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Sammanfattning 

Som kliniker värderar vi energin i det terapeutiska samtalet. Studien syftar till att undersöka vad 

som möjliggör för patienter att sätta ord på livets mångfald, tillkortakommanden och existentiella 

dilemman i ett psykoterapeutiskt sammanhang. Kvalitativ metod tillämpades. En initierad 

kollega intervjuade en av författarna i hens roll som terapeut tillsammans med tre patienter och 

deras anhöriga vid olika tillfällen. Patienterna hade diagnoserna psykos, GAD (=generaliserad 

ångest) och depression och är knutna till öppenpsykiatrin. Intervjun genomfördes enligt 

samforskningsmetoden och filmades. Författarna har tittat spontant på de filmade intervjuerna 

och skrivit ned direkta reflektioner. Därefter särskådades materialet metodiskt för att identifiera 

samband och upprepningar. Analys av inspelningarna bekräftar vikten av terapeutens personliga 

egenskaper: Att kunna inge trygghet, och inspiration, att ha förmåga till inkännande, samt tilltro 

till patientens kapacitet under och utanför samtalen. Våra slutsatser stämmer väl med tidigare 

publicerade forskningsresultat. 
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1. Bakgrund 

Författarna är verksamma inom vuxenpsykiatrin sedan många år som socionomer och arbetar 

med familjeterapi. Att se och möta människan i hela sitt sociala sammanhang ingår i 

socionomens yrkesidentitet. Vi bedömer att familjeperspektivet har sitt självklara utrymme inom 

vuxenpsykiatrin. I vår studie undersöker vi terapeutens roll i skapandet av samtalsmöjlighet, ur 

patientens perspektiv. Gällande psykoterapiresultat säger forskningsrön att 30% av 

psykoterapiutfall beror på alliansen mellan patient och terapeut, 15% av resultaten tillskrivs 

placeboeffekten och den terapeutiska metoden ligger också på 15% (Hubble et. al.,) resterande 

40% hänförs till livet utanför terapirummet. Den terapeutiska alliansens är det fält 

psykoterapeuter kan och ska förfina och utveckla. Det är den komponenten vi studerat. Vi har 

ställt frågan direkt till patienter: hur skapar terapeuten ett effektivt samtalsklimat i terapirummet? 

Vi ville erövra kunskap om vad terapeuter gör som är verksamt i alliansbyggandet i ett 

patientperspektiv. Vi ville ta del av några patienters beskrivning från vår egen verksamhet om 

vad terapeuten har bidragit med som har haft betydelse för att skapa ett gynnsamt klimat för 

samtal i psykoterapi. 

1.1 Terapeuten beskriver kort en terapi 

En beskrivning av terapin gällande en av de intervjuade familjerna. Patient är inlagd på 

slutenvården, diagnos akut psykos, uttalar efter någon dag önskemål om samtal hos terapeuten. 

Terapeuten är ej knuten till psykosvårdlag så en del organisatoriska frågeställningar får hanteras. 

Patient insisterar i terapeutval och har stöd av slutenvård. Samtal kan påbörjas. Kontakten är sen 

tidigare etablerad så patient kan börja sin berättelse om tiden innan psykos. Minnesbilder som 

patient förmår aktualisera av det akuta skeendet presenteras. Hustrun finns vid patientens sida i 

samtliga samtal. De delar på berättelsen, hon fyller i där minnen är borta för nu alternativt ger sin 

egen berättelse. Barnen omtalas i samtalen, de är nästintill närvarande i sin fysiska frånvaro. 

Terapeutens roll är normalisering, att tåla berättelsen. Det viktigaste instrumentet är terapeutens 

egen närvaro, att tryggt sitta i soffan och följa berättelsen. En förståelse av händelseförloppet 



 

 

4 

behöver landa i terapeuten. Över tid behöver terapeut och patient tillsammans med anhörig 

bekanta sig med händelseförloppet i patientens liv som ledde till psykosen, härleda 

psykosorsakerna. Vi skapar tillsammans en gemensam berättelse om vad som hänt och varför. Vi 

införlivar en gemensam kunskap om tiden före psykos, vad hände då för att känna igen tidiga 

psykostecken, för säkerhets skull. 

 Att tillsammans successivt skapa en förståelse för det akuta skeendet som patienten har 

varit huvudpersonen i är en salutogen process. Terapeutens roll är att vara ett delaktigt vittne, att 

tåla det som hänt i patientens liv är att normalisera och klä av psykosen dess farlighet. Ur 

patientperspektiv blir det så att om terapeuten tål min psykos tål jag den själv bättre och därmed 

kanske också resten av samhället jag lever i. 

1.2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Utbildning och forskning bygger i dag på relationella teorier, affektteorier och 

psykoterapiforskning. Smith och Glass (1977) jämförde psykoterapiformer i studier med 

kontrollgrupp. Deras slutsats blev att psykoterapibehandling har ett förhållandevis starkt 

förändringsresultat jämfört med andra åtgärder inom samhällsvetenskaplig forskning. Wampold 

(2001), ledande forskare på psykoterapiresultat, menar att forskningen visar att olika former av 

psykoterapibehandlingar är likvärdiga, så länge det är frågan om behandling avsedd att vara 

psykoterapeutisk. Denne har utvecklat en common factors modell som alternativ till den 

medicinska modellen för forskning gällande psykoterapi. Common factors (=gemensamma 

faktorer) står alltså för 30 % (kommenterat i bakgrund) av utfallet i psykoterapi enligt en erkänd 

terapiforskares rapportering. Procentsatsen har senare reducerats. Redan 1936 initierade Saul 

Rosenzweig (psykoterapeut och psykolog) samtalet om gemensamma faktorer. Alltsedan dess 

har olika företrädare presenterat olika teorier med varierande antal gemensamma faktorer. 

