidentialitet kring deltagandet, rätten att när som helst 

bryta intervjun utan krav på att uppge orsak samt studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011). 

De inkluderade informanterna bestod av fem kvinnor och en man. Erfarenheten som 

psykoterapeut varierade mellan 9-38 år.  

 

Genomförande av datainsamling 

Författarna förberedde sig inför intervjuerna genom att göra varsin pilotintervju. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en pilotstudie syftar till att pröva att metoden som forskaren har 

valt är relevant. Han menar också att intervjuaren ökar sitt självförtroende genom att utföra 

pilotintervjun före själva undersökningens början. Författarna genomförde två provintervjuer 

med blivande psykoterapeuter. Provintervjuns syfte var att undersöka om frågorna i 

intervjuguiden var relevanta för syftet samt att minimera risken att intervjuförfarandet skulle 

skiljas åt författarna emellan. Efter genomförd provintervju modifierades intervjuguiden i 

form av omformuleringar samt justeringar av två frågor. Författarna valde i förväg att inte 

använda materialet som framkom i provintervjuerna i den ordinarie studien. Samtyckesbrevet 

skickades till informanterna per E-post. Telefonkontakt togs med alla personer för bekräftelse 

av deltagandet. Vid kontakt per telefon gjordes också en överenskommelse om tid för 

intervju, samt var den skulle hållas. Val av tid och plats var viktigt och utgångspunkten var att 

informanten själv fick välja. En person valde att intervjun skulle ske genom skype (skype är 

ett videosamtalsprogram via dator). Tre personer intervjuades på sina arbetsplatser och två 

valde att komma till landstingets vuxenpsykiatriska mottagning där ett lugnt och avskilt rum 

ordnats.   

 

Intervjuerna inleddes med att samla in bakgrundsinformation om informanterna såsom yrke 

och antal yrkesår. Totalt genomfördes sex intervjuer, tre intervjuer vardera. Antalet intervjuer 

valdes för att studien skulle vara genomförbar utifrån tid och resurs samt att erhålla ett 

material som var tillräckligt djupt och informationsrikt för att uppnå studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes under januari och februari 2013 och ägde rum i 

en lugn miljö, som informanterna valde. Längden på intervjuerna varierade mellan 20 till 40 

minuter och samtliga spelades in. För studiens datainsamling valdes semistrukturerade 

intervjuer, där specifika teman berördes utifrån fem öppna huvudfrågor i en intervjuguide 

(bilaga 3). Under intervjun utformades löpande följdfrågor utifrån informanternas svar som 

”kan du utveckla mer” eller "hur tänker du eller uppfattar du". Genom en intervjuguide skapas 
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möjligheten att täcka de ämnen eller omsorgsfullt skapa de frågor som tänktes rymmas under 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck,  2009).  

 

Analys av data 

Analysmetoden innebär ett systematiskt och objektivt sätt att analysera intervjumaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Den ger möjlighet att använda både det manifesta och det 

latenta av det som framkommer i intervjuerna vilket innebär att texten har analyserats på 

beskrivande och tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2004). De menar att analysarbete är 

en process där forskaren går fram och tillbaka i texten mellan helheten och delarna. De 

förklarar några centrala begrepp som beskriver analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys 

vilka är domäner, meningsbärande enhet, kondenserande meningsbärande enhet, kod, 

underkategori, kategori och tema (bilaga 4). Med induktiv ansats menas en förutsättningslös 

analys av texter till exempel människors berättelser om sina erfarenheter eller upplevelser 

(Lundman & Graneheim i Granskär & Höglund, 2008, s. 187-201). Resultatets trovärdighet 

diskuteras i en kvalitativ innehållsanalys utifrån giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Det är därför av värde att öppet redovisa metoden och hur datainsamlingen och 

kategoriseringen har skett (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Genomförande av dataanalys 

De insamlade och transkriberade texterna analyserades med hjälp av induktiv, manifest 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Eftersom denna 

undersökning fokuserades på psykoterapeuternas uppfattning och erfarenheter fann vi det 

lämpligt att välja denna analysform. Manifest ansats (Graneheim & Lundman, 2004) ger 

större giltighet då författarna inte fritt kan göra egna tolkningar (Figur 1). När 

datainsamlingen var genomförd skrevs intervjuerna ned ordagrant. De transkriberade 

intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger av författarna var för sig och även tillsammans 

för att kunna skapa en uppfattning om intervjun som helhet. Författarna reflekterade sedan 

tillsammans över textens innehåll. Författarna utgick från domäner som motsvarade syftet. 

Sedan identifierades meningsbärande enheter ur texten som sedan kondenserades, vilket 

innebär att texten kortades ned och därmed blev texten mer lätthanterlig utan att innebörden 

ändrades. Författarna diskuterade fortlöpande innehållet med varandra under analysprocessen 

för att förvissa sig om att tolkningen stämde överens med kontexten i de meningsbärande 

enheterna. Detta följdes av en abstraktion vilket betyder att de kondenserade enheterna 

namngavs med en kod. Författarna jämförde koderna för att hitta likheter och skillnader i 
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texterna. Detta hjälpte författarna att se insamlade data på ett nytt sätt. Fler koder med samma 

innehåll bildande underkategorier som i nästa steg utmynnade i kategorier. Den underliggande 

innebörden i kategorierna sammanfördes slutligen till fem teman som representerade 

återkommande ämnen i uppsatsen. Ett analysschema enligt Graneheim och Lundman (2004) 

skapades för att användas som ett verktyg under analysens gång (bilaga 5).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Olsson och Sörensen (2011) menar att när forskning fokuserar kring frågor som berör 

mänskliga förhållanden måste vissa etiska krav följas. Kraven har formulerats för att skapa en 

norm för forskare och andra som lämnar information till vetenskapliga undersökningar. Etiska 

principer finns för att skydda den enskilde människan och visar respekt för människovärdet 

vid forskning (Malterud, 2009; Olsson & Sörensen, 2011). Vårdvetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer användes med dess fyra grundläggande huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka har 

beaktats i examensarbetet. Upplägget i denna studie strävade efter att ta hänsyn till 

intervjupersonens integritet och känslor samt till etiska principer. Deltagandet i studien var 

frivilligt, samtycke inhämtades hos samtliga informanter efter godkännande från de ansvariga 

verksamhetscheferna. Frivillighet att delta och möjlighet att avbryta intervjun när som helst 

utan att ange några orsaker förtydligades både i samtyckesbrevet och vid intervjutillfället. På 

detta sätt togs hänsyn till autonomiprincipen, där personen har rätt att bestämma över sig själv 

och ta ansvar för sitt eget liv. Deltagarna informerades även om syftet med studien och att det 

kommer att resultera i en examensuppsats som efter godkännande kommer att publiceras. De 

fick veta att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt och att enskilda personer inte 

skulle kunna identifieras i det färdiga resultatet. De godkände sin medverkan muntligt och 

skriftligt.  

     

Ljudspelningarna och det transkriberade materialet förvarades inlåst och med tillgång endast 

för författarna. Materialet behandlades konfidentiellt, på sådant sätt att personuppgifter och 

namn avidentifierades och ersattes med koder. De inspelade intervjuerna kommer att sparas 

tills dess att uppsatsen blir godkänd för att möjliggöra granskning av det inspelade materialet. 

Eftersom dessa etiska krav har efterföljts och resultatet varit tillfredställande, anses nyttan 

med forskningen ha övervägt de eventuella riskerna för informanterna. Hänsyn har därför 

tagits till “inte skada, göra nytta” principen (Malterud, 2009). Förhoppningen var att 

deltagarna skulle se det som positivt till att vara deltagande i uppsatsen och att deras 
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upplevelser kan användas för att erhålla ny kunskap om ett problemområde som är ringa 

utforskat.  

 

 

Resultat 
 

Utifrån syftet att beskriva psykoterapeuternas uppfattning och erfarenheter av biverkningar av 

kognitiv beteendeterapi identifierades fem teman under analysarbetet. Uppfattning om 

biverkningar, psykoterapeutens förhållningssätt, terapistörande, psykoterapins effekt på 

omgivningen samt interaktion mellan KBT och samhälle. Resultatet redovisas i löpande text 

med utgångspunkt i dessa teman med hjälp av underrubriker och tillhörande citat.  

 

Uppfattning om biverkningar   

De flesta informanter var överens om att biverkningar var sådant som var oavsiktligt i 

behandling, insats eller åtgärd. Biverkan var allting annat utöver det som var fokus i 

behandlingen, en slags oförutsedd effekt. Dessa biverkningar kunde vara både positiva och 

negativa.  
 

