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Abstrakt  

Syftet med studien är att undersöka terapeuters erfarenheter av och tankar kring berättelser om 

mystika upplevelser. Frågeställningarna är: Hur påverkas terapin av dessa berättelser? samt 

Är det viktigt att prata om mystika erfarenheter i psykoterapi och i så fall varför? För att 

uppnå syftet valdes en kvalitativ metod där informationen inhämtats genom intervjuer av tre 

psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning och intresse för dessa frågor. Materialet har 

analyserats med tematisk analys. Resutatet visar att bemötande och förhållningssätt är viktiga 

aspekter för att kunna prata om patienters mystika erfarenheter i psykoterapi. Berättelserna 

leder till förändringar i mötet, i terapeutens syn på patienten samt för patientens fortsatta 

arbete med sig själv, i terapin och i det fortsatta livet. Patienterna är ofta oroade för att bli 

sedda som psykiskt sjuka, medan terapeuterna i mindre utrsträckning ser någon koppling 

mellan psykopatologi och mystika upplevelser. Terapeuterna själva tycker att deras egna 

mystika upplevelser är berikande i deras liv och de anser det vara viktigt att även prata om 

patienters mystika upplevelser i psykoterapi för att kunna möta dem i allt som är 

betydelsefullt och påverkar deras tillvaro.  
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Inledning  

Mystika upplevelser är ett vanligt fenomen, 30-40% i en västerländsk normalbefolkning har 

haft sådana upplevelser enligt studie av Greeley (Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000), och det 

är ännu vanligare bland personer drabbade av kris (Geels, 1991). Då psykoterapi är en 

behandling som många får vid en kris tyckte jag det var intressant att titta på kopplingen dessa 

två emellan.  

Mystika upplevelser, definitioner och beskrivning 

Mystik erfarenhet kan definieras på många sätt. McGinn ser det som ”direct consciousness of 

the precence of God” (Belzen & Geels, 2003, s. 7) och Geels definierar det som ”erfarenhet i 

en religiös eller en profan kontext, som omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den 

upplevande tolkas som ett möte med en högre eller en yttersta verklighet. Detta möte sker på 

omedelbar, enligt subjektet icke-rationell, väg och medför en djup känsla av enhet och ett 

intryck av att denna erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga. Denna 

erfarenhet medför vittgående konsekvenser i individens liv.” (Geels, 1991, s. 20). Ett exempel 

på mystik upplevelse i profan kontext (Geels, 1991, s. 161): Kjell tittar  ut genom fönstret och 

upplevelser sig plötsligt 

mitt i men också en del av allting (jorden, universum m.m.). Min egen 

betydelse var liten, jag ingick i en helhet. I allt detta fanns ett tomrum utan 

tid och förändring, ett tomrum som var fullständigt uppenbart och klart. Allt 

var självklart, allt var givet: existensen, icke-existensen, livet, döden, allt 

var inneslutet i en helhet. 

Mystika erfarenheter kan vara riktade inåt, där personen sjunker in i sig själv under 

upplevelsen, eller riktade utåt där personens upplevelse istället handlar om omgivningen och 

naturen. Gemensamt är en känsla av verklighet, frid och glädje, en upplevelse av att 

naturlagarna sätts ur spel samt att erfarenheten lämnar efter sig en ny känsla av mening 

(Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000). W.T. Stace listar i ett försök att göra en objektiv 

beskrivning av mystika upplevelser följande kriterier för den inåtriktade formen vilken han 

ser som en mer avancerad form än den utåtriktade; det rena medvetandet, avsaknad av tid och 

rum, upplevelse av objektivitet och verklighet, salighet och ro, känsla av helighet, 

paradoxikalitet (exempelvis självmotsägelser vid försök att beskriva mystika händelser), 

outsäglighet och obeskrivlighet (Holm, 1979). Dessa kriterier utgör grunden för Hoods 

Mysticism Scale (M-scale) (Paloutzian & Park, 2005). 
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Människor med personlighetsdrag som absorbtion (en förmåga att gå in i sin egen 

upplevelse), en öppenhet för nya idéer och upplevelser, kreativitet och hypnotiserbarhet har 

lättare att få mystika upplevelser, sannolikt då dessa personer medvetet undersöker och 

fokuserar på delar av sin inre värld som andra inte reflekterar över (Cardeña, Lynn, & 

Krippner, 2000). Sensorisk deprivation eller överstimulering (Geels & Wikström, 1985) eller 

intag av psykedeliska droger som LSD och psilocybin ökar mottagligheten för mystika 

erfarenheter, även förväntningar och omgivningens utformning spelar roll (Cardeña, Lynn, & 

Krippner, 2000). 

Mystika upplevelser och medvetande 

Robert K.C. Forman (1999) definierar mystika upplevelser annorlunda och ser ovan nämnda 

utåtriktade upplevelser som ”visionary experiences” och enbart de inåtriktade upplevelserna 

som mystika. Han beskriver en grundläggande mystik erfarenhet som han kallar ”the pure 

consciousness event” där han gör en liknelse med den absoluta nollpunkten, i detta fall är det 

sinnet som kylts ner till det står helt stilla och medvetandet bara kan existera, utan sensoriskt 

eller mentalt innehåll. Inga önskningar, inga tankar, ingen vilja. Bara vila. Det sker varken i 

sömn eller i vakenhet. Efteråt är personen mentalt klar och lugn, tiden som gått upplevs som 

en lucka – den har försvunnit. Den mystika erfarenheten upplevs som något positivt, personer 

beskriver hur de känt att deras bekymmer minskat, de känner sig lugna och trygga. Denna 

mystika upplevelse av medvetande eller medvetenhet skiljer sig inte från vårt vanliga sätt att 

vara medvetna förutom avsaknaden av perception och tanke. Vid mer avancerade mystika 

erfarenheter kan personen behålla det inre lugnet och tomma medvetandet samtidigt med en 

medvetenhet om och en aktivitet i det vardagliga livet.  

William James ser mystika upplevelser som ett tecken på förhöjd medvetenhet där ett vidare 

själv kan uppstå. Dessa mystika upplevelser kan inte reduceras till bara en fysiologisk eller 

psykologisk process, att en process kan identifieras innebär inte att upplevelsen inte är äkta 

(Hood, 2002). 