Gemensamma faktorer är terapeutiska faktorer, dvs de underliggande faktorerna som får olika 

terapier att fungera. Dessa faktorer vanligtvis utpekade är terapeuten, alliansen och patienten. I 

ett flertal studier framkommer att skillnaden mellan enskilda terapeuter har större betydelse för 

utfallet än metodskillnad. Terapeutisk allians definierad: 

  

a. bandet mellan parterna 
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b. en gemensam syn på patientens problem 

c. en gemensam syn på vad man ska ägna sig åt i terapin 

  

Bra allians är en av de bästa prediktorer för utfall i psykoterapi, den har 5 -7 gånger större 

påverkan än metod/teknik (Wampold 2001). 

 Wampolds slutsats är att olika behandlingsmodeller ger ungefär samma resultat, ingen 

teoretisk modell sticker ut med bättre utfall. Hans resultat visar att vilken behandling som helst är 

bättre än ingenting. Om inte olika behandlingar gör skillnad, vad gör då en skillnad? Alliansen är 

det som gör en skillnad (Bordin, 1979). Alliansen består enligt Bordin av: mål, uppgift och 

relation. Om överenskommelse gällande mål och tillvägagångssätt i behandling och därtill en 

fungerande relation mellan parterna så finns allians.  Gällande alliansen ställs frågan om det är 

terapeutens eller patientens bidrag till alliansen som har betydelse. Patientens bidrag till allians är 

inte relaterat till utfallet enligt en studie av Baldwin et al.2006. Vårt fokus i denna studie är 

relationsdelen av alliansen, terapeutens bidrag sett ur patientperspektiv.  Studien visar att de 

terapeuter som får ett bättre utfall är de terapeuter som har förmåga att etablera en god allians 

med olika patienter (Baldwin et al. 2006). Forskning kring vad som har betydelse i terapeutens 

utrustning för alliansbyggandet är följande: verbal förmåga, interpersonell perception (“läsa av 

patient”), affektiv modulation, expressivitet, värme, acceptans och empati (Anderson et al. 

2000). 

 Dessa uppräknade egenskaper eller förhållningssätt har betydelse för utfall av allians. 

Däremot har begreppet social kompetens ingen större betydelse för möjlighet till alliansbygge. 

Enligt Wampold är detta forskningsområde i sin linda och flera frågor är obesvarade. Det man 

vet är att terapeutbidraget till alliansbygget har betydelse för utfallet, men inte patientens bidrag. 

 Varken utbildning eller erfarenhet har någon påverkan på psykoterapiutfallet (Lambert 

2005). Wampolds fråga blir då huruvida terapeutisk skicklighet snarare är en talang som man har 

eller inte och inte någonting som man kan tillägna sig.  

 En annan betydelsefull teoretiker vad gäller alliansens är Tom Andersen (som för övrigt 

varit en inspirationskälla i författarnas professionella utveckling). Andersen har stärkt alliansens 

betydelse genom att förflytta perspektiv och fokus från terapeut utanför rummet som 

reflektör/inspiratör till intervjuare och medarbetare i rummet tillsammans med patienterna 
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(Andersen, 1996/2003). Vårt val av alliansbegrepp i denna studie omfattar terapeutens åtgärder i 

terapirummet syftande till samtalsmöjlighet. Vi har valt att titta på terapeutens del i alliansbygget 

sett ur patientperspektiv. 

 Tom Andersens bok Reflekterande processer innehåller respektfullhet, nyfikenhet och 

levande beskrivningar av gemensam och ny kunskap om livets relationer. Andersen och hans 

medarbetare har influerats av familjeterapeutiska teorier och metoder, där helhet, samband och 

relationer betonas. Till en början var Andersen påverkad av Milanoteamets tänkande med 

betonandet av intervjuprocessen samt iakttagande med (Andersen 1996/2003, s. 35). Terapeuten 

överförde sällan idéer från medarbetarna bakom spegelväggen till familj eller för intervention. 

Ofta fanns olika åsikter om vilken intervention som gagnade processen. Metoden upplevdes ej 

tillräckligt demokratisk och reflektörerna bjöds in i rummet och blev medarbetare på ett tydligare 

sätt (Andersen 1996/2003). Terapeutens kompetens försköts tydligare till att vara samtalsledare 

men inte expert på människors problematik. 

 Människorna blev själva experter på sina liv och sina dilemman. Ur det mer demokratiska 

synsättet växte alliansens betydelse fram. Människor sågs inte längre som objekt för betraktaren 

utan blev alltmer experter på sina liv och förhållanden. Andersen refererar till både Harold 

Goolishian samt Harlene Anderson och Ludvig Wittgenstein som sina inspiratörer. Gällande 

Wittgenstein, vilken citeras i Reflekterande processer, s. 203: “eftersom jag vet vad det är vet jag 

hur jag ska ta mig vidare”, “eftersom jag vet vad det kan vara vet jag hur jag kan ta mig vidare”  

respektive; “eftersom jag inte förstår, utan bara förnimmer vad det är, får jag noga följa med i 

vad som händer när jag nu gör det jag gör”. De sista raderna kan handla om att vara i ett 

psykotiskt uttryck, i vår betraktelse. Vi återkommer till detta Wittgenstein-citat i 

diskussionsdelen. 

 Andersen ifrågasätter att det vi säger och gör kommer ifrån en inre kärna i vår 

personlighet. Han beskriver sin tro att det mänskliga centrat ligger mellan människornas samvaro 

mellan varandra. Det vill säga i språket, samtalen, kulturen och så vidare. Andersen avser inte 

bara det talade ordet utan också kroppsrörelser, konst, ja alla former av sociala aktiviteter. 

