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Sammanfattning 
Bakgrund: Tapas Acupressure Technique (TAT) är en energipsykologisk behandlingsmetod 

som gör anspråk på att kunna tillämpas på en mängd psykologiska och fysiska besvär med ett 

snabbt och kraftfullt resultat. Problemformulering: TAT som behandlingsmetod används i 

Sverige idag trots att forskningen kring metoden är mycket begränsad. I svensk lagstiftning 

och nationella riktlinjer framgår dock att det är eftersträvansvärt med evidensbaserat arbete 

där stor vikt läggs vid att patientens erfarenheter tillvaratas. Syfte: Det har med den bakgrun-

den ansetts vara av stor vikt att i denna studie beskriva och analysera personliga erfarenheter 

av att genomgå en TAT- behandling. Metod: Studien är av en kvalitativ karaktär med en 

hermeneutisk inriktning. Kvalitativa intervjuer har genomförts för att inhämta det empiriska 

materialet. Resultat: Studiens resultat har visat att intervjupersonernas erfarenheter kan på-

verkas av den allians som uppstår mellan patient och behandlare. Fem faktorer med betydelse 

för skapandet av en allians har identifierats: patientens hälsa, patientens inre faktorer, patien-

tens upplevelse av trygghet, behandlingens struktur samt behandlarens förmåga till empati. 

Diskussion: De erfarenheter som intervjupersonerna delgivit kring metoden har väckt frågor 

som resulterat i en diskussion. Denna diskussion innehåller aspekter kring bristen på tidigare 

forskning, behandlingens möjligheter och vikten av personliga erfarenheter i ett evidensbase-

rat arbete. 

Nyckelord: Tapas Acupressure Technique, personliga erfarenheter, allians 

 



Abstract  

Background: Tapas Acupressure Technique (TAT) is a treatment technique that claims to be 

able to be applied on a variety of psychological and physical problems with rapid and power-

ful results. Problem definition: Today TAT is being used in Sweden despite the fact that 

research concerning this treatment is very limited. However, Swedish legislation and national 

guidelines show that it is desirable with evidence-based work where the patient’s experiences 

are looked after. Objective: Given this background, in this study, it has been considered of 

great importance to investigate personal experiences of a TAT-treatment. Method: This is a 

qualitative study with a hermeneutic approach. Thus, qualitative interviews have been imple-

mented to obtain the empirical material. Results: The results of the study have shown that the 

experiences of the interviewees can be derived from the alliance occurring between the person 

who gives the treatment and the patient. Five different factors, with importance for the con-

struction of alliance, have been identified: the patient’s health, the patient’s inner factors, the 

patient’s experience of security and the empathy of the person who gives the treatment. Dis-

cussion: The experiences of the interviewees have raised questions that resulted in a discus-

sion. This discussion handles the lack of previous research, the benefits of TAT and the im-

portance of personal experiences in an evidence-based work. 

Keywords: Tapas Acupressure Technique, personal experiences, alliance  
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Inledning 
Den senaste tiden har det skett ett paradigmskifte inom kris- och traumabehandling (Gallo, 

2002). Det finns nya behandlingsmetoder som kan tillämpas på i stort sätt vilka besvär som 

helst! Du kan få hjälp med så väl vardagsbekymmer som traumatiska upplevelser. Alltifrån 

krigstrauman, allergier och missbruk till nervositet inför ditt bröllop kan du snabbt och enkelt 

bli fri ifrån. Detta menar i alla fall ett stort antal anhängare till energipsykologiska behand-

lingsformer (Sparks, 2002; Johnson 2001; Fleming, 2007; Reid & Wies, 2007).  

 Enligt ett energipsykologiskt sätt att tänka finns det ett komplext system av energibanor i 

människans kropp. Dessa banor kallas även för livsenergi. Denna energi förmedlar informa-

tion till kroppens olika delar. Om en människa upplever en svår situation kan det bli blocke-

ringar eller obalans i hennes livsenergi och detta medför en negativ inverkan på hennes käns-

loliv (Hover-Kramer, 2002, s. 135-151). Vanliga behandlingsformer för kris och trauma är 

kognitiv beteendeterapi, farmakologisk behandling eller psykodynamisk behandling (Brand-

eker Hausmann & Hjertner, 2008, s. 7-8). Istället för att lära sig att tänka på ett annat sätt, få 

symtomlindring eller analysera de händelser som orsakat problemet menar den energipsyko-

logiska skolan att de går till botten med det egentliga problemet - obalans i livsenergin. Detta 

gör man genom att aktivt styra sina tankar samtidigt som man berör strategiskt utvalda punk-

ter på kroppen, så kallad akupressur (Gallo, 2002, s. 40). Kan detta tankesätt vara ett av de 

största framstegen inom kris- och traumabehandling eller är det fel väg att fortsätta på? Är 

energipsykologin en modefluga eller är den här för att stanna? 

 Energipsykologiska behandlingsmetoder vinner mark i Sverige idag. En av dessa metoder 

heter Tapas Acupressure Technique (TAT) och används idag av behandlare inom privat och 

offentlig sektor (Barenthin, 2009, s. 85). Forskningen kring metoden och personliga erfaren-

heter av att genomgå behandlingen är dock mycket begränsad. Inom offentlig sektor finns det 

krav och riktlinjer på att ett patientperspektiv ska beaktas. Fungerar metoden på det sätt som 

den gör anspråk på? Vad säger egentligen de som själva har genomgått en TAT- behandling? 
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Problemformulering 

TAT som behandlingsmetod används i Sverige idag. Behandlare som använder sig av meto-

den menar att den fungerar för alla psykologiska besvär och att den dramatiskt kan förändra 

människors liv. Forskningen kring metoden och de personer som genomgått en behandling är 

mycket begränsad. I den forskning som trots allt finns råder det meningsskiljaktigheter kring 

metodens effektivitet. I svensk lagstiftning och nationella riktlinjer framgår att det är efter-

strävansvärt med evidensbaserat arbete där stor vikt läggs vid att patientens behov, erfarenhe-

ter och förväntningar tillvaratas. Med den bakgrunden är det betydelsefullt att bedriva vidare 

forskning kring metoden i allmänhet och den personliga erfarenheten av att genomgå en TAT- 

behandling i synnerhet. 
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Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera personliga erfarenheter av att genomgå en Tapas Acupres-

sure Technique- behandling utifrån ett patientperspektiv.  

Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar valts ut:  

• Vad vet patienter om Tapas Acupressure Technique- behandlingen före behandlings-

tillfället? 

• Vilka erfarenheter har patienter av Tapas Acupressure Technique med avseende på 

behandlingstillfället?  

• Vilka erfarenheter har patienter efter en Tapas Acupressure Technique- behandling? 

 

Det material som samlas in utifrån syftet och frågeställningarna utgör underlag i studien för 

en diskussion och problematisering av TAT som behandlingsmetod. 
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Uppsatsens disposition 

Arbetet med och författandet av uppsatsen har gjorts i ett nära samarbete oss författare emel-

lan. Båda två har varit delaktiga i alla praktiska och skriftliga moment i uppsatsen. Den enda 

uppdelningen av studiens arbete har varit vid några intervjutillfällen. Det beskrivs närmare i 

studiens kapitel där metoder och material behandlas. Innehållet i studien har bestämts under 

en gemensam diskussion. Därefter har det gjorts en uppdelning i själva författandet. Det har 

inte varit någon uppdelning i ansvar mellan oss författare. Båda två har arbetat med samtliga 

texter. Författarna har arbetat på samma plats och hela tiden haft en dialog kring uppsatsen 

innehåll och textens utformning.  

 Uppsatsen har fyra huvuddelar. Den första utmärkande delen är den som beskrivs som 

bakgrund. Det är ett relativt omfattande avsnitt som innehåller förklaringar om vad energipsy-

kologi och TAT är. Detta har gjorts med anledning av att energipsykologi och TAT är relativt 

okänt för allmänheten. Bedömning har gjorts att det därför är viktigt att på ett grundlig sätt 

situera den energipsykologiska skolan och TAT som behandlingsform. I nästa del av uppsat-

sen beskrivs metoder och material. Här förklaras studiens tillvägagångssätt och vilka över-

väganden som gjorts för att öka studiens tillförlitlighet. I den tredje delen av studien redogörs 

för det insamlade empiriska materialet. Den sista delen av studien innehåller en analys och 

diskussion.  