"Biverkan som ord tänker jag att man gör något som man har ett syfte med, någon slags förändring 

eller påverkan och så blir det istället en annan effekt som inte var önskad". (Informant 1)  

 

Andra sätt att se på biverkningar som psykoterapeuterna beskrev var ökande symtom. Inte de 

ökande symtom som sker av till exempel interventioner vid vissa behandlingsmetoder utan till 

exempel oavsiktliga triggers av känslor som klienten inte kunde hantera. Det kunde också 

handla om ökade symtom som fanns kvar på lång sikt och inte gick över eller symtom som ej 

förväntades uppkomma i terapin.  
 

"Saker som kommer upp som man inte är beredd på för att det inte är en eftersträvad effekt i terapin, 

exempelvis mer ångestfylld, deprimerad eller självmordsbenägen". (Informant 4)  

 

Effekter som kunde upplevas negativa för klienten och som inte kunde anses positiva eller 

befrämjande enligt psykoterapeuten för den eftersträvade effekten av behandlingen, ansågs av 

någon informant som en klockren biverkan. Medan någon annan informant aldrig hade varit 

med om detta, denne hade uppfattning om att biverkningar inte finns.  
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"Vad kan det vara? Jag har aldrig varit med om så jag vet inte. Jag kan inte säga att det skulle 

finnas någon specifik biverkning i KBT, jag tror inte att KBT har specifika biverkningar som andra 

terapier inte har". (Informant 5) 

 

Psykoterapeuterna var av åsikten att lidande eller obehag är en naturlig del av livet. Att leva 

innebär att samspela med sin omvärld-andra människor, den fysiska tillvaron och 

omständigheter som tillkommer genom tidens gång. Att ha perspektiv på tillvaron och att 

bemöta svårigheter som följer och acceptera dem.  

 
”Jag tycker inte obehag, stress, hjärtklappning, ökade fysiska symtom är biverkningar, de är 

normala reaktioner som är inbyggda i oss. Jag kallar de befrämjande och önskvärda i situationer 

som vi behöver. Att utsätta klienten för obehag är ju mitt jobb som terapeut att göra, det är KBT:s 

hela kärna att det ska upplevas på det viset först”. (Informant 6) 

 

Klienten sökte KBT ofta av anledningen att skapa en förändring. Ett sätt att hjälpa klienten 

var att hjälpa denne att skapa nya strategier eller beteenden att komma ur problemet. 

Förändring och ett nytt sätt att hantera svårigheter kunde upplevas obekvämt eller obehagligt i 

början.   
 

”För en person som har förlorat ett barn eller förälder och har stängt av sina känslor, och när vi i 

terapin försöker att arbeta med att plocka fram känslor, speciellt sorgen, då kan det upplevas som 

negativt för klienten men är nödvändig för behandlingen”. (Informant 3) 

 

Flera informanter hade uppfattningen att det var skillnad mellan det naturliga kortsiktiga 

obehaget som klienten kände i terapin och det långsiktiga obehaget som inte var effektivt. Det 

obehag som är kortsiktigt ansågs vara nödvändigt och eftersträvades för förändringsarbetet i 

terapin. Det upplevdes inte av vissa informanter som en biverkning medan några nämnde 

dessa som positiva biverkningar. Några av de intervjuade påpekade att dessa obehag kunde 

adresseras och även borde tas upp i terapin med klienten. Flera av psykoterapeuterna betonade 

vikten av utvärdering av terapin tillsammans med klienten efter en terapisession. De ansåg att 

detta var en möjlighet att stanna upp och reflektera över terapin och klientens mående och 

eventuella biverkningar.  
 

Psykoterapeutens förhållningssätt 

Informanterna hade uppfattning om och erfarenheter av biverkningar utifrån förhållningssätt 

som terapeut. Det kunde handla om att göra för många interventioner, vara för snabb att vilja 
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komma igång med behandlingen innan grundlig problemanalys genomförts, ha för få antal 

sessioner godkända av uppdragsgivare eller att vilja prestera bra som terapeut. Det kunde 

även handla om att som terapeut ha för ensidiga metoder och interventioner samt rigiditet i sitt 

förhållningssätt. En ytterligare faktor i förhållningssättet var skillnad i utgångspunkt från olika 

terapeutiska skolor.  

 
"Att man kan hålla på och växla mellan olika metoder och interventioner, det kan skapa en osäkerhet 

och det kan bli fragmenterat". (Informant 2)  

 

" Psykodynamiskt förhållningssätt kanske lämnar lite mer åt slumpen och för en KBT-terapeut med 

sättet att jobba med ett uttalat fokus är det lättare att se biverkningar". (Informant 3).  

 

Andra saker som framkom i förhållningssättet som terapeut hade att göra med hur relaterandet 

till klienten skedde. Att man kunde sätta för mycket press på klienten, överkrav som gav en 

negativ effekt för både klient och terapeut. Det kunde även handla om att terapeuten höll på 

för länge med terapin utan att fundera på vad den fyllde för funktion. Den särskilda subjektiva 

upplevelsen av stöd hos terapeuten visade sig vara värdefull för klienten men inte funktionell 

för förändring Även ett passiviserande av klienten kunde vara en biverkan av psykoterapi, 

terapi kunde göra klienter beroende av terapeuten.  
 

"Speciellt när man är väldigt förändringsinriktad som terapeut så kan man sätta igång 

känsloreaktioner som varken terapeuten eller patienten är beredd på och som man inte kan hantera i 

terapin". (Informant 4) 

 

"Vi som duktiga KBT-psykoterapeuter tar på oss rollen att lösa problem och vi har våra 

manualiserade behandlingsformer som vi följer, därmed kan vi passivisera klienten i sitt 

tillfrisknande. Det kan vara en biverkan därför att vi egentligen inte vill ha dessa effekter när vi 

följer manualen för strikt". (Informant 6) 

 

Terapistörande  

Det fanns faktorer som kan ses som biverkan utifrån klientspecifika beteenden. Flera 

informanter beskrev biverkningar i arbetet med klienter med svårare problematik, exempelvis 

anknytningsproblematik. Det handlade om hur vissa av dessa klienter förhöll sig då 

besvärligare delar av terapin närmade sig. Några informanter hänvisade till fenomen negativa 

för klienten och ej heller positiva och befrämjande för terapeuten för den eftersträvade 

effekten av terapin.  
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"Självklart varit med om, det händer hela tiden, speciellt i möte med svåra patienter, när de börjar 

hota (unga tjejer som har fyra till fem självmordförsök bakom sig) och säger att de inte orkar stå ut 

med ångesten vid exponering, då lutar jag mig bakåt och vågar inte göra det som krävs". (Informant 

6)  

 

Även medicinering ansågs av vissa informanter som terapistörande. Att under terapeutisk 

behandling påbörja medicinsk behandling för att minska ångest av det som väcks i terapin 

eller i en process av att sätta ut medicinering, detta kunde leda till bieffekter för terapin eller 

klienten.  
 

"En bieffekt för klienten skulle kunna vara att man i terapin söker stöd i att sätta ut medicinering. Då 

skulle detta kunna bli en bieffekt att patienten får tillgång till en massa känslor som den inte haft 

under tre-fyra års tid och ska kunna hantera dem".  (Informant 3) 

 

Andra faktorer som var terapistörande var om klienten inte förstod de interventioner som 

terapeuten utförde. Att som terapeut förvänta sig att klienten skulle klara av svåra 

interventioner. Detta kunde leda till avslut av terapin. Som en biverkan kunde det ses för båda 

parter en känsla av misslyckande. Ett par informanter tog upp att klienten under 

konceptualisering/beteendeanalys inte förmedlat viktiga livshändelser. Detta beskrevs ge 

konsekvenser för terapin, klienten och terapeuten och sågs som en biverkan. 

 
"När terapin inte fungerar eller terapeuten eller patienten har svårt att hantera så lämnar man 

klienten med en känsla av misslyckande och att det är deras fel. Det här tycker jag är en biverkan 

för att man har lämnat klienten med en dålig självkänsla". (Informant 5) 

 

"Att komma i kontakt med förträngda hemska saker var vi inte beredda på, varken hon eller jag. Hon 

hade saker i sin bakgrund som hon inte hade berättat för mig och förmodligen förträngt själv". 

(Informant 4) 

 

Psykoterapins effekt på omgivningen  

De flesta psykoterapeuter ansåg att den terapeutiska förändringen kunde innebära både 

positiva och negativa konsekvenser för klienten. En informant tog upp att ett av 

behandlingens syften var att tydliggöra och förstärka klientens egna motivation till förändring. 