Mystika upplevelser och psykisk hälsa 

Religiositet brukar ofta ses som positivt för hälsan. Faktorer som större socialt kontaktnät med 

en tydlig social identitet, klara regler som både ger en vi-känsla och avhåller medlemmar från 

exempelvis droger (beroende på vilken religion det gäller), en känsla av meningsfullhet och 

tro på ett liv efter detta är exempel på det (Paloutzian & Park, 2005). Även motsatsen finns 

dock, där religiositeten försämrar måendet, exempelvis där den religiösa traditionen fokuserar 



 

3 

på synd, sexuell identitet och själviskhet (Slattery & Park, 2013) eller där personen upplever 

en konflikt mellan religion och behandling mot psykiskt illabefinnande (Mitchell & Romans, 

2003).  

I alla större religioner finns mystika traditioner, den islamska sufismen och den judiska 

kabbalismen är exempel på det. Målet är att istället för att vara i världens mångfald nå 

transcendens och bli fulländade som människor (Belzen & Geels, 2003). Mystika upplevelser 

har ofta en koppling till utövande av religion men behöver inte ha det. Geels (1991) visar att 

dessa upplevelser inte är något som bara några få mystiker kan erfara genom askes och 

meditation utan något även helt vanliga människor spontant upplever, ofta i samband med 

kriser, och som har potential att ögonblickligen förändra livet för personen. I ett av många 

exempel beskriver han Reidar, en kriminell missbrukare som står på en hög bro för att ta sitt 

liv då han i en mystik upplevelser ser och hör Jesus som lovar rädda honom. Reidar slutar 

momentant med sitt destruktiva liv och hittar en ny mening i sin tillvaro. Melder (2011) 

beskriver att mystika erfarenheter, vilket hon kallar extraordinära upplevelser, är mycket 

viktiga för personernas existentiella hälsa och meningsskapande. Upplevelserna har haft 

avgörande betydelse i personernas liv.  

I beskrivningar av vad personer upplever i efterförloppet av mystika erfarenheter nämns ofta 

en kunskap eller insikt i händelsen som sen är omöjlig att minnas. Det som kvarstår är en 

glädjefylld känsla av att nått en högre verklighet och nya sanningar. Tidigare problem ses 

mindre viktiga och på ett nytt och annorlunda sätt. Man får nya trossatser och värderingar. 

Vissa beskriver ökad kärlek och medkänsla för andra och att livet har fått en ny mening 

(Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000). Flera studier har visat terapeutisk potential i mystika 

upplevelser, både spontant uppkomna bland andra av Decker (1993) och Aberbach (1987) och 

provocerade mystika upplevelser exempelvis via hypnos av Sacerdote (1977) och LSD av 

Grof (1980) ref i (Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000).  

Mystika upplevelser och psykopatologi 

Koenig (2009) visar att religiositet har en koppling till låga förekomster av de flesta 

psykiatriska diagnoserna, exempelvis beroende och depression men en mer oklar koppling till 

bland andra psykossjukdom. Koenig pekar också på hur religiöst engagemang kan förbättra 

långtidsprognosen. Det kan även hjälpa till med utvecklingen av en känsla av mening och 

acceptans av symtom (Huguelet, Mohr, & Borras, 2009), men en del försämras dock med 

ökad ångst och självmordsbenägenhet (Moss, Fleck, & Strakowski, 2006). 
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Den psykiatriska diagnos som mest kan förväxlas med mystika upplevelser är olika 

psykotiska tillstånd men beroende på hur psykopatologin definieras, vilken kultur den mystika 

upplevelsen uppträder i och hur den påverkar personens funktioner så ser man olika stark 

koppling dessa två emellan (Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000). Skillnader kan vara att 

mystika upplevelser inte leder till psykiskt lidande, de är kortvariga, personen uppvisar inte 

tvångsmässiga impulser, har ett minskat fokus på självet, hallucinationerna är kopplade till 

synen och upplevs positiva, personen upplever en känsla av enhet med sin omgivning, 

uppvisar ett medvetet strävande och en utveckling, sociala relationer bibehålls. Motsvarande 

symtom vid psykotiska tillstånd innebär psykiskt lidande, de är mer långvariga, personen kan 

uppvisa tvångsmässiga impulser, vanföreställningar har ofta fokus på självet (grandiosa, 

somatiska eller paranoida exempelvis) hallucinationerna är kopplade till hörseln och har 

vanligen negativt innehåll, upplevelse av splittring, negativa symtom som viljelöshet, apati 

och asocialt beteende (American Psychiatric Association, 2013), (Ottosson, 2015). Dock kan 

man se att mystika upplevelser och psykopatologi har ett visst överlappande område och även 

psykotiska personer kan ha mystika upplevelser men dessa personer uppvisar mer motstånd 

och rigiditet än andra med mystika upplevelser som snarare uppvisar öppenhet och flöde 

(Hood, Hill, & Spilka, 2009). Vid osäkerhet kring om upplevelsen är psykotisk eller mystik 

måste även personens värderingar och trossatser tas med i beräkningen samt hur personen 

påverkas i efterförloppet (Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000).  

Mystika upplevelser och psykoterapi 

Dagens psykodynamiska psykoterapi har sin grund i Freuds psykoanalys. Freud såg mystika 

upplevelser som en återgång till primär narcissism med känslor som hör till tidig utveckling 

och som tecken på behov av religiös tröst. Senare psykoanalytiker har sett mystika 

upplevelser som tecken på regression och förlorad verklighetsförankring samt försvar mot 

krav och besvikelser. Under åren har olika teorier och forskningsresultat inlemmats och  

vidareutvecklat psykoanalysen till dagens psykodynamiska psykoterapi innefattande ett antal 

olika varianter av psykologiska behandlingsmetoder (Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000). En  

modernare syn på mystika upplevelser uppvisar bland andra Kakar (1991) som vill se dem i 

rätt social och kulturell kontext och undvika reduktionistika tolkningar samt Merkur (2010) 

som skriver om terapeuter som är positivt inställda och använder mystika erfarenheter i 

behandlingen.  

CG Jung (1976) som grundade den analytiska psykologin var tidigt intresserad av mystika 

erfarenheter och såg dem som ett sätt att nå självförverkligande. Neumann (Cardeña, Lynn, & 
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Krippner, 2000) fortsätter tankegången och ser mystika upplevelser som något grundläggande 

i mänsklig erfarenhet som framträder när medvetandet inte kretsar kring egot och som leder 

till en mognare och mer ansvarstagande medvetenhet. Han ser människan som ”homo 

mysticus” som via mystika upplevelser har möjlighet att uppnå enhet/helhet. 

I sitt arbete med behovstrappan fann Maslow (1968) att de personer som når högst upp, till 

självförverkligandet, ofta beskriver erfarenheter som givit en känsla av sammansmältning och 

enhet med världen, en upplevelse av att vara levande och hel och som förändrat deras liv. 