 Uppsatsen har utformats enligt de formaliaanvisningar som anges i boken Rapporter och 

uppsatser (Backman, 2008) samt Elektroniska referenser enligt APA-systemet (Landén, 

2006). 
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Bakgrund 

Nedan följer en redogörelse för begreppen energipsykologi och TAT. Avsikten med denna 

beskrivning är att på ett övergripande sätt placera energipsykologi och TAT i en kontext. I 

slutet av detta kapitel följer även två avsnitt som belyser lagar, riktlinjer och evidens inom 

offentlig vård och omsorg vilka ställer krav på att den personliga erfarenheten tillvaratas. 

  

Energipsykologi 

En grundtanke inom den energipsykologiska läran är att det finns ett så kallat energiflöde i 

människans kropp. Detta kallas även för meridianer, ”chi” eller livsenergi. Energiflödet på-

verkar kroppen på olika plan och har framförallt en inverkan på människans känsloliv. Om en 

människa utsätts för en kris eller ett trauma av något slag kan detta få hennes energiflöde i 

obalans och därmed kan det påverka hennes känsloliv i en negativ riktning. Energipsykolo-

giska behandlingsmetoder har som mål att återupprätta balansen i energiflödet. Är det balans i 

detta flöde mår också människan bra. Rent konkret går behandling ut på att vidröra olika 

energiflödespunkter som är centrala för själva flödet av energin. Detta kallas för akupressur 

till skillnad från akupunktur där nålar används för att komma åt dessa punkter. Det räcker inte 

bara med att stimulera dessa punkter för att få en förändring i energiflödet. Samtidigt som 

man utför akupressur måste man styra sina tankar på ett särskilt sätt. På så sätt kan energiflö-

det komma i balans igen (Barenthin, 2009, s. 37-47).  

 De vanligaste grenarna av energipsykologiska behandlingsmetoder är Tapas Acupressure 

Technique (TAT), Emotional Freedom Technique (EFT) och Thought Field Therapy (TFT ). 

Vid användningen av TAT vidrörs särskilt utvalda punkter på huvudet och i ansiktet samtidigt 

som man styr sina tankar. Inom både EFT och TFT är tanken att man ska knacka försiktigt på 

speciellt utvalda punkter på hela kroppen medan man styr sina tankar (Barenthin, 2009, s. 37-

86). Under år 2000 gjordes en studie där man försökte behandla personer som var traumatise-

rade från Kosovokriget med hjälp av Thought Field Therapy (TFT). Behandlare från Sverige, 

Storbritannien och USA åkte till avlägsna krigsdrabbade byar i Kosovo. Behandlingen gavs 

till 105 patienter som tillsammans hade 249 olika trauman. Samtliga trauman behandlades. 

Resultatet visade på att behandlingen var framgångsrik för 103 patienter och 247 trauman 

(Johansson, C., Shala, M., Sejdijaj, X., Odell, R., Dabishevic, K., 2001). 

 Den vanligaste alternativa förklaringen till hur energipsykologi fungerar är suggestion eller 

placeboeffekt. Med det menas att mottagaren genom upprepning av ett budskap förleds att tro 
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att det är sant. En annan förklaringsmodell är så kallad ”spontan remission”. Med det menas 

att en tillfällig förbättring sker av ett psykologiskt besvär, men att problemet i grund och bot-

ten finns kvar. En tredje förklaring är att det sker ett utbyte av information mellan behandla-

ren och patienten. Detta innebär att behandlaren på något vis kan identifiera patientens tanke- 

och beteendemönster. Behandlaren kan sedan överföra information till patienten om hur den 

kan förbättra sin hälsa (Benor, 2002, s. 106-107). 

 

Tapas Acupressure Technique   

Tapas Acupressure Technique (TAT) är en behandlingsmetod som används för att bearbeta 

traumatiska kriser. Metoden tillämpas genom att man tänker på ett problem som man har sam-

tidigt som man vidrör några bestämda punkter på huvudet. Metoden har funnits sedan 1993 

och dess grundare är amerikanskan Tapas Fleming (Fleming, 2007, s. 71).  

 

En beskrivning av hur man gör TAT 

Vid en Tapas Acupressure Technique- behandling ska patienten sitta i en särskild position. 

Patienten ska med ena handens tumme och ringfinger lätt vidrör den inre ögonvrån vid båda 

ögonen. Med hjälp av långfingret, på samma hand, vidrör patienten samtidigt punkten mitt-

emellan ögonbrynen. Den andra handen placerar man på baksidan av huvudet med handflatan 

mot huvudet på skallbasen precis ovanför hårfästet. Därefter ska behandlingens nio steg gås 

igenom (se bilaga 1). Varje steg i behandlingen varar från en minut upp till några minuter. De 

olika stegen i kombination med positionen bidrar till att patienten kan bearbeta sitt problem. 

Fleming (2007) rekommenderar till sist att man ger sitt tack till någon som man känner gjorde 

bearbetningen möjlig. Det kan vara Gud, Moder jord, Helig Ande, Guds kärlek eller något 

liknande (a. a., s. 10-13). 

 

Teorier kring TAT: s verkan 

Grundaren till TAT vet inte på vilket sätt TAT fungerar. Hon föreslår dock en del teorier 

kring vad det är som sker i behandlingen. Dessa grundar hon på egna observationer och iakt-

tagelser. Hon nämner dels transcendenta och dels biologiska förklaringsmodeller. Den första 

teorin grundar sig i tanken att en högre makt kan möjliggöra en bearbetning. Detta sker ge-

nom exempelvis en gudomlig kärlek, Gud eller helig ande. Den andra förklaringsteorin för-
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klarar det som att akupressurpunkterna är kopplade till kroppens syncenter. Fleming (2007) 

menar att ett vidrörande av dessa punkter påverkar cellerna i kroppen i en positiv riktning. 

Detta antagande stödjer hon på en teori utvecklad av en tysk forskare vid namn Fritz Popp 

som menar att människans celler kommunicerar via ljus (a. a., s. 27). Fleming säger också att 

cellerna påverkas av vilka tankar vi har. TAT kan hjälpa till att förändra våra tankar och på så 

sätt inverka på vår hälsa. Om vi tror att det som finns runt oss är gott istället för att tro att det 

vill oss illa kan vi ändra våra cellers reaktion på det som sker. Fleming har även en teori om 

att ett bekymmer kan lämna oss med felaktig information. Hon tror att denna information i sin 

tur organiserar vårt minne, våra känslor och vår kroppsliga funktion. Om vi till exempel efter 

en svår upplevelse har tanken att ”jag är en dålig människa” hamnar hela vår fysiologiska och 

emotionella verklighet i linje med den tanken. TAT kan hjälpa till att bryta den tankelinjen 

(Fleming, 2007, s. 23-27).  

 

Användningsområden för TAT  

I Flemings (2007) egen framtagna manual för hur man använder sig av TAT slår hon fast att 

man med hjälp av denna metod kan förbättra vilken aspekt som helst av livet (Fleming, 2007, 

s. 5). På hemsidan finns ett flertal olika nyhetsbrev sparade i ett arkiv. I dessa nyhetsbrev är 

det olika personer som delar sin berättelse kring TAT. Det finns en lista på ämnen som dessa 

berättelser berör. Ett axplock därifrån visar på att TAT har använts inom många olika områ-

den så som exempelvis: missbruk, allergier, fördomar, relationer, trauma, viktminskning och 

depression (Tatlife, 2010).  

 Några av dem som använder sig av tekniken i Sverige lyfter fram den som en effektiv tek-

nik som ger bra resultat. Kristiansson, P. (2010) socionom och utbildad inom en rad olika 

energipsykologiska behandlingar, skriver på sin hemsida att TAT är en metod som dramatiskt 

förändrar människors liv och ger god och omedelbar effekt (a. a.). Florrie Widén, barnpsykia-

ter vid Sachsska barnsjukhuset, som också använder sig av TAT i sitt arbete säger så här: 
  I mitt arbete som barnpsykiater har jag tillämpat metoden i fyra år med människor som varit  
  utsatta för olika typer av traumatiska erfarenheter. Det kan handla om olyckor, misshandel 
  eller sjukdom. Jag har ofta använt TAT med kvinnor som haft svåra förlossningsupplevelser. 
  Med TAT har människor ofta kunnat hitta ett inre lugn, det tycks handla om att kunna 
  acceptera det som skett – ibland kunna förlåta andra och sig själv, och kunna ta sig vidare. 
  Det blir en slags acceptans och försoning (Forsberg, K., Forsberg, A-S., 2010a). 