Det positiva var att klienten fick kunskap om sin egna problematik och verktyg att utveckla 

funktionella strategier samt stärkte tilltron till sin egna förmåga. Med de positiva 

förändringarna följde konsekvenser som inte gick att förutse. Det kunde påverka klientens 

omgivning.   
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”Det är inte så ovanligt att en biverkan kan bli att man förändrar i sitt sociala liv, exempelvis kan 

man inte längre leva kvar i en relation, man bryter eller förhåller sig till föräldrar på ett annat sätt 

eller man byter jobb. Att det sker livsförändringar som inte var det som patienten sökte hjälp för och 

som inte heller var min idé som terapeut”. (Informant 1) 

 

En annan vanligt förekommande negativ och oundviklig konsekvens ansågs vara när klientens 

sociala nätverk reagerade negativt på klientens förändring. Förändringen kunde handla om att 

man hade lärt sig att sätta egna gränser och uttrycka sina åsikter i sociala relationer eller 

närstående. Flera av informanterna menade att en negativ reaktion från omgivningen kunde 

leda till att relationer till närstående allvarligt försämrades vilket medförde att de psykiska 

symtomen förvärrades. Det kunde vara så att det viktiga sociala stödet som tidigare fanns inte 

längre kunde stödja och hjälpa klienten i vardagen, exempelvis föräldrar. Påverkan på 

partnerskap ansågs ibland vara en negativ konsekvens där ena partnern kunde skuldbelägga 

klienten för förändrade omständigheter som kunde leda till separationer och skilsmässor.  
 

”Jag har en patient där maken uttrycker att hon borde fixa till relationen, kräver att få veta vad man 

pratar om när det blir någon förändring, för det är ju hon som går i terapi! Att hon får mer ansvar. 

Det kan bli en biverkan av att hon går i terapi.” (Informant 3) 

 
” En biverkan kan vara omgivning som reagerar på sådant sätt att det blir följder för patienten, t ex 

separationer och skilsmässor,  fastän det inte var målet med behandlingen eller förändringen.”  

(Informant 5) 

 

Andra informanter betonade att det var avgörande att terapeuten identifierade vilka 

skyddsfaktorer som fanns i klientens miljö för att hjälpa personen att ta sig fram i livet eller 

bibehålla sina färdigheter som denne lärt sig i terapin. De menade att vid semester eller 

frånvaro för terapeuten var det viktigt att bland annat klienter med personlighetsstörningar 

eller missbruk, se över vilka andra skyddsfaktorer som fanns i klientens miljö samt backup av 

kolleger. Frånvaro av en sådan planering ansågs vara en negativ biverkning.  
 

”Jag tror att om jag inte hade varit så fokuserad på att minska symtomen hos min klient, hade jag 

satsat mer på att ha backat upp planer, hon hade ju för lite stöd i sin omgivning och blev lämnad i 

en livssituation som också var svår, jag skulle ha värnat mer om att det fanns någon annan person 

som kunde gått in och hjälpt till". (Informant 1)  
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Interaktion mellan KBT och samhälle 

Samhällets syn på kognitiv beteendeterapi var något som informanterna betonade som ett 

viktigt ämne när det gäller biverkningar inom KBT. Den ökande tillgången av KBT i 

samhället betraktades som en riskfaktor för kvalitetssänkning inom förändringsarbete. Några 

av de intervjuade tog upp att många idag har en föreställning om att KBT är en snabb 

behandling som löser allt. Regeringen försöker komma till rätta med den ökande psykiska 

ohälsan genom att erbjuda KBT. Detta gör att många klienter söker sig till denna 

behandlingsinriktning för att få en snabb lösning på problemen. Även om KBT har visat sig 

vara en lönsam och evidensbaserad behandling, beaktar psykoterapeuterna denna metod som 

att kanske inte passa alla. Ingen av de intervjuade kritiserade den kognitiva beteendeterapins 

form, utan snarare möjliga anledningar till utbredningen av den.  

 

”Jag tycker att det finns i samhällskulturen att allting går att lösa på något sätt. Om man har provat 

KBT och det inte fungerat då är det fel på personen. Det kan jag tycka är en biverkan av hur man 

implementerat KBT, hur folk får information om KBT, som faktiskt kan vara ganska problematisk”. 

(Informant 1) 

 

En informant kommenterade DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorder) som en negativ inverkan på KBT. Denne menade att DSM har ett stort inflytande 

över socialstyrelsens rekommendationer, försäkringskassan, behandlingsmetoder och de som 

arbetar med någon form av psykisk ohälsa. Det har också en stor påverkan på allmänhetens 

uppfattning om hälsa och ohälsa. Detta system medför en stor risk för överdiagnostisering och 

snedfördelning av resurser i samhället. Det fanns andra som ansåg att kravet på effektivitet 

som ställs på KBT från samhället kunde påverka terapeutens förhållningssätt.  
 

”Vi alla har hamnat i något system där alla behöver lite KBT. På något sätt finns det risk att vi 

genom KBT sjukdomsförklarar fullständigt normala tillstånd hos folk. För att allt som sjukförklaras 

måste ju behandlas. Då är det KBT man använder sig av! (Informant 6) 

 

”KBT upplevs som en quickfixterapi, det kan vara lätt som terapeut att dras med i detta så att man 

blir för åtgärdsinriktad innan man har gjort en grundlig analys, och det är en fara”. (Informant 2) 

 

Två informanter berättade om sina erfarenheter av handledningstillfällen inom primärvården. 

De upplevde att KBT- terapeuter inom primärvården inte kunde erbjuda klienterna en adekvat 

KBT- behandling på grund av tidsbrist och lokala bestämmelser. Detta ansågs vara hindrande 

för tillämpning och implementering av KBT-metoden i klinisk verksamhet. En annan av de 
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intervjuade lyfte upp att vissa regler och ramar inom hälso-och sjukvården minskar KBT:s 

effektivitet. KBT är en behandlingsmetod där klientens problematik på ett aktivt och konkret 

sätt arbetas med mot tydliga mål. Förändringen sker genom att terapeuten och klienten gör 

saker tillsammans och inte bara pratar om det. Det är vanligt att inom KBT öva aktivt i den 

vanliga miljön för att åstadkomma förändringar där det behövs. Detta är bland annat en 

anledning att metoden uppfattas som ett verksamt arbetssätt. 
 

”En sak är att vi har en effektiv metod men att vi inte använder den fullt ut på grund av 

organisationens regler och lagar, t ex alla pinnar och antal patienter som man måste träffa per dag 

begränsar görandet i KBT! (Informant 5) 

 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

Då syftet med detta examensarbete var att undersöka psykoterapeuters uppfattning och 

erfarenheter av biverkningar av KBT valde författarna den kvalitativa forskningsintervjun 

som metod vilken Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. Kvalitativ metod är 

användbar när forskaren är intresserad av att få veta mera om människors upplevelser och hur 

människan tolkar sin subjektiva verklighet (Backman, 2008; Malterud, 2009). Med denna 

metod fick författarna en djupare och personligare inblick i psykoterapeuternas uppfattning 

och erfarenheter av biverkningar av KBT och kunde på tillfredsställande vis sätta resultatet i 

förbindelse med examensarbetets syfte.  

 

Flera forskare bland annat Graneheim och Lundman (2004), Kvale och Brinkmann (2009) och 

Trots (2010) anser att undersökaren ska visa trovärdighet i sin studie. Trovärdigheten visas 

genom att datainsamling sker genom relevant metodologi, på ett seriöst tillvägagångssätt samt 

reflekterar över de etiska aspekterna vid datainsamlig och senare bearbetning. Intervjuerna i 

denna studie genomfördes med en intervjuguide som stöd influerad av Kvale och Brinkmann 

(2009). Ingångsfrågorna kändes väsentliga speciellt efter provintervjuerna. Eftersom båda 

författarna till studien skulle göra varsin provintervju var det viktigt att resonera kring den 

etiska och metodologiska aspekten. För att minimera risken att intervjuförfarandet skulle 

skiljas åt, genomfördes varsin provintervju där författarna fick lyssna på varandras intervjuer 

för att få inblick i hur frågorna formulerades och ställdes. Efter genomlyssnandet av de 
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inspelade provintervjuerna framgick det att de hade jämn kvalitet som utlästes genom vilka 

frågor och följdfrågor som ställdes. I frågan om trovärdighet är hög eller låg i en studie menar 

Graneheim och Lundman (2004) att resultatet kan reproduceras av andra forskare vid en 

annan tidpunkt. Vid intervjustudier kan intervjupersonerna ändra eller ge olika svar till andra 

intervjuare på samma frågor. Under intervjuerna ställdes fem frågor till varje informant. 