Maslow ville koppla dessa mystika upplevelser även till en profan kontext och kallade dem 

”peak experiences”. Detta är något som inte bara religiösa personer upplever och han ser 

kyrkligheten som dogmatisk och stel och till och med negativ för ett inre växande (Maslow, 

1994). Teorierna kring peak experiences och synen på människan som en andlig varelse som 

inte kan reduceras till något annat lade grunden för den transpersonella psykiatrin som bland 

annat söker förstå förändrade medvetandetillstånd och mystika traditioner (Hanegraaff, 1996). 

Shafranske (Paloutzian & Park, 2005) anser att större fokus bör ligga på andlighet och 

religion inom pyskoterapin för att bättre förstå vad som är meningsfullt och heligt i 

patienternas liv. Terapeuten bör aktivt men respektfullt undersöka varje patients förhållande 

till andlighet genom att ta reda på: Hur viktig är religion/andlighet för patienten? Vilken 

inverkan har religionen/andligheten på det dagliga livet? Vad är trons kärna för patienten? 

Används religiösa copingstrategier och hur fungerar i så fall dessa? Är patientens problem 

kopplade till religion/andlighet? Påverkar religionen/andligheten behandlingen positivt eller 

negativt? Terapeuten undersöker så långt som det är relevant, om patienten svarar nekande på 

den första gällande om andlighet är viktigt i dennes liv behöver man inte gå vidare och fråga 

om hur det påverkar det dagliga livet och så vidare. En liknande åsikt framför Wikström 

(1999) som ser ett olyckligt motsatsförhållande mellan religionen och vetenskapen där de 

psykoterapeutiska teorierna har sin grund. Psykoterapeutiska teoretiker uppfattar religion som 

ovetenskaplig och religiösa företrädare uppfattar psykoterapin som reduktionistisk. Detta kan 

leda till att religiösa personer med psykiskt illabefinnande inte känner sig förstådda i en 

psykoterapi. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka terapeuters erfarenheter av och tankar kring berättelser om 

mystika upplevelser.  
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De frågor jag önskar få svar på är följande:  

 Hur påverkas terapin av dessa berättelser?  

 Är det viktigt att prata om mystika erfarenheter i psykoterapi och i så fall varför?  
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Metod 

En kvalitativ metod används för att undersöka, beskriva och tolka människors subjektiva 

berättelser för att därigenom försöka förstå såväl delar som helhet och upptäcka avvikelser 

och mönster (Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppnå syftet med uppsatsen valdes därför en 

kvalitativ metod och materialet inhämtades genom intervjuer. 

Urval av informanter 

För att få ett tillräckligt stort och rikt material intervjuades tre psykodynamiskt inriktade 

terapeuter med intresse för ovanstående frågor. Urvalet är en kombination av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval då jag frågat terapeuter jag känner till som kunnat 

hänvisa mig till andra terapeuter. Jag har även lagt ut frågan på två facebookgrupper, en för 

psykologer som heter ”Psykologer” och en för intresserade av existentiell psykoterapi, 

”SEPT- sällskapet för existentiell psykoterapi”. Ett stort antal personer var tillfrågade, oklart 

exakt hur många då facebookgrupperna har cirka 6000 respektive 1400 medlemmar men det 

är okänt hur många som har efterfrågad kompetens. Av de som tillfrågats direkt har de flesta 

avstått då de inte tror sig om att att kunna tillföra studien något och några har tackat nej på 

grund av tidsbrist. 

De terapeuter som intervjuats har jag givit de fingerade namnen Klara, Elsa och Krister.  

Klara är en terapeut jag personligen frågat om hon kan medverka. Hon är 67 år, socionom och 

har jobbat länge inom psykiatrin där hon till en början arbetade med psykotiska patienter 

vilket väckte intresset för existentiella frågor. Hon har varit legitimerad psykoterapeut i 15 år, 

är handledare och har även arbetat med psykoterapiutbildning. 

Elsa anmälde intresse på min fråga i facebookgruppen SEPT. Hon är 49 år, har en fil.kand i 

psykologi och har varit legitimerad psykoterapeut i fyra år. Hon har tidigare jobbat inom 

kommunen, främst med ungdomar och unga vuxna men arbetar nu privat och träffar patienter 

i alla åldrar. 

Krister rekommenderades av en annan terapeut via facebookgruppen SEPT. Han är 66 år, 

psykolog och har varit legitimerad psykoterapeut i 34 år. Han är handledarutbildad och har 

även andra längre utbildningar inom området. Han har bland annat lång erfarenhet av arbete 

med traumapatienter. 
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Genomförande 

Informanten fick vid första kontakten information om studien (bilaga 1) där även vald 

definition på mystik erfarenhet ingår. Intervjun bokades in på en för denne lämplig tid och 

plats. Vid intervjun användes en intervjuguide (bilaga 2) där delar av M-skalan (mysticism-

scale) (Holm, 1979) användes för att ge exempel på mystika upplevelser. Detta gav intervjun 

en semistrukturerad form där den i övrigt var öppen för informantens berättelser och mer lik 

ett informellt samtal. Intervjuerna gjordes i ett fall på min arbetsplats och de två andra över 

telefon och tog från 45 minuter till 75 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in, vid ett 

tillfälle med filmkamera och vid de två andra via mobiltelefon.  

Databearbetning och analys 

Som analysmetod användes empiristyrd tematisk analys vilket innebär att materialet kodas 

och struktureras i teman som sedan analyseras.  

De inspelade intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt. Efter ett antal 

genomläsningar för att lära känna materialet markerades i de utskrivna intervjuerna de avsnitt 

som var intressanta för studiens frågeställningar och dessa gavs en beskrivande kod, 

exempelvis intresse eller respekt. De avsnitt som givits samma eller liknande koder 

sammanfördes och ett antal teman utkristalliserades, exempelvis sammanfördes koderna 

intresse och respekt tillsammans med andra koder beskrivande förhållningssätt under temat 

bemötande. Dessa följde inte nödvändigtvis frågeställningarna utan styrdes av det som 

framkommit under intervjuerna. Kring de teman som skapats sammanställdes och 

analyserades materialet. Resultatet blev fyra teman som bildar rubriker i resultatdelen och där 

underrubriker i stort motsvarar de koder som initialt sattes. Lämpliga citat från intervjuerna 

har valts som belysande exempel vid varje rubrik eller underrubrik. Citaten har i några fall 

förkortats då delar var överflödiga eller ovidkommande vilket markerats med tre punkter. I 

vissa fall kan samma citat passa in på flera teman och placering har då valts efter var de bäst 

åskådliggör temat. (Kvale & Brinkmann, 2014), (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) avseende de fyra 

huvudkraven för grundläggande individskydd har följts.  