 

Kjell Forsberg, verksam vid Center för Energipsykologi, beskriver sina erfarenheter av att 

använda sig av TAT på följande sätt: 
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Vi har använt Energipsykologiska metoder sedan 1999. Det innebär att vi arbetat med såväl EFT som 
TAT och EmoTrance. Vår erfarenhet av dem är att de fungerar för nästan allt. Så pass bra att det är svårt 
att få tilltro till dem hos allmänheten, som ju är vana vid traditionella metoder. (Forsberg, K. personlig 
kommunikation, 2 februari, 2010) 

 

Utbredning i Sverige 

I studien har det gjorts försök att hitta information om TAT:s utbredning i Sverige. Ingen spe-

cifik kartläggning om TAT:s förekomst har påträffats. Under sökandes gång har dock ett antal 

TAT- behandlare lokaliserats. En av behandlingsutövarna är Florrie Widén. Hon är verksam 

som överläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm (Widén, F. personlig kommunika-

tion, 13 januari, 2010). Ytterligare en som är verksam i Stockholm är Janna Engblom. Hon 

arbetar på Stiftelsen Hälsans Hus där hon använder sig av TAT som ett komplement i sitt 

psykoterapeutiska arbete (Engblom, J. personlig kommunikation, 24 mars, 2010). TAT som 

behandling erbjuds även inom Eksjö kommun. Detta via en grupp som kallas Sofieholms-

gruppen (Eksjö kommun, 2010). Det har också påträffats TAT- behandlare inom den privata 

sektorn. En av de som praktiserar behandlingen är socionomen Pernilla Kristiansson (2010) 

som är verksam i Skövde (a. a.). Två andra behandlare som finns i Löderup utanför Ystad är 

Kjell och Ann-Sofi Forsberg. De driver tillsammans företaget ”Center för Energipsykologi”. 

Kjell är biolog och före detta läkemedelsforskare och Ann-Sofi är certifierad inom olika ener-

gipsykologiska tekniker. En av deras tjänster är att erbjuda TAT- behandling (Forsberg, K., 

Forsberg, A-S., 2010b). Ytterligare en behandlare som tillämpar TAT är Louise Ydremark 

som även hon har sin praktik i Skövde (Ydremark, L., 2010).  

 

Lagar och riktlinjer 

I svensk lagstiftning finns det idag krav på kvalitetssäkring av olika verksamheter inom kom-

mun och landsting. I § 31 i Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) och i 3 kap § 3 i Socialtjänst-

lagen (2001:453) står att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 

och säkras (SFS 1982:763, SFS 2001:453). Den 1 september år 2005 trädde Socialstyrelsens 

författningssamling om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvår-

den i kraft (Socialstyrelsen, 2005). Denna föreskrift beskriver hur ett systematiskt kvalitetsar-

bete ska bedrivas. I kap 4 § 2 framgår att verksamhetsledningen har krav på sig att säkerställa 

rutiner för hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling skall tas fram, provas ut och 
introduceras så att patientsäkerheten säkerställs samt rutiner för hur fastställda metoder skall 

tillämpas, kontinuerligt följas upp och vid behov revideras (Socialstyrelsen, 2005, s. 3-8). So-
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cialstyrelsen har också tagit fram en vägledning för vilka kvalitetsområden som är viktiga för 

att en god vård skall uppnås. Sex stycken kvalitetsområden har identifierats varav en är att 

hälso- och sjukvården skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Detta innebär att vården 

ska utformas för att möta behoven hos patienten på bästa sätt och vården ska bygga på veten-

skap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2006, s. 9). Ett annat av de sex kvalitetsområ-

den som skall uppnås för att vården skall vara god är att den skall vara patientfokuserad. Indi-

videns specifika behov, värderingar och förväntningar skall vägas in i sjukvården. Vården 

skall ges med respekt och lyhördhet för dessa (a. a., s. 10). 
 

Evidens 
En evidensbaserad vård (EBM) handlar om att eftersträva att den bygger på bästa möjliga 

vetenskapliga grund. Det sker en sammanvägning av kliniskt kunnande, vetenskaplig forsk-

ning och patientens unika behov och önskemål (SBU, 2010a) (se figur 1). Kunskapscentrum 

för hälso- och sjukvården (SBU) menar att evidens och utvärdering i vården behövs för att slå 

fast vilka metoder som är bäst (SBU, 2010b). Socialstyrelsen belyser också begreppet evi-

dens. Det omnämns då som ”evidensbaserad praktik”, men syftet är detsamma som med evi-

densbaserad vård. Det handlar om att tre kunskapskällor skall vägas samman i olika besluts-

processer. Dessa är: den professionelles expertis, den bästa vetenskapliga kunskapen och bru-

karens erfarenheter och önskemål (Socialstyrelsen, 2010) (se figur 2). 

                             

Figur 1. Komponenter i evidensbaserad vård (SBU, 2010a) Figur 2. Komponenter i evidensbaserat socialt 
arbete (Socialstyrelsen, 2010)
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Tidigare forskning 

I studiens genomgång har det visat sig svårt att finna tidigare forskning inom det valda äm-

nesområdet. Det har inte påträffats någon tidigare forskning inom exakt det område som stu-

dien ämnar belysa. I uppsatsen finns därför en beskrivning av övrig forskning och uppgifter 

som finns kring TAT, trots att den inte belyser personliga erfarenheter av att genomgå en 

TAT- behandling i så stor utsträckning. Bedömningen har gjorts att det ändå är relevant för 

läsaren att få en inblick i det befintliga forskningsläget. Nedan följer en presentation av tidiga-

re forskning och de argument som stödjer respektive inte stödjer TAT.   

 

Forskning och argument som stödjer TAT  

Under 2007 genomfördes studien Randomized Trial of Two Mind-Body Interventions for 

Weight-Loss Maintenance för att undersöka hur TAT och Qigong som behandlingsmetoder 

kan inverka på människors viktminskning. I studien fanns det även med en kontrollgupp. Un-

dersökningen visade att TAT var den behandlingsmetod som gav bäst resultat med ett genom-

snitt på 1,2 kg mer i viktminskning per person än övriga grupper. Undersökningen pågick 

under 24 veckor. Sammanlagt 27 personer genomgick en TAT-behandling och blev vägda 

efter 12 veckor samt efter 24 veckor (Elder, C., Ritenbaugh, C., Mist, S., Aickin, M., Schnei-

der, J., Zwickey, H., Elmer, P., 2007, s. 67-73). Av de 27 personerna blev sex personer även 

intervjuade om deras personliga upplevelser av TAT som behandlingsmetod för sin vikt-

minskning. Intervjupersonerna blev tillfrågade om metodens effektivitet. Fem av sex framhöll 

att de upplevt en omgående förändring i att kunna tygla sitt matbegär, kontrollera sitt mat-

missbruk samt att kunna hålla sig till goda matvanor. Tre av dessa personer framhöll även att 

de använt TAT för att nå en bättre sömn och ökad avkoppling. Detta hade bidragit till deras 

viktminskning. Fem av de sex personerna som aktivt hade använt sig av metoden berättade 

också att deras känsla av stress hade minskat. Två av personerna beskrev att metoden hjälpt 

dem att lindra allergiska reaktioner och en person hade blivit av med sin halsbränna. Intervju-

personerna fick också berätta om svårigheter respektive fördelar med att använda sig av me-

toden. Av intervjusvaren framgick att det underlättade att man kunde konkretisera det pro-

blem man ville behandla. Det var också till fördel att vara närvarande och fokuserad vid själva 

behandlingstillfället. Sammantaget visade intervjusvaren på att metoden upplevdes enkel att 

lära sig, enkel att använda och att den gav ett nästan omedelbart positivt resultat (a. a., s. 74-

77). I studien påpekas att resultatet är kraftfullt positivt för att vara i en tidig fas av forsk-
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ningsläget inom området. Vidare forskning om TAT:s effektivitet vid viktminskning anses 

därför motiverat (a. a., s. 78). En ytterligare studie inom samma område planeras att vara fär-

dig i februari 2011 (TAT customer service, personlig kommunikation, 4 februari, 2010). 