Informanterna var öppna i samtalet och delade med sig av sina erfarenheter. När fråga fyra, 

alternativ ett och två (bilaga 3) ställdes, fick informanterna stöd av intervjuguiden. Frågorna 

ledde till att syftet i studien blev uppnådd, vilket ökar resultatets pålitlighet.   

 

Författarna i den här studien har i arbetet med studien ständigt fört en dialog med varandra för 

att försöka minimera förutfattade meningar eller tolkningar. Författarna strävade efter att vara 

objektiva och sätta sin egen förförståelse åt sidan för att inte tolka berättelserna utifrån 

förutfattade meningar. Författarna försökte också att ha ett öppet och reservationslöst 

förhållningssätt för den information som framkom. I det inspelade materialet framkom inga 

personliga åsikter från författarna vilket ökar objektiviteten i studien. Insamlingen av data 

skedde genom bekvämlighetsurval med sammanlagt sex legitimerade psykoterapeuter med 

KBT- inriktning. Denna urvalsmetod passade bra i denna typ av studie. Nackdelen med  

bekvämlighetsurval är att det inte är säkert att de informanter som ställer upp är de som kan 

ge den bästa informationen eller är de representativa för populationen (Polit & Beck, 2009), 

till exempel tillgång till legitimerade KBT- psykoterapeuter. För att motverka detta 

diskuterade författarna urvalet och valde de deltagare som ansågs ge bäst resultat för studiens 

syfte. När det gäller representativiteten i urvalet var bekvämlighetsurval ett naturligt val då 

författarna ville fånga fenomenet genom variation i erfarenheter hos psykoterapeuter i 

interaktion med klienter. En nackdel var att de flesta deltagarna var kvinnor vilket begränsade 

variationen i urvalet och kan ha påverkat resultatet. Om det varit fler män som deltagit i 

undersökningen hade resultatet kunnat bli annorlunda eftersom deras upplevelse eventuellt 

kunnat skilja sig från kvinnornas i att beskriva vilken uppfattning och erfarenhet de har kring 

biverkningar av KBT. Författarna ansåg dock efter sex intervjuer att det fanns varierande 

arbetslivserfarenhet hos alla deltagare och deras utsagor uppvisade en acceptabel variation.  

 

Bearbetningen av det transkriberade materialet skedde av båda författarna vilket minskade 

risken för personlig tolkning. Det är viktigt vid analysarbete att varken ta för korta eller för 

långa meningsbärande enheter samt att välja den mest passande meningsenheten. Författarna 

läste materialet flera gånger enskilt och sedan tillsammans och vid analysarbetet flyttades 
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texterna fram och tillbaka mellan underkategorier och kategorier för att hitta passande teman. 

Det var lätt att identifiera meningsbärande enheter som svarade på syftet, likaså kondensering. 

Det var mer komplicerat att hitta rätt rubrik på koderna utan risk för att feltolka innebörden i 

den kondenserade meningsbärande enheten. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

analysera data genom detta förfaringssätt ökar trovärdigheten i resultatet.  

 

Citat användes för att illustrera kategorier i resultatet vilket kan medverka till att öka 

trovärdigheten samt minska risken för författarnas egna uppfattningar och tolkningar men 

även för att synliggöra likheter och skillnader i deltagarnas upplevelse. Teman som kom ut av 

analysen verkade överstämma med psykoterapeuternas uppfattning och erfarenheter vilket 

stärkte resultatets trovärdighet. Överförbarhet i kvalitativa studier handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och sammanhang (Lundman och 

Graneheim i Granskär & Höglund, 2008, s. 187-201). För att främja överförbarhet är det 

nödvändigt att urvalet beskrivs väl så läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om resultatet 

är överförbart eller ej till en specifik grupp eller sammanhang. I denna studie medverkade 

endast sex psykoterapeuter varav fem kvinnor och en man. Detta kan ha påverkat resultatet 

och därmed bedöms överförbarheten svag i denna uppsats.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i denna uppsats är att det finns fem teman som på olika sätt kan beskriva 

biverkningar från olika synvinklar. I denna del av diskussionen vill författarna koppla till 

dessa teman och hänvisa till gängse forskning i ämnet samt förmedla egna reflektioner.  

 

Uppfattning om biverkningar   

Flera av psykoterapeuterna menade att biverkningar är den effekt som inte avsågs, en slags 

bieffekt som kan vara både positiv och negativ. Det framkommer också uppfattning om att 

biverkningar inte finns eller att det inte skulle vara något specifikt inom KBT. Där 

biverkningar nämns avses oavsiktliga triggers av känslor som klienten inte kan hantera. Det 

kan också handla om ökade symtom som finns kvar på lång sikt och inte går över eller 

symtom som ej förväntades dyka upp i terapin. Detta överensstämmer med den medicinska 

definitionen av läkemedelsbiverkningar som nämns ovan gällande skadlig eller oväntad 

reaktion eller oönskad effekt för behandlingen. Psykoterapeuterna har erfarenheter av 

biverkningar inom KBT som kan påverka behandlingseffekten. Faktorer som bidrog till 

negativa effekter av behandlingen är klientavhopp, svårighet med respons på interventioner, 
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för lite tid att genomföra behandlingsprogram, terapeutspecifika beteenden, klientvariabler 

och den terapeutiska relationen.  

 

Berk and Parker (2009) menar att vilken intervention som helst potentiellt kan både bota och 

skada. De hänvisar till Foa and Emmelkamp (1983) som fokuserat på misslyckanden i 

behandling som vägran, klientavhopp, ej respons på interventioner, återfall, diagnostisk- och 

bedömningsmisstag, otillräcklig tillämpning av behandlingsprogram, klientens personlighet, 

motivation och svårigheter i den terapeutiska relationen (refererad till i Berk & Parker, 2009). 

Lilienfield (2007) hänvisar till Tarrier et al. (1999) och Foa, Zollner, Feeny, Hembree och 

Alvares-Conrad (2002) som beskriver att vissa behandlingar kan göra klienterna sämre på 

kort sikt men ge effekt på lång sikt. Alla informanter i denna uppsats hade erfarenheter av att 

vissa klienter till en början kunde bli sämre i sina symtom eller fick ökade symtom vid 

exempelvis exponering. Det blir viktigt att inte dra slutsatsen från dessa resultat att "det måste 

bli värre innan det kan bli bättre". Författarna i denna uppsats anser att det är viktigt att skilja 

på kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, kortsiktigt så kan klienten uppleva ett obehag 

men på lång sikt ger det effekt, detta anses ej som en biverkan. Detta får stöd av Lilienfield 

(2007) där han beskriver att en kortsiktig försämring av klientens tillstånd eller ett kortsiktig 

upplevt obehag inte fyller kriterier för negativa biverkningar i terapi. Psykoterapeuterna i 

denna uppsats hade erfarenheter av att vid förändringsarbete upplevde klienterna ofta obehag. 

Detta obehag betecknades av några som positiva biverkningar och av andra som naturliga och 

nödvändiga reaktioner, dock inte som biverkningar. Informanter som betecknade obehag som 

en positiv biverkning hade den åsikten att obehag i sig kunde upplevas av klienten som en 

bieffekt samtidigt var den positiv för att den innebar önskvärda effekter för klienten. De hade 

erfarenheter av att genom att klienter upplevde obehagliga känslor kunde de bättre hantera 

sina känslor senare i livet. Detta styrks av Karlsson (2010), Kåver (2006) och Ramnerö & 

Törneke (2013) som beskriver obehagliga reaktioner utifrån inlärningsteoretiskt perspektiv. 

Förekomst av obehag kan anses vara en respondent reaktion eller ett operant beteende vid 

situationer som upplevs negativ av klienten genom att under ordnade former utsätta sig för 

obehagliga situationer och få nya erfarenheter som gör att obehaget inte längre är lika starkt. 

 

Andra informanter som ansåg att obehag vara en naturlig reaktion i livet hänvisade till 

medfödda faktorer, exempelvis kroppsliga reaktioner vid rädsla, känslornas motivationskraft 

till handlingar och kognitiva processer. De ansåg att dessa medfödda faktorer inte kunde 

betraktas som biverkningar. Exempelvis vid exponering kan klienten till stor sannolikhet få 
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obehagliga reaktioner för att människan är skapad att reagera på hotsituationer utifrån rädsla. 