Informationskravet: Informationsbrev lämnades till terapeuterna där syfte med studien och 

intervjuerna beskrivits, de informerades om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst 
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Samtyckeskravet: Samtycke till medverkan under givna förutsättningar lämnades muntligen 

av terapeuterna. Inget beroendeförhållande finns mellan terapeuter och intervjuare. 

Konfidentialitetskravet: Intervjumaterialet avidentifierades och förvarades säkert. Intervjuerna 

raderas efter att uppsatsen är slutförd.  

Nyttjandekravet: Informationen från intervjuerna kommer inte användas till annat än den 

uppsats den inhämtas för. 

Ett etiskt förhållningssätt har präglat arbetet med informanter och intervjumaterial.  
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Resultat 

De fyra teman som framträdde efter kodningen av intervjuerna var: ”Förhållningssätt och 

bemötande”, ”Vad innebär de mystika berättelserna för terapin?”, ”Koppling till 

psykopatologi” samt ”Terapeuternas egna tankar och erfarenheter kring mystika upplevleser”. 

Dessa bildar rubriker för resultatdelen. 

Förhållningssätt och bemötande 

För att ge patienterna de bästa förutsättningarna att delge sina berättelser, och särskilt mystika 

sådana, finns några förhållningssätt terapeuterna tar upp som speciellt viktiga: 

Att visa intresse för patientens berättelse 

”Patienterna upptäcker snart om man är intresserad” säger Klara. Patienten kommer med 

något som är viktigt för dem och som de kanske inte berättat för någon tidigare. Det gör dem 

extra uppmärksamma på terapeutens engagemang. Elsa poängterar att om man själv inte kan 

något om det område där patienten har sitt intresse så får man sätta sig in i det, annars är det 

svårt förstå vad hon pratar om, allt från konkreta fritidsintressen till annat av mer mystik 

karaktär. Hon beskriver även hur patienten reagerar på det genom att känna ökad tillit, det blir 

lättare att prata även om annat och sannolikheten att patienten stannar i terapin ökar.  

Klara och Elsa frågar inte specifikt efter andliga eller mystika upplevelse utan visar sitt 

intresse och öppenhet för ämnet på andra sätt medan Krister har som vana att fråga om detta 

och genom det tydliggöra att det är ok att prata om.  

När jag lär känna folk brukar jag fråga”har du haft några andliga 

upplevelser när du känner att du är någonting större än vad du vardagligen 

upplever att du är?” då får jag ju en del berättelser. Kanske i skogen någon 

gång eller när de älskat med sin älskade att de momentant blivit till 

någonting större än sig själv. Jag brukar fråga ”vilken är din relation till 

det andliga, det universella och det gudomliga?” jag brukar inte använda 

ordet Gud då det har så många konstiga konnotationer i vår kultur, många 

tänker det som en äldre herre med långt vitt skägg. Jag frågar på 

upplevelsenivå om de upplevt något större än de själva, då är det många 

som berättar och säger”konstigt, det är det ingen annan som har frågat 

om”. (Krister) 
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Att vara öppen för nya erfarenheter och sätt att se på tillvaron  

Alla terapeuter beskriver på olika vis hur de förhåller sig på ett sätt som när det behövs 

medger en vidgning av deras eget synsätt 

Det är viktigt att inte ha förutfattade meningar om vad som är sant eller 

inte eller att moralisera kring det som sägs. Jag måste också ha ett öppet 

sinne och vara öppen i min verklighetsuppfattning för att det finns 

händelser som inträffar som man inte kan förklara eller förstå men som 

ändå är en form av verklighet för den som upplever det. (Klara) 

Att du som terapeut är öppen för allt i mötet med en patient gör att det öppnar sig för 

patienten, menar Elsa. Hon jämför med samtal om sexualitet, att många inte pratar om sex 

med sin terapeut kanske beror på att terapeuten tycker det är jobbigt och därför stänger till i 

samtalet medan en vidsynt öppenhet gör det möjligt för berättelsen när det är dags.  

 

Att vara närvarande och kunna fånga det som händer i stunden.   

Elsa uttrycker delvis detsamma som Kirkegaards kända rader: ”för att hjälpa en människa 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där”.  

Min uppgift är att vara där min patient är, men jag som terapeut har ju 

mina blinda fläckar och ibland kanske man tar sig från patienten, jag 

påskyndar eller jag hör inte riktigt, jag blir drabbad själv och för min 

patient framåt tycker jag, men han eller hon vill ju i själva verket vara där 

hon är, hindret är ju vi som terapeuter många gånger. (Elsa) 

Att tillåta patienten att komma framåt i terapin i sin egen takt menar hon kan vara av stor vikt 

för att behålla denne i terapin överhuvudtaget. Mötet måste ske på patientens villkor och 

ibland måste man ta det extra försiktigt. Att vara flexibel och inte fastna i invanda spår kan 

vara svårt men kan ge oväntade möten i nuet.  

 

 Att vara äkta, autentisk 

Alla terapeuterna framhöll vikten av att ha arbetat med sig själv, att vara klar över vem man 

är, ens brister och förtjänster och att man funderat på sin egen existentiella och andliga 

utveckling så inte obearbetat material stör behandlingen. Ofta har man andliga upplevelser 



 

12 

som barn menar Krister, men dessa glöms bort, man är inte längre medveten om dem. Han ser 

det som en stor fördel om man har egen erfarenhet av mystika upplevleser   

om du inte förstår det så kanske du bara blir rädd eller försöker tolka bort 

det eller försöker förklara bort det, det är ju ingen hjälp för personen. Det 

är ett stort problem tycker jag eftersom om du inte haft upplevelser… man 

vet ju inte ens vad det är för nånting, man vet inte hur det känns, man har 

ingen aning om vad det är för kvalitet. Det är ett stort problem för många 

klienter, och för terapeuterna som känner sig handfallna och kanske säger 

fel saker vid fel tidpunkt och inte alls kan handskas med det (Krister) 

 

Att hantera berättelsen med respekt och varsamhet 

Klara tänker att patienten bär med sig sina berättelser som en stark och betydelsefyll 

erfarenhet. Krister ser det som ett förtroende när patienten delar den med henne och är noga 

med att inte förvanska betydelsen genom att läsa in något annat. Att intellektualisera eller 

tolka in en faderslängtan eller nåt annat kan vara kränkande och ett hinder att komma vidare. 