 I artikeln Energy Psychology: A Review of the Preliminary Evidence presenterar Feinstein 

en kunskapsöversikt över de preliminära belägg som finns för energipsykologiska metoders 

effektivitet (Feinstein, 2008). Feinstein argumenterar för att de lever upp till sina förväntning-

ar på att vara snabba och kraftfulla behandlingsmetoder för psykologiska besvär. Detta påstå-

ende bygger han på två utgångspunkter. För det första menar han att TFT, EFT och TAT klas-

sificeras som sannolika effektiva behandlingar med avseende på särskilda fobier och vikt-

minskning. The Society of Clinical Psychology (APA Division12) har utformat allmänt ac-

cepterade riktlinjer kring hur man bedömer huruvida en behandlingsmetod är evidensbaserad. 

Enligt dessa riktlinjer anses en behandling vara väletablerad då det finns resultat ifrån två obe-

roende studier som visar sig vara överlägsna otestade metoder och en eventuell placeboeffekt. 

Om det endast finns en sådan studie anses metoden som sannolikt effektfull. Studien ”Ran-

domized trial of two mind-body intervensions for weight-loss maintenance gör att TAT anses 

som en sannolik effektfull metod för viktminskning enligt denna bedömning (a. a., s. 210).  

För det andra menar Feinstein att andra undersökningar som gjorts på energipsykologiska 

metoder så som fallstudier, obekräftade personliga uppgifter och fältobservationer är av för 

stor mängd för att inte tas hänsyn till. Trots att dessa undersökningar inte uppfyller kraven för 

vetenskaplig forskning så lämnar de preliminära uppgifter och vägleder den framtida forsk-

ningen (a. a., s. 203). Feinstein berör också att forskning har visat att vid användning av ener-

gipsykologiska metoder har man kunnat se att delar i hjärnan som reglerar känslomässiga 

minnen visat aktivitet. Detta menar han är ytterligare ett argument för att metoden fungerar (a. 

a., s. 200). Feinstein talar om att det finns ett obefogat stort motstånd till energipsykologiska 

metoder då befintlig forskning emot dessa är begränsad (a. a., s. 202).  

 

Forskning och argument som ifrågasätter TAT  

År 2009 skrev McCaslin artikeln A Review of Efficacy claims in Energy Psychology där kritik 

framförs mot Feinsteins artikel Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training (2008). 

McCaslin argumenterar för att de vetenskapliga bevis som Feinstein framhåller i sin artikel 

inte är godtagbara. Han menar att energipsykologiska metoder på så vis inte har en vetenskap-

lig grund. Han skriver också att eventuella framtida användare av metoden bör varnas för 

energipsykologiska metoder eftersom dessa kan tendera till att vara en så kallad snabblösning 
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som hindrar personen från att lösa det egentliga problemet (McCaslin, 2008, s. 249). McCas-

lin framför bland annat kritik mot studien Randomized Trial of Two Mind-Body Interventions 

for Weight-Loss Maintenance som är den enda vetenskapliga studien som finns om just Tapas 

Acupressure Technique. Kritiken riktas mot tre punkter i presentationen av studiens resultat. 

För det första påpekar McCaslin att studiens genomförande inte varit transparent vid redovis-

ningen om populationens samlade deltagande. Vid det första vägningstillfället var det 26 per-

soner från gruppen som genomgått TAT-behandling som deltog. Vid det andra vägningstill-

fället var det 27 personer som deltog. Denna information framgick inte i det officiella redo-

visningsresultatet. McCaslin kritiserar också att det inte förts en diskussion kring de tio pro-

cent som blev ett bortfall ur kontrollgruppen och menar att det kan ha betydelse för resultatet 

när en liten population undersökts. Ytterligare en aspekt som kritiseras i resultatredovisningen 

är påståendet om att deltagarna som använt sig av TAT-behandlingen visat på en överlägsen 

viktminskning. McCaslin redogör i artikeln för att resultaten inte är statistiskt betydelsefulla 

och att ordet ”överlägset” därmed inte är berättigat att använda (a. a., s. 250-251).  

 McCaslin anmärker även på några övergripande komponenter inom energipsykologi som 

han menar undergräver metodernas trovärdighet. Han nämner att det inte finns vetenskapliga 

bevis för att energibanor finns inom människan. Han påpekar att ett sådant system inte kan 

mätas och att det inte någonstans i människans historia finns bevis på att ett sådant system 

existerar (a. a., s. 253). Han problematiserar även Feinsteins påstående om att akupressur på 

strategiskt utvalda ställen kan visa på aktivitet i olika delar i hjärnan som lagrar känslomässi-

ga minnen. McCaslin redogör för att denna aktivitet även kan infinna sig vid behandling en-

ligt en beteendeterapeutisk metod. Han för en diskussion kring att aktivitet i dessa delar av 

hjärnan inte nödvändigtvis behöver betyda en förändring av psykologiska besvär. Det skulle 

istället kunna vara ett resultat av att en människa börjar tänka på dessa minnen (a. a., s. 253-

254).  
 Grant J. Devilly (2005) redogör i sin artikel, Power Therapies and possible threats to the 

science of psychology and psychiatry, för en mängd nya terapier som har samlingsnamnet 

”The Power Therapies”. Bland dessa nämns TAT. I artikeln lyfter han fram villkoren och be-

visen för och emot terapiernas användning. Han nämner att det sägs att dessa terapiformer är i 

framkant inom psykiatri och psykologi. Detta påstående bygger de på sina erfarenheter av att 

effekten av terapierna är överlägsen traditionella behandlingar. Han skriver att det inte verkar 

som att det har publicerats någon expertgranskad studie om TAT. Artikelns slutsats är att des-

sa nya terapier inte har gett någon ny vetenskaplig användbar teori. Terapierna visar endast 

icke- specifik effekt och de visar inga tecken på att de erbjuder avsevärda förbättringar inom 
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det redan existerande psykiatriska området. De kan inte heller klassas som vetenskap då de 

inte uppfyller kriterierna som krävs för vetenskap (Grant J. Devilly, 2005, s. 437-439).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet som följer beskrivs de teoretiska utgångspunkter som studien använder sig av i ana-

lysen av det insamlade empiriska materialet. Den gemensamma nämnaren för de tre olika 

teoretiska tankar som presenteras är att en allians mellan patient och behandlare uppstår vid 

ett behandlingstillfälle. Denna allians påverkar i sin tur behandlingens resultat. Det belyses 

dels utifrån de bakomliggande teoretiska tankarna som finns kring en allians, dels utifrån vil-

ka faktorer som kan påverka alliansen och dels utifrån en svensk forskning som stödjer teorier 

kring tankarna om en allians i en behandlarsituation.  

 

Allians mellan patient och behandlare 

I artikeln The Concept of the Alliance and its Role in Psychotherapy: Theoretical and Empiri-

cal Considerations redogörs för teorin om allians mellan patient och behandlare (Gas-

ton,1990). I en historisk tillbakagång skildras teorins framväxt mellan årtalen 1912-1986 där 

en mängd forskare varit med och utvecklat teorin. I teorins initiala fas behandlade den patien-

tens tillgivenhet till sin behandlare som bas för det terapeutiska arbetet och sedan har den 

kommit att vidareutvecklas till att inrymma en mängd olika aspekter (a. a., s. 143-145). I arti-

keln redogörs för hur teorin om allians främst tidigare används för att studera psykodynamis-

ka behandlingsmetoder. Den forskning som bedrivits i ämnet har dock öppnat vägarna för att 

applicera teorin på även andra slags behandlingsmetoder som exempelvis kognitiv beteende-

terapi och även farmakologiska behandlingar för psykiska besvär. Detta har kommit att ändra 

synen på alliansen till att kunna förklara förändringsprocesser för en mångfald av olika be-

handlingsmetoder (a. a., s. 143) 

 Gaston sammanfattar teorin genom att dela in den i fyra olika grupperingar som behandlar 

alliansen utifrån olika synvinklar. Den första av dessa är den så kallade ”terapeutiska allian-

sen”. Denna beskriver patientens emotionella förhållande till behandlaren och hur en god 

känslomässig relation dem emellan kan bidra till en godartad allians. Den andra grupperingen 

kallas för ”The working alliance” och beskriver patientens förmåga att målmedvetet delta i en 

behandling. Denna aspekt inrymmer patientens egen förmåga att driva behandling i samklang 

med behandlaren. En annan gruppering handlar om behandlarens förmåga att förmedla en 

empatisk förståelse till sin patient. Det är inom detta sätt att se viktigt att patienten upplever 

att behandlaren visar förståelse för patienten och dennes problem. Den sista grupperingen 

beskriver hur patienten och behandlarens enighet kring mål och medel för behandlingen på-
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verkar alliansen dem emellan. Detta innebär att det är betydelsefullt i skapandet av en god 

allians ifall patienten själv upplever att den samtycker till val av behandlingsmetod samt be-

nämning på bekymret som ska bearbetas (a. a., s. 143-145).  