Konsekvensen: vi blir vad vi talar och gör. Språket skapar personen. Liksom att personen 

återskapar eller omskapar språket. Andersen beskriver språket som formativt att vi talar både till 

oss själva och andra och formar oss samtidigt (Kjellberg et.al. 2001, s. 48). Vidare enligt 
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Andersen när vi talar riktar vi oss främst till oss själva, men det är bra att ha någon närvarande 

medan vi pratar. Så att vi får en anledning att prata högt. Vidare formulerar Andersen att det är 

mänskligt att bli förhäxad av sitt eget språk. Andersen beskriver att orden alltid kommer först 

och sedan tanken och meningen. Vi måste tala för att förstå vad vi tänker. Vi delar Andersens 

beskrivning och förhållningssätt: “Vi vill likna teorier med kartor vi ritar över det vi gjort” 

(1996/2003, s. 146) När vi studerar kartorna kan vi kanske upptäcka vad vi gjort, och kanske på 

grund av detta komma underfund med vad vi vidare bör göra och vad vi inte bör göra vidare. 

 “Utrymmet och tempot i samtalet är betydelsefullt då det bör vara tillräckligt långsamt 

för att det inre samtalet ska ges möjlighet att äga rum både för patient och terapeut” (Andersen, 

2003, s. 59). Teorier kan bara se bakåt, och teorier blir utifrån ett språk och meningsperspektiv 

bara personliga teorier. Något av det viktigaste är att de ständigt omformas och förnyas utifrån 

vad man möter på sin vandring mot framtiden. 

 I artikeln “Joining revisited” (Sundelin, 1999) betonas den terapeutiska alliansens 

betydelse som terapeutiskt instrument. Sundelin beskriver arbetet med familjer som har en 

psykosocial belastning. Intensiv familjeterapi är speciellt lämplig i dessa familjer, vilket är en 

multimodal arbetsform och ger olika aspekter av alliansskapande. Alliansarbetet har upplevts 

som så viktigt att det kunnat vara huvuddelen av den terapeutiska insatsen, att få kontakt och 

etablera ett samarbetsklimat har tagit tid och varierat i effektivitet. När alliansen etablerats har 

terapin blivit framgångsrik. Den terapeutiska alliansen tillskrivs ett 30-procentigt utfallsvärde, 

detta oavsett använd metod (Hubble et.al. 1999). Begreppet «joining» i artikelns rubrik refererar 

till den strukturella familjeterapins välbekanta namn på etablering av terapeutisk allians. 

Minuchin och Fishman (1990) beskriver detta samgående utifrån tre positioner: 

  

1) bekräftelse (=känna sig lyssnad på, få respekt för sin problembeskrivning) 

2) tracking (=hjälp och stöd att försiktigt guida patient genom sin berättelse) 

3) samgående (=skapa ett terapeutiskt sammanhang och förmedla känsla av kompetens och 

hopp) 

  

Övriga viktiga terapeutiska ingredienser är att vara en auktoritet, att leda samtalet, 

problematisera, dra slutsatser och föreslå terapeutiska mål. 
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 Enligt Medbo och Sundgrens (2012) beskrivning om relationell terapi, är det inte orden 

som står för den avgörande terapeutiska ingrediensen utan där krävs av terapeuten en förmåga att 

vara närvarande i nuet. De betecknar denna kompetens som proceuduralitet, d v s den 

intersubjektiva förmågan att kommunicera icke verbalt och delta i affektreglerande samspel med 

patient. I detta ordlösa samspel är det angeläget att kropp och själ. Trots affektfokuserade 

metoder, anknytningsteorin, spädbarnsforskning, det inte självklart att psykoterapeuter som 

arbetar relationellt är tränade i att förstå sig själva, förstå sin egen “proceduralitet”. 

 Den relationella psykoterapeuten arbetar ständigt i sårbarhetsfältet. Terapeutiska 

terapeuten har en talang och egen sårbarhet för att kunna stanna i känslan tillsammans med en 

patient för att explicit och implicit skapa alternativa föreställningar i patienten. Fortfarande lever 

vi i efterdyningar till den cartesianska dualismen, uppdelningen av neurologiska upptäckter 

(såsom spegelneuron) av hur ordlös kommunikation fungerar är framgångar underlättas av egen 

sårbarhet. Andra viktiga terapeutkompetenser är: 

  

1) Förmåga att känna av och uppfatta den andres inre tillstånd 

2) Förmåga att vara närvarande i det egna inre tillståndet kopplat till det just erfarna mötet. 

3) Att hålla båda tillstånden medvetna och separerade 

 

Utifrån en medvetenhet om ovanstående tillstånd och därpå följande träning, aktivering och 

handledning kan uppmärksamheten flyttas från det verbala fokuset och inbegripa en kroppslig-

emotionell dimension i det terapeutiska samtalet.  (Medbo & Sundgren, 2012) 

 Utvecklingsmöjligheter gällande terapeutkompeten beskrivs i artikel av Scott Miller och 

Mark Hubble (2012) Tillsammans med Barry Duncan beskriver de sin forskning om 

högpresterande terapeuter och nyckeln till ett bra terapiutfall. Enligt dessa handlar det om att 

förkovra sig mer än vad andra terapeuter gör. Mer samtalstid ger ej större terapeutisk skicklighet. 