Man behöver istället bekräfta patienten i hennes upplevelse och förmedla att hon varit med 

om något extraordinärt.  

När man pratar eller låter eller ljudar är man en del av 

yttervärldsupplevelsen medan innervärldsupplevelsen ofta är väldigt tyst, 

det kan vara starka känslor i det men det är sällan starka ljud. Man behöver 

en lyhördhet för det här, för att närma sig innervärldsupplevelsen, det 

mystika. (Krister) 

 

Att visa förståelse för svårigheten att beskriva sitt innersta  

Något Elsa ser som en svårighet för patienterna är hur de ska uttrycka sina upplevelser. I det 

sekulära Sverige har vi inget vardagligt språk för mystika upplevelser som det finns i andra 

delar av världen och även i den samiska traditionen. Det gör att här i Sverige beskrivs 

upplevelser av en annan verklighet med ord som många kopplar till medicinsk vetenskap eller 

new age eller annat de kanske inte kan känna igen sig i, de saknar ord som känns bekväma. 

Krister beskriver att patienter kommer och säger 
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”det här låter ju jätteflummigt” men jag säger ”det är inte ett dugg 

flummigt, du är väldigt klar på den här punkten”, och jag försöker bekräfta, 

för de kommer med en osäkerhet om vad som egentligen är verkligt och 

sant. Den enda egentliga upplevelsen vi har är innervärldsupplevelsen men 

det är massor med folk som bara identifierar sig med personan som är 

utåtriktad i vardagsmedvetandet (Krister) 

 

Vad innebär de mystika berättelserna för terapin? 

En delad upplevelse 

Alla intervjuade terapeuter beskriver att de ofta tar del av berättelser om mystika upplevelser 

och Krister beskriver även erfarenhet av sådana upplevelser som uppstår i terapirummet. Han 

arbetar bland annat med hypnosterapi där dessa upplevelser har större sannolikhet att uppträda 

vilket ofta sker som arketypiska, djupa bilder eller visioner av stark mening och med starka 

känslor.  

När folk berättar såna här saker är de väldigt emotionella, hjärtat öppnar 

sig, det kommer kanske tårar, hela ansiktet ser annorlunda ut, rött eller 

varmt eller ögonen blir glansiga, de berättar någonting som är väldigt 

viktigt och värdefullt för dem. (Krister) 

Något som återkommer i alla terapeuternas berättelser var en upplevelse av att dela något stort 

och fint, något äkta som Krister kallar en relationell andlig närvaro, ett möte på själslig nivå. 

Han beskriver  hur han går vidare och stärker kraften i den andliga upplevelsen:  

Låt det här finnas i dig och ta tillvara på det här ljuset som kom inifrån dig, 

det är en aspekt av det gudomliga som nu trängt fram till ditt medvetande, 

det är oförklarligt, man kan inte sätta ord på det, det är inte på ordens nivå, 

det är inte på tankarnas nivå, det är bortanför det, det är en 

helhetsupplevelse. (Krister) 

 

En förändrad syn på patienten 

Att ta del av en mystik berättelse förändrar terapeutens syn på patienten. Klara beskriver att 

hon fick höra en ung mans berättelse om en stark upplevelse av ljus och lugn han haft vid en 
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kritisk tidpunkt i sitt liv. Hon fick se honom ur ett annat perspektiv och såg honom som mer 

genomtänkt och seriös, att han klarar sitt liv bättre och kan vara rädd om sig. Hon beskriver 

också att hon i en annan terapi hade lättare att släppa sin oro, känna ett lugn i att det ordnar 

sig för patienten.  

Det han hade varit med om det var något alldeles speciellt, det hade fått en 

väldigt stor inverkan på hans liv, den vetskapen, konsekvensen var att han 

visste någonting om vad som ska hända sedan som gjorde att han hade ett 

annat lugn tror jag. Han vet vad som väntar, han bär med sig en trygghet i 

sitt liv, som en ledstjärna. (Klara) 

 

En väg till förändring för patienten 

I terapirummet 

Alla beskriver på olika sätt det äkta mötet mellan två människor som en möjlighet för 

patienten att nå förändring, vilket är hela psykoterapins kärna. Att ha delat något viktigt gör 

att patienten får en tillit och ökad trygghet i den teraputiska situationen. En kanske ovanlig 

känsla av att vara förstådd.  

Han knyter ju an till mig, han blir väldigt hoppfull och säger ”tror du på 

det här” jag säger inte att jag tror på det här men jag är väldigt öppen för 

olika möjligheter att uppfatta livet så det är ingen tro utan jag själv möter 

livet på olika sätt och är intresserad av hur andra möter sitt liv och jag är 

öppen för andra existenser, så här blir det väldigt hoppfullt i terapin. (Elsa) 

Vidare i livet 

Krister funderar mer kring något de alla varit inne på, hur framtiden kan se ut för patienterna. 

Om de i terapin känner sig bekräftade i sin upplevelse av att de varit med om något verkligt, 

sant och viktigt öppnas deras ögon för dem själva. De får lättare att älska sig själv, att stå upp 

för sig själv och de får en sorts känsla av upprättelse. Han beskriver hur ett vuxet, medvetet 

själv växer fram som ger patienten möjlighet att arbeta vidare med sig själv, i terapin och 

efteråt.  

Man kan börja vara sann mot sig själv istället för att leva upp till någon 

slags idealiserad självbild som man har lärt sig av föräldrarna. Detta 

innebär en hel del sorterande och att våga se sig själv… den som har 
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ansvar för alla delar inom en själv oavsett vad det är. Alla delar är lika 

välkomna även om det är försvarare som beter sig jättekonstigt och 

exildelar som knappt fått vara på hemmaplan som man trängt långt tillbaka 

i sitt medvetande. Det kan vara sorg eller besvikelse eller ett stort raseri 

från tidigare erfarenheter i livet. (Krister) 

Klara pratar om hur den förståelse för sitt liv de fått tack vare sina mystika erfarenheter 

förändrar dem som människa och är dem till hjälp hela livet igenom.   

 

Koppling till psykopatologi 

Patientens perspektiv 

Gemensamt för terapeuterna var att de uppfattade att patienterna var oroade för en koppling 

mellan sina upplevelser och någon slags psykopatologi, antingen att de själva var rädda att de 

var sjuka eller mer vanligt att de var rädda att terapeuten skulle se deras upplevelser som ett 

tecken på sjukdom eller att de var konstiga på något sätt.  