 

Faktorer som inverkar på en allians  

En person som kommer för att få hjälp i samtal eller behandling har inre faktorer som påver-

kar mötet med och således alliansen med en behandlare. Den hjälpsökandes föreställningar, 

behandlarens empati och förhållningssätt och de rådande förhållandena i form av tid och rum 

har en central betydelse för ett samtals innehåll och verkan (Gordan, 2004, s. 15). Personens 

egen motivation till hjälpen är av stor vikt i behandlingsarbetet och skapandet av en allians. 

Motivationen påverkas av om hjälpen upplevs som påtvingad eller om den tas emot av egen 

fri vilja (a. a., s. 42). En aspekt som är viktig för det goda mötet behandlare och patient emel-

lan är att syftet med hjälpen inte skiljer sig åt. Det är viktigt att tidigt klarlägga förväntningar-

na på hjälpen (a. a., s. 43). Det är också viktigt att vara medveten om att så väl behandlare 

som patient har med sig medvetna och omedvetna minnen av tidigare upplevelser som kan 

inverka på upplevelsen av behandlingen. Föreställningar och sympatier respektive inte sympa-

tier påverkar också behandlingens gång (a. a., s. 46, 50). Mötet mellan, i det här fallet, en pa-

tient och behandlare påverkas också av vilken yrkesroll eller titel behandlaren har. I en kultur 

finns det förväntningar på och inställningar till vissa yrkesroller (a. a., s. 50). Ytterligare en 

faktor som är viktig för alliansen är behandlarens förmåga till empati. Om behandlaren har en 

god förmåga till empati kan det leda till en bättre förståelse för den hjälpsökande. Detta möj-

liggör i sin tur en bättre förmåga hos behandlaren att bedöma vad denne kan göra för den 

hjälpsökande (a. a., s. 126). 

 

Svensk forskning om allians 

En svensk forskningsstudie som stödjer teorier om en allians är ”Therapeutic Alliance in Ge-

neral Psychiatric Care” (Johansson, 2006). I avhandlingen redogörs för att tidigare forskning 

visat att olika behandlingsmetoder ger ungefär lika bra resultat. Detta har i sin tur lett till vida-

re forskning kring vilka element som utgör förändringsfaktorer för patienten. En av de fakto-

rer som identifieras är relationen mellan behandlare och patient (a. a., s. 12-21). I denna av-

handling har just relationen mellan patient och behandlare i svensk allmän psykiatrisk vård 

studerats. Den första delen av studien visar tydliga resultat på att det är av stor vikt att det 
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finns en god relation mellan patienten och dess behandlare. I andra och största delen av studi-

en undersöks sedan olika aspekter av denna beskrivna relation (a. a., 2006). Sammantaget 

visar studien att det emotionella bandet mellan behandlare och patient är det mest betydelse-

fulla i skapandet av en god relation (a. a., s. 50). I detta sammanhang är det behandlarens för-

måga att skapa denna relation som har störst betydelse (a. a., s. 60). Resultatet visade också att 

det är av ytterst stor vikt att patienten upplever att behandlaren förstår denne. Stöd, värme och 

empati framkom som viktiga beståndsdelar i en god relation (a. a., s. 42-43). Det framkom 

också att det är fördelaktigt om behandlingens ramar och struktur skapar trygghet och stabili-

tet för patienten (a. a., s. 50). Ytterligare ett resultat av studien visar att behandlarens förmåga 

till att härbärgera patientens svårighet har betydelse. Det är också viktigt att patienten själv får 

utrymme att uttrycka sig och ventilera sina tankar och känslor under behandlingstillfället (a. 

a., s. 59-60). 
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Metoder & Material  
 

Forskningsansats 

Denna studie har haft en kvalitativ forskningsansats. Det innebär att, utifrån den intervjuades 

eget perspektiv, försöka förstå en situation, ett ämne eller en upplevelse (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 39-41). Inom den kvalitativa forskningsansatsen har en hermeneutisk inriktning ti

lämpas. Hermeneutik inriktar sig på tolkning och förståelse. Eftersträvan är att försöka förstå 

företeelser och händelser (Sohlberg, 2009, s. 95). Tolkning är centralt i denna forskningsan-

sats när ett material ska bearbetas och analyseras (a. a., s. 149). Studiens viktigaste analysred-

skap har således varit de tolkningar som framkommit vid bearbetningen. Denna forskningsan-

sats har använts för att på bästa sätt studera personliga erfarenheter av att genomgå en TAT- 

behandling.  

 

Avgränsningar  

Med tanke på studiens förväntade omfattning har en avgränsning gjorts gällande studiens ur-

val. Personer med liknande orsak till behandling har intervjuats. Denna avgränsning gjordes 

för att det empiriska resultatet skulle vara någorlunda jämförbart. I denna studie har det rört 

sig om personer som upplevt svårigheter och bekymmer i samband med deras barns födelse. 

Samtliga intervjupersoner hade kommit i kontakt med överläkaren Florrie Widén genom att 

de var eller hade varit inskrivna på en neonatalavdelning. På detta sätt fick de möjlighet till en 

TAT- behandling och hade därmed personliga erfarenheter av att genomgå en behandling. 

Endast patienter som fått behandlingen under kalenderåret 2009 har tillfrågats om deltagande 

i studien. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att studien endast har undersökt den per-

sonligt uttryckta upplevelsen. Det har inte gjorts någon medicinsk mätning av eventuella kon-

sekvenser eller besvär av att genomgå en TAT- behandling. Det har inte heller lagts något 

fokus på att studera själva behandlingen som sådan. Valet har gjorts att inte fördjupa sig i be-

handlingens uppkomst, förklaringsmodeller och användningsområden. Det är endast personli-

ga erfarenheter av att genomgå en TAT- behandling som har belysts.  
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Urval 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts utifrån studiens syfte. Det var viktigt att intervjuperso-

nerna skulle kunna besvara studiens frågeställningar. För denna studie har det inneburit att 

urvalsgruppen var tvungna att kunna svara på frågor kring sina personliga erfarenheter av att 

genomgå en TAT- behandling.  

 En strategisk urvalsmetod har tillämpats. Detta innebär att hitta personer som kan klargöra 

och fördjupa förståelsen för det område som ska undersökas. Intervjupersoner väljs ut utifrån 

deras relevans för forskningsområdet. Huruvida de är representativa för gruppen som helhet 

spelar mindre roll (Neuman, 2006, s. 119-220). Under studiens planering fanns redan en eta-

blerad kontakt med överläkaren Florrie Widén. Hon arbetar på konsultenheten, BUP: s speci-

alenheter, BUP-teamet vid Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm. Hon har sedan en tid tillbaka 

haft patienter som genomgått en TAT- behandling hos henne. Urvalet baserades på hennes 

patienter.  

 Nästa steg i urvalsprocessen var att genom självselektion finna de deltagare som ville 

medverka i studien. Självselektion förutsätter att aktörerna aktivt ger respons och själva anmä-

ler sitt intresse till att medverka (Grønmo, 2006, s. 106). En förfrågan om att delta i studien 

lämnades ut till alla de 37 patienter som under år 2009 genomgått och slutfört en TAT- be-

handling hos Florrie Widén. Av dessa 37 var det tretton personer som svarade och av dem var 

det nio som var villiga att medverka i studien. Det var 24 personer som inte svarade överhu-

vudtaget och fyra personer som tackade nej till att delta. Det totala bortfallet slutade alltså på 

28 personer. Vid en genomgång av materialet har bedömningen gjorts att det ändå är av 

tillräckligt omfattande karaktär trots det stora bortfallet. I materialet finns rika och varierande 

skildringar av erfarenheter av behandlingen. Både negativa och positiva erfarenheter kring att 

genomgå behandlingen har påträffats. Denna studie gör inte anspråk på att nå en generalise-

rande slutsats. Det är istället fokus på att belysa individuella erfarenheter kring behandlingen. 