Hög medvetenhet och en stark strävan efter att nå mål utanför ens aktuella förmåga eller nivå har 

stor effekt. De avgörande betingelserna för att utvecklas som terapeut är, enligt ovan nämnda 

artiklar: 

 

1) Känn din grundkapacitet 
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2) Ägna dig åt medveten träning 

3) Se till att få strukturerad och kontinuerlig feedback 

  

Kliniska studier visar att alla terapeuter kan nå mästerskap som terapeuter under förutsättning att 

de tre stegen genomgås kontinuerligt. Klinikerns kapacitet ökar då trefaldigt och patient-

bortfallet minskar med 50% (Miller & Hubble, 2011). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att efterforska hur terapeuten gör för att skapa en stämning i 

terapirummet som möjliggör ett samtalsklimat där beskrivningar om livet, tillkortakommanden, 

komplikationer och söndriga relationsbeskrivningar kan få utrymme utifrån patienters och 

anhörigas beskrivning och reflektioner om hur terapeuten skapar allians. Studien är influerad av 

Tom Andersens vidare definition av alliansbegreppet. Valet av alliansbegreppet i denna studie 

omfattar terapeutens åtgärder i terapirummet syftande till samtalsmöjlighet och fokus ligger på 

terapeutens del av denna allians i patientens betraktelse. Ytterst syftar studien till att öka 

kunskapen om vad terapeuten gör som skapar samtalsmöjlighet i terapeutiska samtal och finna 

tydliggörande teorier. 

1.4 Frågeställning 

Vad är verksamt i samtal med patienter utifrån patienters och anhörigas perspektiv? Vad gör 

terapeuten för att skapa en möjlighet för patient att berätta om sitt liv, sina personliga relationer 

och sina tillkortakommanden på ett utlämnande och tillitsfullt sätt? 

 

2. Metod 

För att besvara frågeställningarna används samforskningsmodellen, introducerad av Tom 

Andersen.(1995) som beskriver hur man kan forska tillsammans med familjen.  Avsikten med 

samforskning är att ta hjälp av sina patienter för att lära sig något om det man har gjort 

tillsammans och utforska vad som var till hjälp och vad som inte var till hjälp. Det betyder att 
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man som terapeut sätter sig i en lärande position i förhållande till patient. Terapeuten bjuder in 

sina patienter för att förhoppningsvis lära sig att bli en bättre behandlare. 

 Kunskapssynen som präglar forskning inom vårdsektorn bygger på olika diskurser om 

anledning till människors problematik och dess lösningar. Ett individuellt och medicinskt och 

biologiskt synssätt dominerar. Manualer och diagnossystem anses kunna mäta en slags sanning 

vilket också styr forskningen. Ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt är fokus på att det inte går att 

mäta eller se på kunskap som objektiv och värderingsfri. Hur vi förstår världen formas i språket 

och i samspel med andra människor. 

 Samforskningsperspektivet ser och respekterar människors kompetens att föra fram sina 

egna tankar och berättelser. Samforskningsmodellen bygger på samtal i tre delar, först får 

terapeut komma till tals i intervjun medan patient har en lyssnande position. Steg två är att 

patient intervjuas. Steg tre är ett gemensamt samtal mellan intervjuare, terapeut och patient. 

Varje delsamtal är maximalt trettio minuter långt, för att orka med och för att ej få fram för 

mycket material (Wächter 2006). I vår studie har vi valt att bara titta på vad som hos terapeuten 

inbjuder till, gagnar samtalsmöjlighet. Vi har även utelämnat negativa frågeställningar. 

 Vi har valt samforskning då denna metod ger ett återseende där patient och terapeut får 

ett återseende där de tillsammans kan minnas och reflektera ännu en gång, insikter kan erövras 

och trådar kan knytas ihop. Mötet ger möjlighet till aktuell bedömning angående kvarvarande 

terapeutiska behov. Tre par tillfrågades, vilka en av författarna träffat över tid och där samtalen 

gjort avtryck. Patienterna tillfrågades om vi kunde träffas och utvärdera vår tidigare kontakt. 

Metoden beskrivs och följs av tydliggörande att fokus kommer att läggas på deras upplevelse av 

terapeutens roll. Vidare informeras patienten om att samtalet kommer att filmas och att 

tidsåtgången är en och en halvtimme. Det filmade materialet förvaras under studiens gång på 

krypterade usb-minnen. Detta material förstörs då studien avslutas. Då författarna bor på olika 

orter i Sverige skickas materialet per post mellan författarna med mottagningsbevis. Totalt 

utgjorde materialet tre gånger 1½ timme. 

 Samtliga tre tillfrågade tackade ja och bokades in. Patienterna med diagnoserna psykos, 

GAD (=generaliserad ångest) samt depression deltar i studien. Terapeuten träffar familjerna i det 

rum där tidigare samtal ägt rum. 
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 En initierad kollega intervjuar. Analogt med samforskningsmodellen intervjuas 

terapeuten först, patienterna har då en lyssnande position. Terapeut får en möjlighet att lyfta 

eventuella frågor angående sin uppfattning av skeendet under de terapeutiska samtalen. Sedan 

intervjuas patient samt anhörig och terapeuten lyssnar. I sista modulen ges alla möjlighet att 

komma till tals. I vår modell fokuseras frågeställningen omkring vad terapeuten gör för att skapa 

ett bra samtalsklimat. Terapeutens frågor var: 

  

• Vad gjorde terapeuten som skapade en möjlighet för er att beskriva era liv, era 

tillkortakommanden och era dilemman? 

• Vilka minnesbilder dyker upp angående terapeutens bidrag under samtalen då vi nu 

aktualiserar denna fråga? 

2.1 Analys 

Vid analys av materialet används grundad teori (eng. grounded theory). Grundad teori är enligt 

sökning i olika databaser världens mest citerade forskningsmetod av kvalitativa data (Sundelin 

2015). Inom kvalitativ forskning används en reviderad form av grundad teori (Strauss & Corbin 

1998). Grundad teori är en form av empirism. Iakttagelser utgör den enda källan till kunskap. 