Det var intressant för mig att han berättade det överhuvudtaget för jag tror 

inte han berättade det så ofta, ofta bär man en sån upplevelse själv, jag tror 

inte många berättar om det egentligen, jag tror inte de vill utsätta sig för 

det, de vill inte att man ser dem som lite konstiga eller att man på något vis 

ska betrakta dem på något annat sätt, som att det är sjukt. (Klara) 

Att leva med en upplevelse av en annan verklighet och att inte känna att det går att dela det 

med någon då de kanske ser en som konstig eller lite galen kan vara väldigt 

ångestframkallande. Elsa beskriver att många patienter med sådana erfarenheter är väldigt 

rädda för att berätta om sina upplevelser. De behöver hjälp med sin ångest och kanske även 

själva har svårt att se om det är ångesten som gör att det känns som man håller på att bli galen 

eller om det är upplevelser man inte förstår sig på som ger en ångest. Krister pekar på 

människans önskan att passa in i vår rationella värld, att inte vara fel, säga fel saker, vara 

konstig eller flummig vilket gör att rädslan att sjukförklaras ökar.  

Terapeutens perspektiv 

Terapeuterna själva var i mycket liten grad inställda på att de mystika upplevelserna var 

uttryck för något psykopatologiskt. Klara beskriver att hon snarare ser det som ett 

uttrycksmedel, ett sätt att kommunicera. Och Elsa säger: 
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Jag är väldigt tydlig med att jag inte ställer psykiatriska diagnoser, jag är 

väldigt restriktiv med diagnoser, jag tänker mer att man har sin 

personlighetstruktur som man förhåller sig till på något sätt. (Elsa) 

Krister anser att koppling mellan mystika upplevelser och psykopatologi inte finns annat än i 

undantagsfall men att det är bra som terapeut att veta om att specialkategorin religiösa och 

andliga problem finns i DSM.  

 

Terapeuternas egna tankar och erfarenheter kring mystika upplevelser 

För att själva må bra och för att trivas i sina arbeten som terapeut beskriver de intervjuade att 

de på olika sätt ser till att ta hand om sig själva. Elsa och Krister använder meditation för att 

känna harmoni och glädjen i att bara vara eller för att uppleva ett annat medvetandetillstånd. 

En annan del som Klara nämner är att vara i ett sammanhang med människor som delar 

samma intresse, att kunna prata med andra och lära av varandra.  

Alla terapeuterna beskriver egna erfarenheter av mystik karaktär i olika grad vilka haft stor 

betydelse för dem. De har gjort att intresset fötts eller vuxit och givit tankar kring dessa frågor 

som förutom att de varit viktiga för dem själva även är ovärdeliga i arbetet som terapeut. 

Jag tänkte att det finns ett annat utvidgat perspektiv på verkligheten det var 

ju som att leva i en parallell värld, det var en sån känsla jag fick. Det var en 

stark upplevelse av en slags ökad medvetenhet om någonting, som att den 

här dimensionen vi lever i inte är den enda, det finns något annat också 

ungefär som att man lever i en parallell värld på något underligt sätt. 

(Klara) 

Krister menar att upplevelserna gör att de egna prioriteringarna blir tydligare. Han kan se sin 

egen plats i sitt liv, vad går att påverka och vad är bortom den egna kontrollen. Han tar upp 

Maslows behovstrappa där många fastnar på överlevnadsnivån och dövar sin otrygghet 

genom att skaffa sig ett stort konto på banken. De når inte upp till den relationella nivån där 

tryggheten kan fås genom närhet med andra människor eller till den andliga nivån med 

trygghet genom självförverkligande. Även på en kollektiv nivå har vi fastnat långt ner och 

prioriterar makt och pengar före att ta hand om vår jord. Elsa säger: 

Jag tänker att jag är väldigt obetydlig på en nivå och på en annan nivå är 

jag väldigt betydelsefull för jag tänker allting hör ihop, jag tänker och 
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känner att allting hör ihop, växter djur och du och jag vi är en global 

energi i mänskliga möten vår korta tid på jorden. (Elsa) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka terapeuters erfarenheter av och tankar kring 

berättelser om mystika upplevelser. Via det ville jag se om, och i så fall hur, terapierna 

påverkas av dessa berättelser samt fundera kring om och i så fall varför det är viktigt att i 

psykoterapi prata om patienternas mystika upplevelser.  

Resultatet visar på hur bemötande och förhållningssätt är viktiga aspekter för att kunna prata 

om patienters mystika erfarenheter i psykoterapi. En stor del av intervjumaterialet fokuserade 

på just detta med bemötande, hur man som terapeut kan hjälpa en människa som kommer att 

känna sig bekväm med att berätta sådant som lämnar en sårbar, hur man ska förhålla sig för 

att personen ska våga lämna ut sitt innersta. De punkter som kom upp var på intet sätt 

exklusiva för att prata om mystika eller religiösa frågor. Det var punkter som betonas i 

bemötandefrågor vad än ämnet är, inte bara psykoterapi, men just här sätts bemötandet på sin 

spets, om patienten uppfattar att man som terapeut tänker på annat, inte visar respekt eller om 

han eller hon tycker att man inte framstår som äkta kommer ingen psykoterapi att komma till 

stånd alls. Alla intervjuade terapeuter ter sig ha en liknande inställning till 

bemötandefrågorna. Att med ett gott bemötande skapa trygghet och en tillåtande atmosfär är 

något som är viktigt i alla former av psykoterapi och visar kanske på att det grundläggande 

förhållningssättet kan leda patienten till det som är viktigt för just honom eller henne. De 

skillnader som uppfattades mellan terapeuterna var att Krister visade sitt intresse på ett annat 

sätt jämfört med de kvinnliga terapeuterna genom att vara mer aktiv i att själv ta upp frågor 

om andlighet. Bemötandefrågorna är något Wikström (1999) pekar på måste ske på ett sätt 

som är äkta för terapeuten och inte påverkas av egna obearbetade religiösa föreställningar. Är 

man som terapeut för försiktig av rädsla för att trampa patienten på tårna kan man missa 

viktiga delar och är man för rakt på sak finns risken att patienten känner sig ifrågasatt.  