Det går dock inte att bortse ifrån att bortfallet kan ha betydelse för resultatet eftersom att det 

är en liten urvalsgrupp som har undersökts. I studien har det inte varit möjligt att få någon 

övergripande kunskap kring bortfallet i form av kön, ålder etcetera. Detta då uppgifter av så-

dan art är sekretessbelagda. Det bör beaktas att studiens resultat möjligtvis varit av en annor-

lunda karaktär om bortfallet hade varit lägre eller obefintligt.  
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Population 

I den population som studien kom att bestå av ingick nio personer. Av dessa var det åtta 

stycken som var kvinnor och en som var man. Den yngsta som deltog i studien var 29 år 

gammal och den äldsta var 42 år gammal. De som intervjuades hade alla personliga erfarenhe-

ter av att genomgå en TAT- behandling. Tre av de intervjuade hade erfarenhet från att ha fått 

behandling vid ett tillfälle, fyra person hade fått behandlingen vid två tillfällen och resterande 

två personer hade fått behandlingen vid tre tillfällen. Samtliga fick behandling på grund av att 

det i samband med deras barns födelse uppstod någon form av svårighet eller komplikation. 

Syftet med behandlingen och vad behandlingen skulle hjälpa dem med varierade dock re-

spondenterna emellan. Detta presenteras närmare i resultatavsnittet.  

 

Etiska överväganden  

Inför studiens genomförande har etiska överväganden beaktats. I uppsatsen uppmärksamma-

des Lag (2003:460) om etikprövning som avser människor. Det framgår av § 2 i denna lag att 

forskning inte avser sådant arbete som görs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 

eller avancerad nivå (SFS 2003:460). Eftersom att denna studie görs inom ramen för en hög-

skoleutbildning är lagen därmed inte relevant för studiens genomförande. En etikprövning har 

alltså inte gjorts.  

  Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsve-

tenskaplig forskning. De framhåller fyra huvudkrav på hur forskning ska genomföras på ett 

etiskt försvarbart sätt. I denna studie har samtliga av dessa huvudkrav beaktats. Informations-

kravet innebär att de som berörs av forskningen skall informeras om studiens syfte, deras 

uppgift i studien och deras villkor för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Kravet på 

information har beaktats genom att respondenterna har erhållit ett brev med övergripande in-

formation gällande studiens syfte och deras deltagande (se bilaga 2). Detta brev skickades ut 

av Florrie Widén, kontaktpersonen mellan oss och respondenterna, eftersom personuppgifter 

inte är möjliga att ge ut utan den berördes samtycke (SFS 1998:204). I brevet bifogades en 

svarstalong och frankerade kuvert. Genom att svara på talongen och skicka in den till en av 

våra adresser gav de sitt svar till huruvida de ville medverka i intervjun. På talongen fick de 

skriva sina kontaktuppgifter och kontakt kunde sedan tas med dem. Innan genomförandet av 

intervjun fanns det möjlighet för respondenterna att ställa frågor kring deras deltagande i stu-

dien. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva har rätt att bestämma huruvi-
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da de vill medverka eller ej (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Genom att inhämta skriftligt sam-

tycke innan intervjuns början har respondenterna fått möjlighet att bestämma över sin med-

verkan (se bilaga 3). Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skall förvaras på ett 

säkert sätt så att inte obehöriga kan få del av dem (a. a., s. 12). Detta har beaktats genom att 

intervjupersonerna har omnämnts i form av en bokstav från A-I i det transkriberade materia-

let. Allt intervjumaterial har under studiens gång förvarats oåtkomligt för obehöriga och efter 

transkriberingen har materialet förstörts. I den slutliga resultatredovisningen har inte intervju-

erna skrivits ut i sin helhet. Detta för att undvika att uttalanden ska kunna härledas till en sär-

skild respondent. Det sista kravet som vetenskapsrådet nämner som etiskt viktigt vid forsk-

ning är nyttjandekravet. Detta krav innebär att det insamlade materialet endast får användas 

till forskning (a. a., s. 14). Studiens insamlade material har endast använts för studiens syfte. 

Materialet har sedan förstörts.  

 Det är viktigt att i en studie fundera över om resultatet av studien överväger eventuella ne-

gativa konsekvenser för dem som studien gäller (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 78-79). I denna 

studie har bedömningen gjorts att studiens syfte är relevant och kan medföra goda konsekven-

ser i form av ny kunskap kring personliga erfarenheter av att genomgå en TAT- behandling. 

Eventuella negativa konsekvenser för respondenterna har diskuterats i samråd med Florrie Wi-

dén som varit deras TAT- behandlare. Efter diskussionen förstärktes betydelsen av att inter-

vjuerna ska fokusera på patienternas erfarenheter av att genomgå TAT och inte på orsaken till 

behandlingen. Detta för att minimera risken att respondenterna återupplever sitt trauma och 

känner obehag i intervjusituationen (Widén, F. personlig kommunikation, 13 januari, 2010).  

 

Den kvalitativa intervjun 

I studien har en halvstrukturerad livsvärldsintervju tillämpats. Denna form av intervju innebär 

att försöka förstå teman i en persons uttalanden kring en livserfarenhet (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 43). Intervjuerna har genomförts med hjälp av en öppen intervjuguide med förbered-

da frågor kring olika teman (se bilaga 4). I studien gjordes sammanlagt nio enskilda intervju-

er. Av dessa gjordes fyra med två intervjuares närvaro. Övriga fem gjordes med endast en 

intervjuare. Ambitionen var att vid alla intervjuer vara två intervjuare, men av praktiska skäl 

var det inte möjligt. Detta på grund av exempelvis tidsbrist och dubbelbokade intervjutillfäl-

len. Intervjuerna ägde rum på en av respondenten vald plats. En del intervjuer ägde rum 

hemma hos respondenten, några av intervjuerna genomfördes på lämpligt belägna caféer, två 
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stycken ägde rum på Ersta Sköndal Högskola och en ägde rum på Konsultenheten, Sachsska 

Barnsjukhuset. Samtliga intervjuer spelades in på band. När möjlighet fanns spelades inter-

vjuerna in på två inspelare för att om möjligt få bättre ljudupptagning. Mötet med responden-

terna tog omkring en timme, men den inspelade intervjun tog omkring 30 minuter i samtliga 

fall. Efter intervjun lämnades en symbolisk gåva som ett tack för deras medverkan. Denna 

gåva bestod av en chokladkaka och en trisslott. Materialet från intervjuerna transkriberades 

sedan så fort som möjligt efter genomförandet av intervjun. I de flesta fall samma dag som 

intervjun genomfördes. Detta för att ha möjlighet att minnas och göra en så bra transkribering 

som möjligt. Transkriberingen gjordes ordagrant med vissa undantag för avsnitt som inte an-

sågs relevanta för syftet. Exempel på sådana avsnitt är: barn som gråter, korta pauser eller 

förfrågningar kring vår utbildning. Materialet har sedan använts som underlag för en analys.  

 

Analysmetod  

Det har skett en övervägning kring hur materialet ska analyseras. Val av analysmetod gjordes 

innan insamlingen av det empiriska materialet. I studien har olika metoder använts ad hoc för 

att analysera det empiriska materialet. En sådan analysmodell innebär ett fritt användande av 

olika analyseringstekniker (Kvale, 1997, s. 184). I denna studie har det inneburit att det tran-

skriberade materialet noggrant har gåtts igenom. Därefter har tre olika teman identifierats. Vid 

valen av teman har olika tekniker använts för att belysa materialet. Dels har enskilda avsnitt 

och jämförelser valts ut och kvantifieringar av yttranden har gjorts. Dels har samband av rela-

tionen mellan olika variabler genomsökts. I analysen är det utskrifterna från intervjuerna som 

har använts. Detta har gjorts i linje med Kvales (2009) argument att det transkriberade materi-

alet är hjälpen och instrumentet för tolkningen av det som sagts under intervjun (Kvale, 2009, 

s. 208).  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

I studien har en diskussion förts kring studiens sanningsvärde genom att dess validitet och 

reliabilitet har beaktats. Begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmer-

barhet är viktiga att ta hänsyn till i en kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263).  