Vidare framförde psykoterapeuterna att KBT som terapiform har som avsikt att medverka till 

att förändra dysfunktionella beteenden för att människor ska leva bättre. Det är  oundvikligt 

att obehag inte uppstår i terapi. Obehag som en existentiell naturlig del i livet har diskuterats 

inom KBT bland annat av Linehan, Kanter och Comitos (1999) och Hayes, Bissett, Korn, 

Zettle & Rosenfarb (1991) samt Kåver (2005). De anser att fysisk och psykisk smärta finns 

hos alla människor under livets resa och utgör en naturlig del av livet. Psykoterapeuterna 

betonade att det är viktigt att informera och förbereda klienten på att de kommer att uppleva 

obehag och även utsättas för obehag under KBT-behandling. Detta medför acceptans och 

även normalisering av det naturliga obehaget. Författarna anser att biverkning som begrepp är 

ett komplext begrepp som är svårt att definiera på ett sätt som omfattar synsätt och alla de 

områden det berör inom psykoterapi. Det behövs en närmare och enhetlig förklaring kring vad 

som menas med biverkning inom psykologiska behandlingar jämfört med den medicinska 

definitionen. Biverkningar bör ses i perspektivet naturligt obehag som en del av livet och som 

en del av viss behandling men bör uppmärksammas då symtombilden inte ändras över tid och 

symtom kvarstår.  

 

Psykoterapeutens förhållningssätt 

I uppsatsen framkom att psykoterapeutens förhållningssätt kan vara en del av det som ger 

biverkningar i terapi. Att göra för snabba interventioner eller för många, att inte göra grundlig 

problemanalys eller att inte ha tid att fördjupa terapin på grund av för få sessioner. Det 

framkom även att ensidiga metoder och interventioner eller ett rigitt förhållningssätt hör till 

faktorer som kan resultera i biverkningar eller negativa effekter i behandlingen. Berk and 

Parker (2009) och Foulkes (2010) hävdar att den terapeutiska stilen har en avgörande roll för 

ett negativt behandlingsutfall. De nämner några terapeutiska variabler som kan leda till en 

försämring av klientens tillstånd. Terapeutens personlighetsegenskaper i bland annat 

uttryckssätt, villighet att kompromissa med klienten, empati samt respekt för sekretess och för 

klienten är faktorer som gynnar terapin. Kåver (2011) nämner olika stilstrategier som 

sokratiskt förhållningssätt, tydlighet, engagemang, värme, icke-dömande mm. Medan 

nedlåtande, likgiltighet, ouppmärksamhet och känslomässiga uttryckssätt leder till ett negativt 

behandlingsutfall (Berk & Parker, 2009). Lilienfield (2007) rapporterar att terapeutvariabler 

är viktiga att definiera som predisponerar till behandlingsinducerad försämring. Låg grad av 
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empati och värme, oavsett betygsatt av klienter eller terapeuter själva, förutsäger försämringar 

för klienter (Mohr, 1995).  

 

Andra erfarenheter som framkom i uppsatsen angående terapeutens förhållningssätt har att 

göra med hur relaterandet till klienten sker. Relationen i terapin är nära sammankopplad med 

allians. Kommunikation och terapeutens förhållningssätt är avgörande faktorer i 

alliansskapandet (Kåver, 2011). Psykoterapeuterna hänvisar kopplat till relationen att det kan 

sättas för mycket press på klienten, och att överkrav kan ge negativ effekt för både klient och 

terapeut. Det kan också handla om för lång terapi utan att reflektera över vad den fyller för 

funktion. Terapi kan göra klienter beroende av terapeuten. Ytterligare vad gäller 

förhållningssättet kopplat till biverkning är att klienten blir passiviserad. Författarna håller 

med forskning om att terapeutvariabler är en stor del av behandlingsutfallet och kan därmed 

även få betydelse för utveckling av biverkningar i terapi.   

 

Terapistörande   

Terapistörande beteenden kan vara sådant som hindrar att arbetet går framåt anser 

informanterna. De hade erfarenheter av detta genom bland annat behandling med klienter med 

svår anknytnings- eller personlighetsproblematik, då terapeuten ej fått tillräcklig 

bakgrundsinformation, att klienter slutade komma till terapin och även ibland hoppat av 

terapin. När det gäller klientvariabler framhåller forskningen patientens eget bidrag till terapin 

i form av resurser, problem och motivation som avgörande för terapiutfallet (Lilienfield, 

2007). Klienters individuella skillnader, såsom borderline personlighetsstörning (Mohr, 1995) 

och kanske psykopatiska personlighetsdrag bidrar ibland till försämring (Lilienfield, 2007). 

Flera informanter beskriver biverkningar i arbetet med klienter med svårare problematik som 

exempelvis anknytningssvårigheter.  

 

Berk & Parker (2009) menar att kognitiv terapi förutsätter en viss kapacitet av kognitiva 

färdigheter som resonerande och reflekterande kopplat till intelligens eller nuvarande symtom, 

vilket kan påverka klienten. Psykoterapeuterna i uppsatsen refererar inte direkt till brist på 

kognitiva färdigheter men att det ibland finns klienter som inte är med på de interventioner 

som utförs eller ej har förstått de metoder som föreslås och genomförs. Att som terapeut 

förvänta sig att klienten ska klara av svåra interventioner kan leda till avslut av terapin. Som 
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en biverkan kan känsla av misslyckande både från klientens och terapeutens sida uppstå. 

Andra faktorer ansågs av vissa informanter som terapistörande, nämligen medicinering. 

Författarna anser att vikten av att ha noggrann information om och inblick i klientens 

problematik med fokus på de klientvariabler som ovan nämns är av stor vikt för att minska 

biverkningar, även om de ej helt kan förhindras eftersom den mänskliga faktorn alltid måste 

beaktas.  

 

Psykoterapins effekt på omgivningen 

Resultatet visade att psykoterapins effekt på klientens kontext var särskilt i fokus för 

informanterna i denna uppsats. Informanterna hade erfarenheter av att förändringsarbete i 

KBT ger klienten möjlighet att kunna påverka eller kontrollera händelser i sin omgivning. I 

detta försök uppstår många biverkningar både för klienten och omgivningen. Konsekvenserna 

av dessa förändringar kunde uppfattas både positivt och negativt av omgivningen vilket i sin 

tur kunde påverka klientens beteenden. De beskrivna erfarenheterna stämmer bra med det 

kontextuella synsättet (Ramnerö & Törneke, 2013). Ett huvudtema inom kognitiv 

beteendeterapi är funktionell kontextualism. Det innebär att mänskligt beteende inte kan 

förstås utanför de sammanhang av sociala relationer och kulturella referensramar som 

människor lever i (Ramnerö & Törneke, 2013). Författarna anser att detta antagande blir 

viktig i analysen av biverkningar i terapi. Vad klientens beteendeförändring innebär för 

dennes kontext och vilka konsekvenser det kommer innebära för klienten utifrån detta synsätt.  

 

I resultatet framfördes att negativa reaktioner från klientens omgivning upplevdes som en 

biverkning av terapi. Författarna upplevde att mycket av det som informanterna berättade 

handlade om en bieffekt som sker och uppstår i ett samspel mellan klienten och yttre 

kontexten. Denna bieffekt kan inte endast förklaras av den enskilde klientens faktorer eller 

terapeutens egenskaper. Med detta menar författarna att klient, terapeut och den yttre 

kontexten är delar av ett system som fungerar tillsammans. Detta system består av kulturella, 

psykiska, fysiologiska och sociala faktorer som påverkar klienten och dennes välmående. När 

ett problem eller förändring uppstår i en del av systemet påverkar det hela klientens system. 

Detta resultat stämmer väl överens med två synsätt, dels ett systemteoretiskt perspektiv 

(Öquist, 2003) och dels funktionell kontextualism (Hayes, 2004; Ramnerö & Törneke, 2013). 

Utmärkande för det systemteoretiska perspektivet är att alla individer deltar i olika 

sammanhang och nätverk som bildar ett system. Dessa olika delsystem påverkar ofta varandra 

utan att vara helt sammankopplade (Öquist, 2003).  
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Hayes (2004) beskriver kontextens betydelsefulla effekt i klientarbete i terapin. Han betonar 

att man tar mer hänsyn i KBT än andra terapier vad gäller klientens inlärningshistoria och 

klientens aktuella sammanhang i vilken problem inträffar. Författarna är av den uppfattningen 

att båda perspektiven skulle kunna underlätta förståelsen av dessa biverkningar som inträffar i 

terapin. Alla klienter är delar av olika nätverk och klientens agerande är relaterade till dessa 

system. Författarna och informanterna har samma uppfattning som Hayes (2004), Lilienfield 

(2007) och Berk och Parker (2009) om att ett ensidigt fokus på symtombehandling och endast 

inriktning på individuell beteendeförändring, kan leda till negativa biverkningar för både 

klienten och omgivningen. Berk och Parker (2009) påpekar att effekter på familj och vänner 

exempelvis skilsmässor var en vanlig förekommande biverkan under en terapi. Lilienfield 

(2007) hänvisar till tre kriterier för att en terapi är skadlig och en av dem är när terapin har 

negativa psykiska eller fysiska effekter på klienten eller klientens omgivning.  