När det gäller vilken påverkan de mystika berättelserna har i terapin har de intervjuade 

terapeuterna visat att det finns en bredd i hur terapin påverkas och vad det kan leda till; starka 

möten, en förändrad syn på patienten och en öppning för ett fortsatt arbete, både i terapin och 

i det fortsatta livet. Terapeuterna bekräftar det som tidigare studier av mystika upplevelser 

visar, att erfarenheterna är positiva och betydelsefulla, personerna vårdar dem och är 

försiktiga med att dela med sig av dem och de är betydelsefulla när det gäller personernas 

hälsa. Det är något som kan förändra livet totalt. Det starka mötet som beskrivs som grunden 

för förändring i psykoterapi är något alla intervjuade terapeuter är inne på och deras 
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beskrivningar visar på olika sätt att närma sig det som terapeut. Krister poängterar patientens 

utvecklande av ett starkare och mer äkta själv medan Klara ser patienten på ett nytt sätt som 

öppnar för större flexibilitet i behandlingen och Elsa kopplar upplevelsen till den ökade 

tilliten och förbättrade möjligheten till ett fortsatt fruktsamt samarbete.  

Ett område där terapeuterna och de beskrivna patienterna tydligt skiljde sig åt var kopplingen 

mellan mystika upplevelser och psykisk sjukdom. Terapeuterna beskrev att patienterna ofta 

oroades över att bli sedda som konstiga eller sjuka på grund av  sina upplevelser och att de 

även, om än i mindre grad, kunde känna en oro för att upplevelserna var ett tecken på psykisk 

sjukdom. Terapeuterna själva såg i betydligt mindre utrsträckning någon koppling mellan 

psykopatologi och mystika upplevelser. Krister var den enda som tog upp DSM och att det 

finns en diagnos för religiösa och andliga problem. I denna fråga har terapeuten en viktig 

uppgift som kräver fingertoppskänsla; balansgången i att normalisera upplevelsen och 

samtidigt bekräfta det speciella i den samt ha koll på om det snarare än en mystik upplevelse 

är ett uttryck för en psykotisk process. Den forskning som finns i ämnet pekar på att mystika 

upplevelser är hälsobringande och något att ta tillvara i terapeutiska sammanhang.  

De intervjuade terapeuterna har alla haft egna mystika upplevelser som varit berikande i deras 

liv vilket ger en förståelse och öppenhet inför området som inte går att läsa sig till. En fråga 

som denna uppsats inte ger något svar på är hur dessa terapeuter skiljer sig från de utan egna 

erfarenheter i hanterandet av berättelser om mystika upplevelser. Är den egna erfarenheten 

essentiell eller är intresse för området det viktigaste? Visst kan det vara en stor fördel att ha 

insikterna man får av att själv ha erfarenheten men med empati och inlevelseförmåga kan man 

komma långt. Kanske kan egna upplevelser till och med ge förutfattade meningar och en 

förförståelse som inte gagnar patienten.  

Av det faktum att många tillfrågade terapeuter tackade nej till att delta i studien med 

hänvisning till att de inte hade något att bidra med fast de valdes just för att de kunde antas 

vara intresserade av ämnet så drar jag slutsatsen att mystika upplevelser trots de intervjuades 

erfarenheter är relativt ovanliga i terapier. Hur kommer det sig? Ser man på studier som gjorts 

(Cardeña, Lynn, & Krippner, 2000) (Geels, 1991) borde det vara vanligare att patienter 

kommer med berättelser om mystika erfarenheter i pykoterapi. Missar terapeuterna dessa 

berättelser och vad beror det i så fall på? Är man osäker på gränserna mellan psykoterapi och 

själavård och lämnar religiösa frågor därhän för att inte hamna inom själavårdens område? 

Eller känner man att man inte har nog med kunskap för att undersöka dessa delar närmare? Är 

patienterna obekväma i att berätta av risk att reduceras till psykopatologi eller är det så att 
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patienterna inte upplever att det är viktigt att prata om och i så fall varför? Kan det vara så att 

de mystika upplevelserna upplevs läkande och personen inte kommer till psykoterapi som i 

Geels exempel om Reidar? Eller att patienten inte tar upp dessa upplevelser då det är något 

positivt och inte problematiskt för dem? Har det att göra med att vi är ett så sekulariserat land, 

att vi inte har någon naturlig plats för det som kan upplevas övernaturligt vilket Elsa var inne 

på? Om denna uppsats gjordes i ett mindre sekulariserat land skulle det kanske se annorlunda 

ut.  

När det gäller de intervjuade terapeuterna ses mer likheter än skillnader i deras tankar kring 

mystika erfarenheter. De konkreta skillnaderna dem emellan vad gäller ålder, kön, 

grundutbildning och erfarenheter – både i tid som terapeut och erfarenheter beroende på 

intresseområde – skulle kunna vara intressanta om ett större antal personer hade intervjuats. 

Dessa tre personer utgör en alldeles för liten grupp för att dra några slutsatser.   

Är det då viktigt att prata om mystika upplevelser i psykoterapi? De intervjuade terapeuterna 

tycker det. Och jag tycker det. Det är inte viktigt för alla patienter men för de personer som 

det berör kan det vara skönt att hitta en plats där det inte upplevs konstigt. Psykoterapin ska 

ägna sig åt alla aspekter av människans inre värld och dit hör även de andliga och mystika 

delarna. 

Om jag ska fundera lite utanför ramarna av denna uppsats kan det vara intressant att tänka 

kring vad kunskapen kring mystika upplevelser kan betyda för psykoterapin på sikt. Om 

upplevelserna främjar hälsa kanske vi inte borde nöja oss med att öppna upp för berättelser 

om dessa erfarenheter utan arbeta för att patienterna i trygg miljö ska få erfara mystika 

upplevelser. Terapeutisk användning av psykedelika som psilocybin, LSD och ayahuasca har 

länge förekommit inom folkmedicinen och undersöks nu mer vetenskapligt. Man kan fråga 

sig om det är den mystika upplevelse som droger som dessa kan utlösa som innebär en 

läkande process snarare än den rent neurokemiska förändring bruket innebär eller går dessa 

inte skilja åt?  

 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med uppsatsen och kunna besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ 

metod där materialet inhämtades genom intervjuer av terapeuter med psykodynamisk 

inriktning och med intresse för mystika upplevelser. Min bedömning är att valet av en 

kvalitativ metod varigenom jag fick tillgång till terapeuters subjektiva berättelser i ämnet var 
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en väl vald metod för att svar på de satta frågeställningarna. Dock kan handhavandefel ha 

försämrat kvaliteten på materialet: Att genomföra intervjuerna över telefon, vilket var fallet i 

två av intervjuerna, istället för att ses ansikte mot ansikte kan ha ökat risken för missförstånd 

och försvårat i samtalet då det blir svårare att läsa av varandra. Uppsatsskrivarens ovana att 

sammanställa frågor, intervjua, transkribera och bearbeta materialet samt analysera detsamma 

med målet att skriva uppsats kan även det ha påverkat kvaliteten negativt.  