Grundad teori har som målsättning att förklara vad som händer inom det område man valt att 

studera. Teorin används framförallt för att generera sannolikhetsbaserade teorier om människors 

beteenden genom analys av kvalitativa data. Metoden innehåller både induktion dvs att 

formulera hypoteser utifrån data och dels deduktion- att utifrån hypoteser dra specifika slutsatser. 

Metodens intention är att minimera förutfattade meningar och dess påverkan av resultat. I studien 

ställer man sig ständigt frågan: Vad är viktigast inom detta område? Målet är att hitta en 

förklaringar. Grundad teori har en lösligt strukturerad form för att inte hämma kreativiteten. 

 Metoden börjar med att koda data från gjorda intervjuer. Data sammanfattas och beskrivs. 

etiketteras, vilka jämförs med varandra. Etiketter som upprepar sig kallas koder. Man försöker att 

finna återkommande mönster i intervjuerna.. Händelser är i fokus. När man funnit en 

kärnvariabel, dvs ett begrepp som förklarar det mesta av det som händer inom det studerade 

området, kodar man data som har betydelse för detta begrepp, så kallad selektiv kodning. Man 
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avgränsar då datamängden och senare datainsamling till områden som har störst betydelse för 

kärnvariabeln. 

 Tillvägagångssättet är att se strukturer och skapa minnesanteckningar. I anteckningar 

registreras och utvecklas idéer om de begrepp som kommer att ingå i teorin. Att skriva 

minnesanteckningar är kärnan i forskningsarbetet, de sparas och sorteras senare och 

sammanskrivs i syfte att ta plats i denna studie av vad som är verksamt i samtal hos en terapeut. 

Återkommande uttryck och beskrivningar noteras under analysen. 

 Därefter definieras kärnvariabler, sammanfattande begreppen av vad som noterats, och 

litteratur som relaterar till fynden identifieras. I en senare fas sorteras alla minnesanteckningar 

och jämförs med varandra i syfte att integrera begreppen som ingår i teorin. Begrepp som 

jämförs med data från intervjuer eller data från litteratur blir då alltjämt förfinade. Vägen till en 

färdig teori är långt ifrån spikrak utan snarare snirklig då man letar efter centrala begrepp. 

 Författarna har tittat igenom filmerna på de intervjuade samtalen med familjerna, först 

översiktligt och utifrån spontanitet. Direkta reflexioner har utgjort minnesanteckning för 

systematisering. Därefter har materialet återigen begrundats mera metodiskt och sökandet efter 

kärnvariabler initieras. Iakttagelserna kategoriserades därefter. Samma procedur upprepades för 

att hitta ytterligare mönster. Minnesanteckningar har granskats för att hitta undergrupper till 

kärnvariablerna. Anteckningar har därefter sorterats och jämförts med varandra. Under 

bearbetning av materialet påbörjades identifieringen av teorier som kunde tänkas samverka med 

de iakttagna resultaten. 

2.1 Etiska överväganden 

Verksamhetschef samt chef på enheten, där patienterna var aktuella, informerades och godkände 

studien. 

 Objektiviteten har fått stöd i att en initierad kollega har agerat intervjuare i 

samforskningsmodellen. Intervjun har därvid skett med samtliga inblandade i en familj i rummet 

samtidigt. Vissa fakta angående patienter är förvanskade med tanke på sekretesskyddet. I alla 

patientkontakter och förvaring av arbetsmaterial har sekretesslagen beaktats (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1990) 



 

 

13 

3. Resultat 

Resultatet presenteras initialt genom direkta citat från patientkommentarer gällande deras 

upplevelse av terapeut. Följande citat återkommer i alla tre intervjuer: 

  

"Insikt i sig själv", "stöd", "trygghet och närvaro", "lyssnar in", "ärlighet", "samtal ger 

efterverkningar", “guidning”, “gett mod att prata”, "känner in", "ger tillfällen att mötas i 

samtal", “lyssnar och ger tillfällen att mötas i samtalet”, “lär sig lyssna på varandra”, 

“känslor blir kvar efter samtalen", “förtroende viktigt”, “såg den som var svagast", “lyfter 

saker lagom mycket och i lagom takt”, "lagom motstånd”, “lyssnade och hörde vad den 

andre sa", “fick förståelse”, “båda fick utrymme”, “vi kunde förstå varandra genom 

terapeutens frågor”, “fick förståelse”, “klokskaper och insikter". 

  

Följande citat förekommer i en eller två av de tre intervjuerna: 

  

“Att få stöttning över tid, ingen brådska, allt kommer upp till ytan.” "Allt var acceptabelt 

det jag sa." "Skönt att komma till ett och samma ställe, det ger trygghet.” "Samtalen gör det 

lättare hemmavid, vi pratar av oss här så fungerar vardagen bättre.” Samtalen gör mig/oss 

starkare”. “ Vi är motiverade för samtal, terapi är sista utvägen för oss”. “Terapeuten som 

är lugn och varm, gör att man öppnar sig själv”. ”Terapeuten omger sig med trygghet”. “En 

vinst var att hela familjen var med”. “Terapeuten tillåtande i samtalet, terapeutens 

personlighet gör det möjligt att prata, känns tryggt”. “Hon är tillåtande i samtalet och ger 

lagomt motstånd.” “Terapeuten gör att jag blir klokare på mig själv och på de andra i 

familjen, att jag kan se hur det är för dom.” “Terapeuten är aktiv i terapirummet, ingen som 

hummar med utan är intresserad av mig och våra problem”. “Här får man tänka som man 

vill, känner ingen oro eller fara. “Här lär man känna sig själv ... och andra i familjen”. “Jag 

kan beskriva min verklighet: mina tankar, mina känslor och skeendet utan att terapeuten 

tycker att något jag säger är konstigt, därför kan jag beskriva hela min livssituation”. 