 

Det framkom också i resultatet att yttre skyddande faktorer har stor betydelse. Både 

informanter och författarna i denna uppsats tolkade skyddsfaktorerna som hälsofrämjande 

faktorer i behandlingsarbetet och brist på att etablera dessa upplevdes som biverkningar. Detta 

hör samman enligt författarna med KBT:s grundprinciper (Kåver, 2006) där terapeutens 

avsikt är att hitta naturliga förstärkningsmekanismer i miljön. Dessa skyddsfaktorer kan 

uppfattas bidra till en mängd andra förstärkare som är önskvärda i terapin. Ramnerö och 

Törneke (2013) anser att för att behandlingen ska bli framgångsrik, är det viktigt att det 

funktionella beteendet förstärks av naturliga förstärkare i livssituationer. Författarna är av 

åsikten att eftersom kontextens påverkan upplevs som ett komplext system och speglar olika 

individers behov i olika livsfaser behövs olika förhållningssätt inom KBT såsom funktionell 

kontextualism och systemteoretiskt perspektiv för att vägleda det terapeutiska arbetet och 

förebygga förekomst av eventuella biverkningar.  

 

Interaktion mellan KBT och samhälle 

Resultat visade att informanterna hade erfarenheter av att det finns ett förhållande mellan 

kognitiva beteendeterapins utbredning och samhällets regler och normer. De skapande 

processer och den påverkan som finns inom relationen mellan KBT och samhälle betraktades 

av informanterna ibland som problematisk och skapade biverkningar i terapi. De ansåg att 

under de senaste åren har denna metod blivit allt vanligare att använda för individer som 

bedöms ha psykologiska problem. KBT- behandling har blivit en alltmer prioriterad och 

framstående metod i samhället vilket upplevdes positiv av informanterna. De förklarade att 
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det ökade utbudet av KBT berodde mycket på att KBT är en evidensbaserad och effektiv 

behandling. Samtidigt tyckte vissa att behandlingen styrdes för mycket av samhällets normer 

och regler. Detta kunde exempelvis hänvisas till olika vårdprogram, riktlinjer, DSM-systemet, 

uppdrag som beställs av politiker samt besparingar. Med detta menade informanterna att det 

finns risk att terapin påverkas och anpassas för mycket efter samhällets normer. Författarna 

anser att det som informanterna tar upp handlar om en diskussion kring förhållandet mellan 

individ och normer i samhället.  

 

Enligt socialkonstruktivismens synsätt är den rådande strukturen i ett samhälle så kraftig att 

den formar eller påverkar människorna i den sociala världen, i större eller mindre utsträckning 

(Giddens, 1984;  Wenneberg, 2001). Swärd (2007) beskriver att normalisering skapar ordning 

och struktur i samhället. Han framhåller också att normalisering kan kontrollera individer på 

ett sätt som resulterar i att det kan bli ett tvång som driver på människor att vara och bete sig 

på ett sätt som är önskvärt av normer men inte av ett självständig val. Ett problem som en av 

psykoterapeuterna betonade var att vi lever i ett samhälle där mer och mer det normala 

tillståndet som ingår i livet, sjukdomsförklaras. Lindrigare status av psykiskt lidande ska 

behandlas med mediciner och olika terapier. Friska reaktioner kategoriseras som ett tillstånd 

av sjukdom. Detta stämmer bra med vad Hayes och Strosahl (2010) beskriver, att det moderna 

samhället matar oss med intryck av ”feelgoodism” med fokus på lycka och må-bra-känsla. 

Klienterna har fått en uppfattning om att det viktiga i livet är att ständigt befinna sig i känslan 

av att ”må bra”. De menar att fokus på positiva känslor och tankar kan leda till undvikande av 

negativa känslor och därigenom ökning av den psykiska ohälsan. Detta innebär enligt 

författarna att en förflyttning medför att problemet ses som en del av individen och därmed 

som en del av klienten som individ, istället för att se problemet som samhällsbetingat eller 

skapat av omgivningen.     

 

Andra erfarenheter var när terapeuter träffade klienter som hade svårt med förändringsarbete 

och KBT som metod inte passade dem men terapeuterna var ålagda att bedriva KBT eftersom 

metoden rekommenderades som förstahandsval inom organisationen. Författarna anser att det 

blir viktigt hur information om KBT förmedlas och hur KBT implementeras i samhället, då 

politiska beslut och kostnadseffektivitet är det som styr utvecklingen. En annan reflektion är 

att KBT är en effektiv metod för många, men för den som inte svarar på den typen av 

behandling finns sällan någon möjlighet till annan hjälp. Val av behandlingsmetod borde utgå 
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från klienternas individuella förutsättningar. Att tänka att alla personer med psykisk ohälsa 

kan bli friska genom KBT är som att tro att alla människor kan gå i skor av samma modell.  
 

Slutsatser 

Examensarbetets resultat pekar mot att psykoterapeuterna hade olika uppfattning om och 

erfarenheter av biverkningar av kognitiv beteendeterapi. En beskrivning av vad en biverkan är 

av psykoterapi antogs av psykoterapeuterna vara en bieffekt av positiv eller negativ karaktär. 

Författarnas åsikt är att vi som KBT-psykoterapeuter i hög grad bör vara uppmärksamma på 

kontextens påverkan samt att inte ansluta oss till en metod utan att reflektera över samhällets 

roll och dess påvekan på psykoterapiområdet. Att hitta de faktorer som ligger till grund för 

behandlingsinducerad försämring befrämjar minskning av de biverkningar som ibland 

uppstår, vilket även är ett sätt att kvalitetssäkra behandling med psykoterapi. 

 

Författarna föreslår att vidare forskning inom detta område är att analysera klienters 

uppfattning om och erfarenheter av biverkningar av KBT. Ett annat område av intresse kan 

vara samhällets påverkan på KBT.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Referenser 
 
 
Adler, C.M., Craske, M.G., & Barlow, D.H., (1987). Relaxation-induced panic (RIP): When resting isn´t 
peaceful. Integrative Psychiatry, 5, 94-100.  
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl). Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Barlow, D. H. (2010). Negative effects from psychological treatment: A perspektive. American psychologist,  65, 
13-20. 
 
Beck, A.,T. (1970). Cognitive therapy: Nature and relation to behavior therapy. Behavior therapy, 1, 184-200. 
 
Beck, A.,T. (2006). How an anaomalous finding lead to a new system of psychotherapy. Nature Medicine, 12, 
1139-1141. 
 
Bergin, A. E. (1963). The effects of psychotherapy: Negative results revisited. Journal of Counseling 
psychology. 10, 244-250. 
 
Bergin, A. E. (1971).The evaluation of therapeutic outcomes. In A. E.Bergins & S.L. Garfield (Eds), Handbook 
of psychotherapy and behavior change. An emprical analysis (pp. 217-270). New York: NY Wiley. 
 
Berk., M., & Parker, G. (2009). The elephant on the couch: Side-effect of psychotherapy. Australian and New 
Zealand journal of psychiatric, 43, (9), 787-794. 
 
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). (2009, augusti, 29). Informationsbroschyr om BTF och KBT.  Hämtad 
2013-04-04, från : http://www.kbt.nu/dokument/KBT%20broschyr_natet.pdf 

Beutler, L.E., Bongar, B., & Shurkin, J.L. (1998). Am I crazy or is it my shrink? New York: Oxford University 
Press.  
 
Boisvert, C. (2003). Negative effects in psychotherapy: Research findings and clinical implications. Directions 
in Clinical and Counseling Psychology, 15, 37-48.  
 
Chambless, D.L, & Hollon, S. (1998). Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 66, 7-18.  
 
Chambless, D.L., & Ollendick, T.H., (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversies 
and evidence, Annual Review of Psychology, 52, 685-716.  
 
Eikeseth, S., & Svartdal, F. (2007). Tillämpad beteendeanalys. Lund: StudentlitteraturAB. 
 
Foa, E.B., & Emmelkamp, P.M.G. (1983). Failures in behavioral therapy. New York: John Wiley and Sons.  
 
Foa, R.E., Zoellner, L.A., Feeny, N.C., Hembree, E.A., & Alvarez-Conrad, J. (2002). Does imaginal exposure 
exacerbate PTSD symptoms? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1022-1028.  
 