 Reliabilitet handlar om konsistensen och tillförlitligheten i forskningsresultaten. Det är ex-

empelvis viktigt att resultatet blir det samma vid upprepade mätningar och oberoende av vem 

som utför testet. Med andra ord måste mätningen i studien gå till på rätt sätt utifrån studiens 
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syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263; Neuman, 2006, s. 196). Genom en kvalitativ intervju 

kan en persons personliga erfarenheter studeras (Kvale, 1997, s. 13). I studien har mätningarna 

gjorts utifrån studiens syfte och kvalitativa intervjuer har genomförts. Intervjuerna har spelats 

in med hjälp av inspelningsinstrument som har gett bra ljudkvalité vid intervjutillfällena. På så 

vis har transkriberingen av det inspelade materialet kunnat ske utan svårigheter. Efter transkri-

beringen har materialet gåtts igenom och granskats vid upprepade tillfällen. Detta är viktigt för 

att bedöma och försäkra reliabiliteten i en studie (Grønmo, 2006, s. 229). I en studie är det 

viktigt att ta hänsyn till att platsen för intervjun och den som intervjuar kan påverka utfallet i 

intervjun (Kvale, 1997, s. 136-137). I studien har det därför varit viktigt att intervjupersonerna 

känner sig trygga när de intervjuats. Avsikten var att känslan av trygghet skulle leda till att de 

upplevde det som bekvämt att berätta om sina personliga erfarenheter. Genom att intervjuper-

sonerna själva aktivt fick bestämma om sitt deltagande samt bestämma tid och plats för inter-

vjutillfället har det försökt skapats en känsla av trygghet.  

 Alla intervjupersoner har fått samma intervjufrågor, men med en viss variation av följdfrå-

gor. Innan resultatredovisningen av studiens empiriska material fastställdes fick intervjuperso-

nerna möjlighet att kommentera detta. På så vis har de getts möjlighet att kommentera om de 

upplevde att deras uttalanden var korrekt uppfattade.  

 Validitet å andra sidan handlar om giltigheten, sanningen, riktigheten och styrkan i forsk-

ningen. Med andra ord är det viktigt att säkerställa att studien undersöker vad den säger sig 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264) Detta har beaktats under studiens gång på olika 

sätt. Det har förts en kontinuerlig diskussion kring studiens genomförande i relation till syftet 

under arbetets gång. Det betyder att det skett en fortlöpande avstämning av att undersökning-

en sker kring det som studien har som syfte att undersöka. Formuleringen av frågeställningar 

samt intervjufrågor har gjorts under diskussion kring hur dessa hänger ihop med studiens syf-

te. Genom att undvika ledande frågor i en intervjusituation kan studiens validitet stärkas (a. a., 

s. 188). Ledande frågor undveks därför i studien för att inte påverka det empiriska materialet i 

någon särskild riktning utan ge respondenterna möjlighet att verkligen berätta om sina person-

liga erfarenheter.  

 Val av intervjupersoner påverkar studiens utfall och därmed validiteten (Kvale, 1997, s. 

135-136). Intervjupersonerna valdes därför ut utifrån deras erfarenhet av att ha genomgått en 

TAT- behandling. De uppfyllde således kravet på att kunna svara på studiens frågeställningar. 
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Sammantaget har bedömningen gjorts att genomförandet av studien har lett till att studien har 

en tillfredställande reliabilitet och en hög validitet.  

 Det är viktigt att ha i åtanke i mindre studier att en begränsad mängd respondenter gör att 

inga generella slutsatser kan dras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Studiens intresse var 

främst att beskriva ett fenomen givet situationen och hade därför inte för avsikt att överföras 

till andra situationer eller undersökningspersoner. Studiens slutsatser är därför inte generaliser-

bara.  

 

Litteraturgenomgång 

Samtliga artikel- och litteraturdatabaser som Ersta Sköndal Högskola tillhandahåller för stu-

denter har genomsökts. Tapas Acupressure Technique valdes ut som ett relevant sökbegrepp. 

Det gjordes försök att lägga till begreppet ”patientperspektiv” på både svenska och engelska, 

men det gav inga träffar. När Tapas Acupressure Technique användes gav det utslag på elva 

av arton databaser. En bedömning har gjorts att endast fyra antal av träffarna var relevanta för 

denna studie. Samtliga träffar som har valts ut fanns att finna på databasen ”PsycINFO” (se 

bilaga 5).  

 Den litteratur som ligger till grund för kapitlet i studien som omnämns som bakgrund är 

vald utifrån dess relevans för studien. TAT Professionals´Manual (Fleming, T., 2007) har 

valts ut då det är ursprungskällan för metoden. När inget annat hjälper (Barenthin, 2009) är 

den första och enda boken som är utgiven i ämnet energipsykologi på svenska (Nordiska 

Praktorskolan, 2010). I boken har en gallring gjorts, främst via Internet, där hon har valt ut 

den information hon vill belysa enligt en kravspecifikation. Detta möjliggör kontroll av hen-

nes källor (Barenthin, 2009, s. 17-18). Energy psychology in psychotherapy (Gallo, 2002) har 

också använts för att belysa bakgrunden till studiens ämnesområde. Boken har bedömts vara 

relevant då flera kapitel i boken påträffats i vetenskapliga databaser. Boken är en antologi där 

flera av de ledande rösterna inom energipsykologi belyser ämnet från olika synvinklar.  

 

Metodologiska komplikationer 

I studien har några metodologiska komplikationer uppstått som är viktiga att klargöra. För det 

första bör en av frågeställningarna i studien beaktas. Den fråga som handlar om patientens 

upplevelser innan behandlingstillfället är teoretiskt sätt omöjlig att besvara på ett korrekt sätt 

eftersom det i denna studie inte finns material inhämtat innan behandlingstillfället. Bedöm-
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ningen har dock gjorts att frågeställningen ska vara kvar eftersom den kan ge en indikation på 

vad intervjupersonerna upplevde innan behandlingens genomgång. Dessa svar bör därför läsas 

med viss försiktighet. En ytterligare komplikation gällande en tidsaspekt är att behandlingen 

för samtliga intervjupersoner utförts cirka ett år före intervjutillfället. De flesta intervjuperso-

ner har också endast genomgått ett behandlingstillfälle som varat i cirka tjugo minuter. Detta 

kan medföra en svårighet att komma ihåg de egna erfarenheterna. Resultatet bör därför läsas 

med en medvetenhet kring detta. Det bör också fästas vikt vid att alla intervjuer inte genom-

förts i samma slags miljö. Tre intervjuer genomfördes i intervjupersonens hemmiljö, tre av 

intervjuerna har gjorts på lokala caféer, en intervju har genomförts i ett samtalsrum på kon-

sultenheten på Sachsska barnsjukhuset och slutligen var det två intervjuer som ägde rum på 

Ersta Sköndal Högskola. Resultaten bör alltså läsas med en medvetenhet om detta och att det 

kan ha påverkat intervjupersonernas svar i olika riktning. Ett ytterligare metodologiskt pro-

blem är den skattningsskala som användes då intervjupersonerna själva skulle skatta sitt be-

kymmer före behandlingen, direkt efter behandlingen samt i nutid. I resultatdelen har en redo-

görelse gjorts kring intervjupersonernas egna kommentarer kring sina skattningar. Denna ska-

la bör läsas med stor försiktighet eftersom dess resultat inte direkt kan härledas till TAT- me-

todens effektivitet. Andra faktorer kan ha påverkat intervjupersonernas skattningar. Till sist 

bör poängteras att ett problem med en hermeneutisk inriktning, vilket studien utgår ifrån, är 

att det skapar utrymme för olika tolkningar av verkligheten. Studiens empiriska material kan 

således rymma ytterligare tolkningar än de som presenteras.  
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Resultatredovisning  

I det samlade empiriska material har tre teman identifierats och kommer att presenteras nedan 

under angiven rubrik. Respektive tema beskrivs utifrån olika aspekter inom ämnesområdet, 

vilka presenteras i underrubriker. När sammanställningen av intervjumaterialet har gjorts har 

samtliga av de intervjuade benämnts med ”hon” eller ”henne”. Detta har gjorts för att garante-

ra anonymitet även för den man som har deltagit i studien. Intervjupersonerna har inte fått 

fingerade namn utan benämns istället med en av bokstäverna från A till I. Det bör också näm-

nas att vid några tillfällen har ett citat eller resonemang från en intervju använts mer än en 

gång. Detta har gjorts då det ansetts relevant att belysa citatet utifrån olika perspektiv.  