“Medan jag beskriver förstår jag mig själv, kommer till insikt”. 
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Patienterna formulerar sig om sin sårbarhet i samtalen men markerar att terapeuten skapar en 

jämbördighet i terapirummet. Patienterna beskriver hur kontrollen kan släppas och känner sig 

sedda som människor och inte bara patient. Det som sticker ut är att patienterna tar med sig det 

som sägs i samtalen och går hem och funderar, samtalen ger efterverkningar. Det filmade 

materialet visar att familjerna uppskattar att terapeuten arbetar med närvaro, lyhördhet och en 

medvetenhet som patient känner av i form av trygghet, tillåtande och respekt. Terapeuten ser 

behovet hos var och en i familjen och ger den "svage" röst i rummet. I samtalen märks att 

familjerna uppskattar en rakhet och tydlighet från terapeut, inget hymlande. Terapeuten har en 

förmåga att låta familjen mötas i samtalen där ingen känner sig tvingad att delta. Familjerna 

guidas försiktigt fram genom olika konflikter utan att hasta på. Var och en får mod och styrka att 

samtala om det svåra och får tillfällen att mötas. Terapeuten för och anpassar "dansens" olika 

tempon. Terapeuten har i samtalet hjälp av sin personliga inlevelse och förmåga att hantera 

språket genom direkta frågor utan att det upplevs kränkande. Familjerna känner av terapeutens 

intresse för deras problem och genom inlevelse och genuitet blir mötet äkta. Alliansen mellan 

familjen byggs sakta men säkert upp vilket borgar för en bekräftelse av familjen och deras 

problem. 

  

Kärnvariabler 

Ur materialet identifierades kärnvariablerna bekräftelse, guidning, inkännande, lyssnande, och 

tillåtande. Återkommande formuleringar av kärnvariabler är tydligt beskrivna och därför 

tankeväckande och inspirerar till vidare forskning i familjeterapisammanhang. 

Slutledningsmöjligheterna är på grund av antalet intervjuade begränsade. Varje påstående från 

intervjuerna placeras under adekvat kärnvariabel: 

  

Bekräftelse: stöd, närvaro, ärlighet, ger mod att prata, terapeut visar personlig inlevelse, raka 

frågor ej kränkande, terapeut är lugn och varm, lyfter saker lagom mycket och i lagom takt, 

lyssnande, hörde vad den andre sa, fick förståelse, båda fick utrymme, fick förståelse. 
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Guidning: få insikt i sig själv, guidning, lagom motstånd, terapeuten för och anpassar “dansen” i 

olika tempon, stimulerar egen utveckling, samtal ger efterverkningar, lär sig lyssna på varandra, 

vi kunde förstå varandra genom frågorna vi fick. 

  

Inkännande: närvaro, känner in, inlevelseförmåga, känslor blir kvar efter samtalen, förtroendet 

är viktigt, såg den som var svagast, lyfter saker lagom mycket och i lagom takt, lagom motstånd, 

fick förståelse, klokskap och insikter. 

  

Lyssnande: närvaro, terapeut visar intresse, inlevelse, genuitet, lyssnar in, lyssnar och ger 

tillfälle att mötas i samtal, lyssnande, hörde vad den andre sa. 

  

Tillåtande: närvaro, känna förtroende, ger plats, utrymme åt alla närvarande, skapar jämlikhet i 

samtalet, personligheten är tillåtande, ger tillfällen att mötas i samtal. 

  

Kärnvariablerna beskrivs olika och stundtals är det svårt att exakt veta till vilken variabel 

patientens beskrivning hör. Erövrad kompetens och erfarenhet i samtalsrummet bekräftades av 

de intervjuade familjerna med beskrivningar som lyssnande, bekräftande, trygghetsskapande, 

inkännande och guidande. Sammantaget beskriver patienterna alliansens nödvändighet för en 

samtalsmöjlighet. Det som sticker ut är terapeutens raka kommunikation, sättet att ställa en fråga 

som i patient skapar insikt, summera skeendet i terapirummet och sammanfatta det sagda under 

aktuellt möte och därmed automatiskt förstärka ett processande i patient till nästa terapitillfälle 

och som patient formulerar ta med sig tänket hem. Här dyker vår tanke på Lamberts studie 

(2005) upp som visar att utbildning och erfarenhet hos terapeut inte har någon påverkan på 

utfallet. Patientbeskrivningarna innehåller företrädesvis formuleringar angående terapeutens 

personlighet och egenskaper. Utifrån detta resultat sorteras kommentarer om terapeuten in i två 

grupper, nämligen vad terapeuten gör och vad terapeuten har för egenskaper ur patientperspektiv. 

 Terapeuten är: ärlig, förtroendeingivande, stödjande, inspirerande, lyssnande, förstående, 

lugn, varm, aktiv i terapirummet, terapeutens personlighet gör det möjligt att prata, hummar inte 

med utan visar genuint intresse, bedömer inte något som konstigt av det jag säger.  
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 Terapeuten gör: lyssnar in, ger trygghet, guidar, inger mod, känner in, ger lagom 

motstånd, ser alla i rummet, ger tillfällen att mötas i samtal, skapar reflektioner som fortsätter 

efter samtal, lyfter saker i lagom takt, ställer frågar som skapar förståelse, insikter och klokskap.  

 Bästa terapiresultat tycks uppnås när flera variabler är närvarande samtidigt. Försöket att 

särskilja vad terapeut gör och är tydliggör att de står i beroendeförhållande till varandra. Det är 

inte självklart att placera patientbeskrivningarna i respektive grupp. Terapeutens görande 

relaterar till vem terapeuten är. Sammanblandningen tyder på att terapeutens effektivitet i 

samtalsrummet är en kombination av terapeutens görande och varande.  