Foulkes, P. (2010). The therapist as a vital factor in side-effect of psychotherapy. Australian and New Zealand 
journal of psychiatry, 44, (2), 189. 
 
Garfield, S. (1994). Research on client variables in psychotherapy. In A. Bergin & S. Garfield (Eds). Handbook 
of psychotherapy and behavior change (4th ed., pp 190-228). New York: Wiley. 
 



 26 

Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Los Angeles: University 
of California Press. 
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures 
and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112. 
 
Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red). (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (1 
uppl.). I B. Lundman & U. H. Graneheim (ed), Kvalitativ innehållsanalys (s. 187-201). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hayes, S.C., Bissett, R., Korn, Z., Zettle, R.D., Rosenfarb, I., Cooper, M., & Grundt, A., M. (1991). The impact 
of acceptance versus control rationales on pain tolerance. The Psychological Record, 49, 33-47. 
 
Hayes, S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of 
behavioral and cognitive therapies. Behavior therapy, 35, 639-665. 
 
Hayes, S.C., & Strosahl, K., D.(2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: 
Springer Science. 
 
Hunsley, J., & DiGuilio, G. (2002). Dodo bird, phoenix, or urban legend? Scientific Review of Mental Health 
Practice, 1, 11-22.  
 
Karlsson, P. (2010). Beteendestöd i vardagen: handbok i tillämpad beteendeanalys. Natur & Kultur, Stockholm. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Kåver, A. (2005). Att leva ett liv, inte vinna ett krig-om acceptans. Natur & Kultur, Stockholm. 
 
Kåver, A. (2006). KBT i utveckling- en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Natur & Kultur, Stockholm. 
 
Kåver, A. (2011). Allians-den terapeutiska relationen i KBT. Natur & Kultur, Stockholm. 
 
Lilienfield, S.O. (2002). The Scientific Review of Mental Health Practice. Our raison détre. Scientific Review of 
Menthal Health Practice, 1, 5-10.  
 
Lilienfield, S.O., & Lynn, S.J. (2003). Dissociative identity disorder: Multiple personalities, multiple 
controversies. In S.O Lilienfield, S.J Lynn & & J.M Lohr (Eds.). (2003). Science and pseudoscience in clinical 
psychology (pp. 109-142). New York: Guilford. 
 
Lilienfield, S.O. (2007). Psychological treatments that cause harm. Perspectives on psychological Science, 2, 53-
70. 
 
Linehan, M.M., Kanter, J.W., & Comitos, K.A. (1999). Dialectical behavior therapy for borderline personality 
disorder: Efficacy, specificity and cost-effectiveness. Washington DC: American Psychiatric Press, 1, 93-118. 
 
Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mercer, J., Sarner, L., & Rosa, L. (2003). Attachment therapy on trial, Westford. CT: Praeger 
 
Mohr, D.C. (1995). Negative outcome in psychotherapy: A critical review. Clinical Psychology: Science and 
Practice, 2, 1-27.  
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv (3uppl.). 
Stockholm: Liber. 
 



 27 

Ost, L.G. (1987). Applied relaxation: Description of a coping technique and review of controlled studies. 
Behaviour Research and Therapy, 25, 397-409.  
 
Perris, C. (1996). Kognitiv terapi i teorier och praktik (3uppl). Natur & Kultur, Stockholm. 
 
Polit, D. F., & Beck, C., T. (2009). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice 
(9th ed). Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins. 
 
Ramnerö, J., & Törneke, N. (2013). Beteendets ABC- en introduktion till behavioristisk psykoterapi (2uppl). 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Undersök även baksidan av psykologisk behandling. 
(Rapport ): SBU 2012 
 
Swärd, H. (2007). Om outsiders och att hålla normalitetsdjävulen i schack: Normer och normalitet i socialt 
arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tarrier, N., Pilgrim, H., Sommerfeld, C., Faragher, B., Reynolds, M., Graham, E., & Barrowclough, C. (1999). A 
randomized trial of cognitive therapy and imaginal exposure in the treatment of chronic posttraumatic stress 
disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 13-18.  

Tehrani, E., Krussel, J., Borg, L., & Munk-Jorgensen, P. (1996). Dropping out of psychiatric treatment: A 
prospective study of a first-admission cohort. Acta Psychiatric Scandinavia, 94, 266-271.  
 
Trots, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4 uppl). Lund: Studentlitteratur. 
 
Vårdvetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad 2013-03-20, från http://www.vr.se  
 
Wampold, B.E., Mondin, G.W., Moody, M., Stich, F., Benson, K., & Ahn, H. (1997). A meta-analysis of 
outcome studies comparing bona fide psychotherapies; Empirically, "All have won and all must have prizes. 
Psychological Bullentin, 122, 203-215.  
 
Wampold, B.E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  
 
Wenneberg, S.B. (2001). Socialkonstruktivism-Positioner, problem och perspektiv. Malmö:Liber AB. 
 
Öquist, O. (2003). Systemteori i praktiken. Växjö: Gothia. 
 
Biverkningar efter samtalsterapi utreds (2012). Kropp och själ. [Radioprogram] Producent: Moa Soltanian 
Magnusson. Sveriges Radio, P1 25 september.  

 

Läkemedel och hälsa (2013). I FASS.se Hämtad 2013-04-04, från 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa_artikel.jsp?articleID=18365  
 

World Health Organization (WHO). (2008). Medicines: Safety of medicines-adverse drug reactions. Hämtad: 
2013-04-04 från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs293/en/ 

 

 

 

 



 28 

Tillkännagivanden 

 
Först vill vi rikta ett varmt tack till de psykoterapeuter som visade intresse och deltagande i 

intervjun. Betydelsen av detta kan inte nog poängteras som gjort det möjligt för oss att skriva 

denna examensuppsats. 

 

Vi vill också rikta:  

 

Stort tack till Karl-Fredrik Norrback, vår vetenskapliga handledare, för värdefull guidning, 

stöd och inspiration i vårt examensarbete. 

 

Varmt tack till Mats Olsson, vår praktiska metodrådgivare för engagemang, vägledning och 

uppmuntran i arbetet kring kvalitativ metod. 

 

Tack till våra chefer Karin Mossberg, Karin Thoren, Lars Åström som gjort det möjligt för 

oss att genomföra denna examensuppsats. Tack även till arbetskamrater som stått ut med oss 

under våren 2013. 

 

Tack till våra nära för stöttning i trötta stunder och tålamod vid bristande social förmåga. Ni 

berikar våra liv och är källan till glädje och tacksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29      

Bilaga 1 
 
 
Till: Verksamhetschef xxx 
 
Information angående studie av psykoterapeuters uppfattning och erfarenheter av 
biverkningar av kognitiv beteendeterapi. 
 
Vi är två studenter som heter Shideh Ershadi och Maria Hofverberg från Umeå universitet. 
Under sista terminen på psykoterapeutprogrammet, inriktning mot kognitiv beteendeterapi 
(KBT) skriver vi en examensuppsats (15p). 
 
Det övergripande målet med uppsatsen är att undersöka psykoterapeuters uppfattning om och 
erfarenheter av biverkningar av kognitiv beteendeterapi. En säker vårdbehandling minskar 
risken för vårdskador och är grunden i allt kvalitetsarbete inom hälso-och sjukvården. Att 
psykoterapi kan drabbas av biverkningar till skillnad från läkemedelsbiverkningar har inte 
studerats systematisk. Genomförd litteratursökning inom området visar att detta ämne visar få 
vetenskapliga publiceringar vilket kan leda till att de är varken kända eller erkända för 
psykoterapeuter. Vårt syfte är att ta reda på psykoterapeuters uppfattning och erfarenheter av 
biverkningar av KBT. 
 
För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod. Vi har planerat att intervjua sex 
legitimerade KBT-psykoterapeuter. Intervjuarna kommer att utföras av undertecknade 
studenter under perioden februari-mars 2013 och kan ske på mottagningen/arbetsplatsen eller 
på informanternas arbetsplats.  
 
Vi ansöker om Ditt medgivande och stöd för att kunna genomföra denna studie. Vi har 
övervägt de etiska riktlinjerna beträffande det informerade samtycket, konfidentialitet och 
konsekvenser för intervjupersonerna. Arbetet är ett examensarbete inom psykoterapi, 
beräknas vara färdig till början av juni-2013 och presenteras i form av en examensuppsats. 
Vår handledare i examensarbetet är MD, PhD Karl-Fredrik Norrback, verksam vid klinisk 
vetenskap, Umeå universitet. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Shideh Ershadi                       Maria Hofverberg 
E-post: shideh.ershadi@lio.se                  E-post: maria_hofverberg@hotmail.com            
Tfn 070- 419 38 75                                  Tfn 070-313 26 68 
 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Shideh Ershadi och Maria Hofverberg 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort och datum........................ 
 