Terapeuterna har öppet bjudit på sina erfarenheter och jag anser att intervjuerna givit ett stort 

och intressant material men det låga antalet terapeuter som intervjuats innebär att resultatet 

inte går att generalisera och urvalsförfarandet gör att dessa terapeuter inte kan ses som 

representativa. Resultatet ska ses som ett bidrag till en ökad kännedom om mystika 

erfarenheter i terapi och uppsatsen som ett sätt att väcka intresse för ämnet. 

Jag har i intervjuerna valt att enbart använda mig av Geels (1991) definition av mystik 

upplevelse. Detta främst beroende på att han i den tydliggör att mystika upplevelser även kan 

ses i en profan kontext och inte bara, vilket är det vanliga, i en religös kontext men även för 

att definitionen är rätt vid och jag ville att terapeuterna jag intervjuade skulle känna igen 

berättelser de hört och inte fastna i en fråga om patienternas erfarenheter kanske inte 

egentligen var mystika. Ett fel det kan leda till är att de beskrivningar terapeuterna tar upp 

som exempel inte egentligen är mystika. För min del är inte det ett problem, det var inte det 

jag var ute efter, att se om patienters berättelser verkligen uppfyller kriterierna på mystika 

upplevleser, utan att se hur dessa berättelser påverkar en terapi och om det är något som 

behöver pratas mer om i terapier.  

Ett flertal (cirka tio) terapeuter av de jag frågat direkt (via telefon eller mejl till skillnad från 

intresseförfrågan i facebookgrupperna) har tackat nej till att medverka då de inte ansett att de 

kunnat tillföra något till studien. En angav att han inte kom ihåg tillräckligt bra de historier 

han hört och inte ville blanda ihop berättelserna. Jag undrar dock över om det finns andra 

skäl. Vad är anledningen att så många tackade nej? Kanske det var otydligt vad jag var ute 

efter? Har det uppfattas som något strikt religiöst och inte överförbart på psykoterapi? Är 

berättelser om mystika upplevelser något väldigt ovanligt i terapisammanhang? Känner 

terapeuterna sig osäkra när det gäller mystika berättelser i terapier? En terapeut som tackade 

nej per mejl kommenterade att psykoterapi inte är mystisk. Kan det vara en sammanblandning 

mellan orden mystik och mystisk som gör att fler än den personen tackat nej? Eventuellt 

skulle ett annat ord än ”mystika” för att beskriva dessa upplevelser underättat för mig att hitta 

terapeuter att intervjua. Exempelvis hade orden ”starka”, ”extraordinära” eller 
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”transpersonella” kunnat användas. Anledningen jag ändå använt valt ordet ”mystika” är att 

det är det ord som används i facklitteraturen. 

Slutsatser 

Det behövs mer kunskap bland psykoterapeuter om religion i allmänhet och även om mystika 

erfarenheter. Religion och även annan kulturkunskap är väldigt styvmoderligt behandlad inom 

utbildning till vårdande yrken i stort. Det är viktigt för blivande terapeuter att få möjlighet att 

tillsammans med andra fundera kring frågor som kan uppkomma, vad tycker man själv och 

hur vill man agera när frågorna kommer upp i en terapi. Förhoppningsvis leder det till en 

medvetenhet om och nyfikenhet inför dessa frågor samt en vilja att undersöka närmare kring 

mystika erfarenheter vilka patienten kanske annars utelämnar av rädsla att uppfattas som 

flummig, konstig eller till och med psykotisk. 
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 Bilaga 1 

 

Hej 

Jag heter Eva Lönnqvist och läser psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk  inriktning 

vid Umeå universitet. Som examensuppgift ska jag skriva en uppsats om terapeuters tankar 

och erfarenheter av patienters berättelser om mystika upplevelser och hur dessa berättelser 

påverkat terapin.  

Mystik erfarenhet definieras av Geels (1991) som ”erfarenhet i en religiös eller en profan 

kontext, som omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte 

med en högre eller en yttersta verklighet. Detta möte sker på omedelbar, enligt subjektet icke-

rationell väg och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna erfarenhet ligger 

på ett annat plan än det vanliga, alldagliga. Denna erfarenhet medför vittgående konsekvenser 

i individens liv.”  

Som underlag för studien skulle jag vilja intervjua dig som är legitimerad psykodynamisk 

psykoterapeut med intresse för dessa frågor. Intervjun som tar ca en timme kommer att spelas 

in för att sedan analyseras och sammanställas med andra intervjuer till en uppsats. 

Jag följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se/texts/HSFR) vilket innebär att 

deltagande är helt frivilligt, du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva 

motivera det. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och du är helt anonym. 

Resultatet kommer att presenteras så det inte framgår vem som deltagit i undersökningen. 

Efter uppsatsen är klar kommer intervjumaterialet att raderas. Den färdiga uppsatsen kommer 

finnas tillgänglig för allmänheten på den digitala uppsatsdatabasen DiVA (www.diva-

portal.org ).  

Har du några frågor kan du kontakta mig på min mobil: 070-644 06 94 eller via e-post: 

joneva71@hotmail.com 

Vänliga hälsningar 

Eva Lönnqvist  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Info: Frivillighet, konfidentiellt, anonymitet, avidentifiering  

Bakgrundsfrågor: Ålder, Kön, Utbildning, Erfarenhet, År i yrket, Inriktning 

Exempel på hur mystika upplevelser kan  beskrivas (delar av M-skalan): 

En upplevelse som var bortom tid och rum 

En upplevelse av att allt tycktes försvinna ur mitt medvetande tills jag var medveten om 

endast tomhet.  

En upplevelse av djup och äkta glädje. 

En upplevelse av att jag blivit ett med allt som finns till. 

En upplevelse av fullständig ro och vila.  

En upplevelse av att allt som finns har liv. 

En upplevelse som är helig för mig.  

En upplevelse av att allt som finns har medvetande. 

En upplevelse då en ny syn på verkligheten uppenbarades för mig.  

En upplevelse av något gudomligt. 

En upplevelse av något jag kan kalla den yttersta verkligheten. 

En upplevelse av att allt är fullkomligt.  

En upplevelse av att allting i världen hör till samma helhet.  

En upplevelse som jag vet var andlig.  

En upplevelse som lämnade kvar en känsla av fruktan och vördnad.  

En upplevelse som är omöjlg att förmedla till andra.  

En upplevelse av att jag har uppgått i något större än jag själv.  

En upplevelse som kvarlämnat en känsla av vördnad och förundran. 

En upplevelse som uppenbarat någon djupare innebörd av verkligheten för mig.  

 

Utrymme för informantens frågor innan avslut 