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att erövra mer kunskap om vad terapeuten gör för att skapa en 

samtalsmöjlighet i terapirummet. Det som är verksamt i samtalet ur patient- och anhörigas 

perspektiv är att terapeuten har en hög närvaro, är tillåtande, ger samtliga inblandade en trygghet 

och att alla får presentera sin agenda i terapirummet. Vi har brottats med frågan vad det är hos 

terapeuten som får människan att sätta ord på sina livserfarenheter, vad gagnar mötet ur 

patientperspektiv. Erövrad kompetens och erfarenhet i samtalsrummet bekräftades av de 

intervjuade familjerna med beskrivningar som lyssnande, bekräftande, trygghetsskapande, 

inkännande och guidande. Familjen guidas försiktigt fram genom konflikter utan att hastas på, 

konstaterar vi i beskrivning av det filmade materialet. Vi associerar där till Tom Andersen 

(1996/2003) som poängterar tempot. Tom: “Då vi deltar i “samtalskuren” borde vi antagligen 

hela tiden fråga oss själva: är samtalet som jag har med den här personen tillräckligt långsamt, så 

att jag och den andre har tillräckligt med tid för våra “inre” samtal?“ Möjligen har där det lugnet, 

utrymmet för det samtalet etablerats. 

 Resultat visar att terapeutens raka kommunikation sticker ut. Sättet att ställa en fråga 

skapar insikt i patient, summerar skeendet i terapirummet och sammanfattar det sagda under 

aktuellt möte och därmed automatiskt förstärker ett processande i patient till nästa terapitillfälle. 

Patientbeskrivning av denna procedur är att ta med sig tänket hem. Företrädesvis innehåller 
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patientbeskrivningarna formuleringar angående terapeutens personlighet och egenskaper. Här 

aktualiseras Lamberts studie(2005) som påvisar att varken utbildning gällande psykoterapi eller 

psykoterapeutisk erfarenhet hos terapeut har någon påverkan på utfallet.  

 Under studiens gång har författarna tagit del av berörande patientbeskrivningar. En 

patient beskriver den psykoterapeutiska kontakt som att han går på en stig i skogen tillsammans 

med sin terapeut, vilken guidar dialogen. Patient beskriver hur han bestämmer innehåll och takt 

men terapeut finns där som trygghetsskapande guide. Enligt patienten blir det möjligt att sätta 

ord på alla tankar, alla funderingar och skeendet, vilka kan tyckas egendomliga. Där på den 

trygga skogspromenaden bedöms eller värderas det uttalade inte. Därför är all beskrivning 

möjlig. Under beskrivningarna kommer klokhet, vishet och insikterna. Terapeuten skyndar inte 

på, tänket och talet får finnas utan att det hastas på. Patienten förmedlar sin tacksamhet över 

psykosen. Innan han blev psykotisk första gången försökte han hålla allt under kontroll. Nu vet 

han att det inte går att hålla undan, skjuta åt sidan utan det som gäller är att hela tiden hantera 

skeendet och tankarna och känslorna och att livet därmed har blivit intressantare att leva. 

Beskrivningen av vandringen där i skogen och terapeutens guidning aktiverar associationer till 

Stern och hans beskrivning av ögonblickets kunskap (Stern, 2005, s. 203). Där på stigen i skogen 

skedde kunskaps/medvetande växlingen, från ögonblick till ögonblick. Detta kan inte uttryckas 

bättre än Stern själv gör; “upplevelsen av nuet måste kunna göra om det förflutna genom att 

minska dess inflytande, genom att innebära en omvärdering av vilka förflutna element som ska 

ha störst inflytande eller helt enkelt genom att förändra det förflutna. Om nuet inte kan göra detta 

kan ingen terapeutisk förändring ske. Eftersom vi, subjektivt sett, bara lever i nuet måste det 

förflutnas inverkan på nuet och nuets inverkan på det förflutna äga rum i det nuvarande 

ögonblicket. Ögonblicket är mötesplatsen för det förflutna och nuet”. Det är inte möjligt att 

släppa Stern i och med denna skrivning, fortsatt citat: “ett terapisamtal består av en serie av 

nuvarande ögonblick som drivs framåt av parternas längtan efter intersubjektiv kontakt och ett 

utvidgande av det gemensamma intersubjektiva fältet. Intersubjektivitet är en primär drivkraft i 

denna rörelse.” (Ibid., s. 223). Intersubjektiviteten och dess process beskrivs av Medbo & 

Sundgren (2010) och betydelsen av att terapeuten har en talang för sårbarhet för att kunna stanna 

i känslan tillsammans med patient för att kunna skapa ett alternativt förhållningsätt hos patient. 

Patienterna i aktuell studie förmedlar återkommande terapeutens egenskaper eller personlighet 
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med beskrivningar som inkännande, trygg, närvarande, intresserad och icke dömande som 

viktiga. Kvalifikationer som kan härledas till egen sårbarhet och därmed specifik talang för att 

kunna stanna i känslan tillsammans med en patient.  

 Frågan vad terapeuten gör för att skapa en samtalsmöjlighet, får under tillblivelsen av 

denna studie svar att terapeuten ska vara bekräftande, intresserad, inkännande, lugn, lyssnande, 

närvarande, stödjande, tålmodig, trygg etc. 

 Utifrån det intresse och den respons förfrågan att delta i dessa intervjuer gav väcktes 

tanken om hur viktigt det är att lyfta fram och levandegöra det terapeutiska samtalet och dess 

betydelse när människor brottas med de djupa existentiella frågorna. Vi styrs av en övertygelse 

om att mötet mellan terapeuten och patienten är en demokratisk process. Patienten har en 

kunskap om sitt eget liv, sitt eget mående som är en värdefull ingrediens i behandlingsprognosen. 