…........................................... 
Namnunderskrift 
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Bilaga 2 
 
Samtycke 
 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som heter Shideh Ershadi och Maria Hofverberg från Umeå universitet. Vi 
läser psykoterapeutprogrammet, inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT), sjätte och sista 
terminen. Vi skriver ett examensarbete (15p) och önskar undersöka psykoterapeuters 
uppfattning om och erfarenheter av biverkningar av kognitiv beteendeterapi.  
  
Vi skulle vilja intervjua dig som psykoterapeut inom KBT. Vi tror att du som psykoterapeut 
har viktiga kunskaper och erfarenheter av biverkningar av kognitiv beteendeterapi, som vi 
som blivande psykoterapeuter kommer att ha nytta av att känna till.  
 
Intervjun sker på en tid och plats som passar dig och vi räknar med att intervjun kommer att ta 
ungefär 45 minuter. Vi kommer att spela in intervjun men efter att uppsatsen är godkänd 
kommer den att makuleras. Det kommer inte att framgå i studien om ditt riktiga namn utan vi 
avidentifierar informanternas identitet. Upptagningarna kommer att förvaras otillgänglig för 
obehöriga. Du får läsa uppsatsen i sin helhet när den är klar och godkänd om du önskar. 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Om du väljer att delta har du rätt att när som helst 
avbryta och avsluta ditt deltagande utan att ange skäl för detta.  
 
Vi skulle bli mycket tacksamma om du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter 
av biverkningar av kognitiv beteendeterapi.  
 
Vid frågor är du välkommen att ringa någon av oss. Vi ser fram emot att få träffa dig och ta 
del av din uppfattning och erfarenheter. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Shideh Ershadi                                   Maria Hofverberg     
070- 419 38 76                                   070-313 26 68 
shideh.ershadi@gmail.com                maria_hofverberg@hotmail.com 
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Bilaga 3     
 
                                  
 
INTERVJUGUIDE - Psykoterapeuters erfarenheter av biverkningar av KBT 
 
 
Namn:  
 
Yrke och antal år inom yrket:  
 
 
Frågor för intervjun 
 
 
1.  Vad anser du är en biverkan i princip?  
 
2. Vad anser du är en biverkan inom KBT? (Ej tredje vågens KBT).   
      
3.  Vilka erfarenheter har DU av biverkningar av KBT? 
 
4.  Låt oss anta att detta är vad en biverkan är:   
 
Alt 1. Effekter av terapin som kan upplevas som negativa (obehagliga, stressande, 
betungande, ökande symtom) för klienten och som kan anses vara positiva, befrämjande 
enligt terapeuten för den eftersträvade effekten av terapin. Vilka erfarenheter har Du av 
”biverkningar” enligt detta synsätt? 
 
 
Alt 2. Effekter av terapin som kan upplevas som negativa (obehagliga, stressande, 
betungande, ökande symtom) för klienten och som inte kan anses vara positiva, befrämjande 
enligt terapeuten för den eftersträvade effekten av terapin. Vilka erfarenheter har Du av 
”biverkningar” enligt detta synsätt? 
 
Anser du att dessa var oundvikliga?  
 
     
5. Nu efter att vi pratat om detta, har det gett dig nya tankar/nya reflektioner? 
     Om, i så fall hur?       
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Bilaga 4 
 
 
Beskrivning av centrala begrepp i kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004, s. 106-111). 
  
Centrala begrepp 
 

Beskrivning 

Analysenhet 
 
 

Är det material som forskaren vill analysera 
exempelvis intervjuer, observationsrapporter 
eller dagböcker. 
 

Domän  
 
 

I en text finns delar och stycken som   
specifika för ett område, exempelvis vissa 
stycken av en intervju eller rapport som 
överstämmer med frågeguidens områden. 
 

Meningsbärande enhet 
 
 

Består av textdelar, termer och meningar som 
hör i hop genom sin innebörd och 
sammanhang. Dessa enheter ska varken vara 
för långa eller för korta. 
 

Kondensering 
 
 

Är bearbetning och förkortning av 
meningsbärande texter för att texten ska bli 
mer lätthanterlig utan att tappa sitt centrala 
innehåll och mening.   
 

Abstraktion 
 
 

Innehållet i den kondenserade 
meningsenheten lyfts upp till en högre logisk 
nivå. Abstraktionsgiltighet verifieras mot 
meningsbärande och kondenserad text. 
 

Kod 
 
 

Utifrån abstrahering väljs kortfattad etikett på 
en meningsenhet. Etiketten ska kunna 
beskriva innehållet i den meningsbärande 
texten. 
 

Kategori/Underkategori 
 
 

Koder som hör ihop och har liknande 
innehåll bildar en kategori. En kategori 
motsvarar den manifesta delen av innehållet. 
Beteckning av en kategori svarar på frågan 
vad? En kategori kan innehålla ett antal 
underkategorier. 
 

Tema 
 
 

Är den råda tråden av ett djupinnehåll som 
återkommer i kategori efter kategori. Genom 
temat knyts det latenta budskapet ihop i ett 
antal kategorier. 
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Bilaga 5  Framtagning av teman 
 

Meningsbärande enhet Meningsbärande 

kondensering 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Biverkan som ord tänker jag att man gör något 

som man har ett syfte/någon slags förändring 
eller påverkan och så blir det istället en annan 
effekt som inte var önskad. 
 
De är inte biverkningar, de är livets natur, både i 
KBT, men också i livet, vi gör saker som är 

obehagliga på kort sikt men på lång sikt ger 
goda effekter. 

Gör något som har ett 
syfte och så blir det 
istället en oönskad 
effekt 

 
 
Inte biverkningar, livets 
natur, både KBT och 
livet. Obehagligt kort 

sikt, god effekt på lång 
sikt. 

Oönskad  

effekt 
 
 
 
Ej biverkan 
 

 
 

Oförutsedda effekter 

biverkningar är ett outforskat 
område  
 
 
Förändring ökar symtom, terapi 
handlar inte om att lägga locket på, 

det går att adressera dem 
 

Bieffekt, ökade symtom på 

lång sikt, en annan effekt som 
ej var önskad-positiv eller 
negativ  
 
Vanligt med obehag på kort 
sikt, obehag är en naturlig 

reaktion på förändring 

Uppfattning om biverkningar 

Att man kan hålla på och växla mellan olika 
metoder och interventioner, att det kan skapa en 
osäkerhet och det kan bli fragmenterat. 

Växla mellan olika 
metoder och 
interventioner, kan bli 

fragmenterat 

Biverkan Sätta press på klienten, inte göra 
noggrann 
beteendeanalys/konceptualisering, 

att inte våga exponera, att 
passivisera pat och göra beroende 

Terapeutspecifika beteenden, 
för snabba och många 
interventioner, 

ensidighet/rigiditet 

Psykoterapeutens 
förhållningssätt 

Om man pratar om exponering eller är i jobbiga 
affekter, och patienten väljer istället att börja 
använda benzo eller söka läkare för 
medicinering. Jag tycker definitivt inte att vi var 

dit vi ville. 

Prat om exponering 
eller jobbiga affekter, 
istället använder pat 
benzo, ej dit vi ville.  

Biverkan Avbrott suicidhot, ej med på tåget Klientspecifika beteenden, 
om pat använder mediciner, 
livshändelser som inte tagits 
upp i början 

Terapistörande 
 

Personen kanske ändrar sina beteenden så det 
får konsekvenser för kontexten som man inte 
räknat med. 

Ändrar sina beteenden, 
får konsekvenser i 
kontexten, inte räknat 
med. 

Förändring i 
omgivning 

Miljön är oförberedd Kontext påverkas, 
förändringar i systemet 

Psykoterapins effekt på 
omgivningen 

Det har varit en sådan hoss i KBT, man ska ha 
behandlingen till varje pris och så blir det att 
man ibland hamnar i något där folk inte riktigt 
vet vad det är de söker, det är ju en biverkan 
som handlar om samhällets syn på KBT, en 
rigid syn på vad psykoterapi är. 

Hoss i KBT, ha 
behandling till varje 
pris. Folk vet inte riktigt 
vad de söker. Det är en 
biverkan som handlar 
om samhällets syn på 

KBT.  

Hoss i KBT Pushar på förändring, svårt med 
implementering i samhället  
 
 

Vinnande koncept, quick fix, 
lösning på allt, regler och 
ramar inom hälso- och 
sjukvården 

Interaktion mellan KBT och 
samhälle 