Under våra år inom psykiatrin har dialogen med patienten i beskrivning av måendet förskjutits 

till bedömningar. Bedömningseffektivitet stöds av manualer och önskvärt är att bedömning och 

diagnostisering görs skyndsamt, gärna under första mötet. Terapeuten hade innan denna studie en 

förförståelse för samtalets nödvändighet för salutogena processer för att minska lidandet. 

Terapeutens upplevelse av det patienter förmedlat överträffar förväntningarna på samförstånd 

och delaktighet. Under samforskning tätnar samtalet och terapeuten bli berörd av beskrivningar 

angående närvaro, guidning, stöttning, genuint intresserad samt förmåga att ta samtligas parti, 

vilket inger mod att formulera sin sanning. Terapeuten hade en tilltro till sin alliansskapande 

förmåga innan studien och denna har bekräftats genom de citat som framkommit under 

intervjuerna. 

4.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att få kunskap om alliansens betydelse för kunskap om 

terapeutens ansvarsdel. Kvalitativ forskning bedömdes som mest lämpad för syftet få fördelen 

med kvalitativ metod är att den möjliggör öppenhet för kreativitet, flexibilitet och nyskapande. 

Den kvalitativa metoden skapar möjlighet att få kunskap om de intervjuades egna upplevelse 

utifrån sin egen berättelse om sin verklighet. Det empiriska materialet samlades in via intervjuer 

och analyserades via metoden grundad teori. Risken vid samforskning är att de intervjuade säger 

det de tänker att terapeuten vill höra då det finns en relation, över tid, mellan terapeut och 
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patient. En objektivitetsgaranti är att intervjuaren är en helt okänd person för familjerna, ingen 

relation eller beroende föreligger mellan intervjuare och familj. Intervjuerna genomfördes i 

samma samtalsrum som samtliga tidigare möten ägt rum. Det var därför viktigt att informationen 

om vad intervjun syftade till och det sammantagna tillvägagångssättet under arbetets gång med 

studien. Därtill var en kontinuerlig öppenhet för frågeställningar som dykte om under intervjuns 

gång viktig.  

Genom användning av citat har trovärdigheten av studien stärkts. Resultaten av 

intervjuerna är dock ej generaliserbara, då de omfattar ett fåtal familjer. Trots det begränsade 

antalet visar materialet på en överensstämmelse vad gäller informanters utsagor som är slående 

och utifrån detta kan studien anses uppnå hög giltighet. Patienternas beskrivningar och 

kommentarer angående terapeutens ansvar kan ge en fingervisning om vad som är väsentligt i 

terapeutens ansvarsdel gällande relationen till patient för att etablera ett samtalsklimat.  

En svaghet i studien är att en av författarna innehar både rollen som terapeut och 

betraktare i studien. Detta har kompenserats av att intervjuaren har haft neutralitet i förhållande 

till familjerna och ingen förkunskap om patienterna och att intervjuaren äger vidare 

yrkeskompetens. En faktor som utgör en styrka i studien är de olika roller som författarna haft: 

en har varit terapeuten och den andra varit mer betraktaren av det inspelade materialet. 

4.3 Avslutande synpunkter och slutsatser 

Nyfikenheten gällande frågeställningarna har både stillats och väckts. Förhoppningen är att i en 

framtid få ta del av fler studier där patienter får berätta hur terapeuten gör för att skapa en allians, 

framförallt vad gäller relationsdelen. I diskussionsavsnittet berör vi intersubjektivitet och 

betydelsen av terapeutens sårbarhet och eventuella talang för att kunna stanna i känslan 

tillsammans med patient. Vidare forskning i detta fält vore intressant att ta del av. 

 Över tid som professionell har närvaron/uppmärksamhet blivit alltmer betydelsefull i 

patientmötet. Under timmar tillsammans med patienter med ett stort lidande har respekten för 

ordens betydelse för vägen till insikt/kunskap om sig själv växt sig allt starkare. Måhända kan 

vårt deltagande i en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning bedömas vara ett sätt att 

skärpa våra terapeutiska kvalifikationer på ett medvetet och systematiskt sätt. 
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 Psykiatrins tjänster efterfrågas i allt större utsträckning i samhället, mängden lidande 

ökar. Resurser beviljas ej i relation till behoven. Psykiatrin är en ansträngd arbetsplats år 2015. 

Respons från patienter refereras ofta till i personalsamtal, som en återkommande och välbehövlig 

personalvårdande ingrediens. Under uppsatsskrivandet reflekterar vi återkommande kring våra 

erfarenheter inom våra professioner inom vuxenpsykiatrin. Människoöden passerar revy i våra 

minnen. Berättelser om att det inte längre går att hantera sitt vardagliga liv, om att inte orka, om 

att allt oftare tänka att livet består av för stora proportioner lidande och ångest. Vi professionella 

ses som den resterande möjligheten att komma vidare i livet. Vi har tillbringat tid med att lyssna 

in, förstå och härbärgera. Näringen i att kontinuerligt avsluta psykoterapeutiska kontakter med 

avslutande samforskning som ett sätt att knyta ihop den professionella psykoterapipåsen och att 

utöka sitt lärande lockar oss framöver. 
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Tillkännagivanden 

Vi vill tacka tekniken för alla tillkortakommanden och för de återkommande möjligheterna att 

vara i hjälplöshetens träskmarker och att kontinuerligt tvingats uppbåda all upptänklig kreativitet 

för att ta sig ur densamma. Sannolikt har vi inte kunnat förmå oss att uppnå denna erfarenhet på 
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