 

Förberedelser och förväntningar 

Orsak till behandling  

Som beskrivits tidigare i studien har samtliga av de intervjuade upplevt svårigheter i samband 

med deras barns födelse. Vad behandlingen skulle hjälpa varje enskild patient med varierar 

dock. Här följer en beskrivning av samtliga nio intervjupersoners beskrivning av varför de 

fick behandling.  

A- beskriver hur hon kom för att få hjälp med att bli av med svåra minnesbilder. 

B- säger att hon behövde hjälp med sin oro och rädsla. 

C- berättar att orsaken till behandlingen för henne var traumatiska upplevelser i samband med 

att hennes son föddes för tidigt och var nära att dö flera gånger.  

D- beskriver hennes bekymmer som komplikationer vid förlossning.  

E- berättar att bekymret som hon ville få hjälp med handlade om en variation av komplikatio-

ner i samband med en förlossning. 

F- säger att hon fick behandlingen med anledning av svårigheter i samband med hennes barns 

födelse.  

G- berättar att det var ett stort trauma för henne att få barn för tidigt. Det innebar att hon var 

mamma, men att sjukvården tog hand om barnet istället för att hon fick ta hand om det. Denna 

sjukhusvistelse var svår för henne och hon hade minnen från den tiden som hon behövde hjälp 

med.  

H- beskriver hur hon ville ha hjälp med sin stora rädsla för förlust och hennes upplevelse av 

stress. 

I- säger att hon behövde hjälp för att hon var helt slutkörd och hade fastnat i negativa tankar.  
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Inför behandlingen 

Samtliga personer som blivit intervjuade berättar att de vid behandlingstillfället inte hade någon 

förkunskap om TAT. Ingen hade hört talas om metoden tidigare. Många trodde att de endast 

skulle samtala om sitt problem. Alla berättar att det var vid sitt första behandlingstillfälle som de 

först hörde talas om den. Information om metoden fick de på plats av behandlaren. Samtliga 

intervjupersoner berättar att de fick begränsad information gällande behandlingen. De flesta lyf-

ter inte detta som en nackdel utan berättar att de inte upplevde att de hade velat ha mer informa-

tion. Nedan följer en beskrivning av olika upplevelser kring den begränsade informationen inför 

behandlingen. 

 Intervjudeltagare H berättar att hon redan hade fått många samtal och mycket information i 

samband med sin sjukhusvistelse. Detta gjorde att hon upplevde sig blockerad för att ta in ytter-

ligare information. Hon förklarar att när behandlaren sa att hon skulle hjälpa henne lade hon 

över allting på henne och tog emot behandlingen. Hon säger också att om hon hade fått mer in-

formation om metoden så kanske hon hade börjat undra mer kring utifall den verkligen skulle 

hjälpa. Fokus för henne var att få rätsida på sitt problem och inte att veta mer om behandlingen. 

Intervjuperson I berättar att allt bara var jobbigt vid det tillfället vilket gjorde att hon inte tänkte 

alls på informationen kring behandlingen. Respondent C berättar dock att hon upplevde att det 

hela gick för fort. Informationen om metoden kom bara några sekunder innan hon fick behand-

lingen. Hon upplevde att hon inte hann reagera överhuvudtaget. Hon berättar också att om någon 

hade presenterat en metod med energi och punkter så hade hon nog inte varit ”så pigg” på det. 

Hon hade önskat mycket utförligare muntlig information när hon väl var på plats.  Hon berättar 

också att hon inte var i något vidare skick och därför kände att det var inget att argumentera 

kring. Ytterligare en av intervjupersonerna, A, reflekterar kring att hon kanske hade varit intresse-

rad av att veta mer om metodens bakgrund, grundare och ursprung. Hon menar att denna infor-

mation kanske kunde ha kommit efter en genomgången behandling. Hon säger dock att hon inte 

direkt haft behov av detta. Intervjupersonerna C, E, G, H och I minns att de fick informationen 

om att metoden hade fungerat för andra och tänkte därför att det kan vara värt att pröva. De flesta 

anger att de efter den korta information de fått kände sig skeptiska till ifall metoden verkligen 

skulle kunna hjälpa dem. 
 

Inställningen till TAT 

Tidigt i samtliga intervjuer framkommer patienternas inställning till att ha fått en TAT- be-

handling. Eftersom att ingen hade tidigare erfarenheter av behandlingen visste de inte riktigt 



 29 

vad de hade att vänta.  Det framgår dock att flertalet av de intervjuade anser att det spelade 

mindre roll i just den situationen. Några benämner det som att de var ”öppna” för att prova det 

mesta. De var beredda att prova alternativa sätt att få hjälp med sina bekymmer. Här följer en 

beskrivning av hur dessa olika inställningar tog sig uttryck. 

 Intervjuperson I säger att allt var bara jobbigt då. Hon hade inte tid att tänka riktigt på vad 

hon skulle gå igenom. Intervjuperson G beskriver samma sak med följande citat: ”Eh… och i 

det fanns någon slags… okey nu gör jag bara som hon säger så slipper jag tänka själv.” Inter-

vjuperson F uttrycker att hon var i någon slags sinnesstämning där hon var öppen för allting. 

Hon beskriver vidare att det inte spelade så stor roll vad det var för behandling. Person D sä-

ger att hon funderade på om det verkligen kunde hjälpa, men att det var värt ett försök. Inter-

vjuperson H berättar också att när behandlaren sagt till henne att hon skulle hjälpa henne så 

påverkade det hennes vilja att genomgå behandlingen.  

 Det var flera av de intervjuade som nämnde att det kanske kan vara av vikt om man tror på 

metoden eller inte. Intervjuperson D säger att det nog handlar om att tro på den (metoden). 

Hon beskriver att hon tänker att om man verkligen tror på en sak så kan man få det att hända. 

Intervjuperson C beskriver hur hon inte riktigt trodde på det. Hon säger att hon inte tror på 

meditation eller någonting sådant. Hon säger att hon insåg att det var någon form av alternativ 

medicin, men att hon kände sig trygg i att det var något som liknade akupunktur eftersom att 

det är allmänt accepterat. Hon avslutar med att beskriva att hon aldrig hade gått med på be-

handlingen om behandlaren hade sagt att de skulle hålla på med stenar eller något liknande. 

Intervjuperson G säger att hon verkligen tror att behandlingens verkan kan ha att göra med 

huruvida man tror på energier, Gud eller behandlingen över huvudtaget.  
…jag tror att det spelar mycket in och jag tror att man… framför allt tror jag att jag skulle behövt mycket 
mer tid på mig. Ungefär som att om man börjar med yoga så kanske man inte är beredd att köra rökelse 
och Krishna-rabblande första gången. Utan först kanske man tycker att det är mysigt att sträck på sig sen 
är det mysigt med ljus och sen vill man höra filosofin. De flesta av oss som inte är nyandligt intresserade 
har ju ett visst motstånd mot de här tankarna. Så jag tror det behövs mer tid (Intervjuperson G).  
 

Intervjuperson F beskriver hur behandlaren sa att hon trodde att behandlingen skulle passa 

henne och att behandlaren hade rätt i den frågan. Till sist beskriver intervjuperson D att hon 

tror att det är jätteviktigt att man som behandlare lyssnar in vad det är för person man har 

framför sig och vad denna är mottaglig för.  
Den kanske funkar för dem som tror lite på sådant, yoga och sådant där, men jag hatar sådant. Det funkar 
inte för mig och då funkar inte metoden. Så man kanske skulle kolla vad det är för person man har. Innan 
man börjar använda TAT så kanske man kan kolla vad den här personen tror på. Tror den inte på sådant 
här som synkroniseringar i hjärnan eller högre makt… vilket jag absolut inte tror på…jag går inte i kyr-
kan och sådana saker…då kanske man borde känna av liksom…vad är det för person som sitter här och 
vad behöver den? (Intervjuperson D) 
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Upplevelser av behandlingen  

Reaktioner  

Vid flera tillfällen i intervjuerna ställdes frågor till intervjupersonerna kring deras upplevelse 

av behandlingen och hur de tänkte och kände både inför, under och efter behandlingen. Sva-

ren på dessa frågor varierar i hög grad. Resultatet visar att de intervjuades upplevelse av be-

handlingen är allt ifrån positiva till negativa och däremellan ryms flera nyanser. I samtliga 

intervjuer framgår att upplevelserna och känslorna kring behandlingen varierat under behand-

lingens gång. Nedan följer några exempel på hur intervjupersonernas upplevelser har sett ut. 

 Intervjuperson D beskriver att hon innan behandlingen funderade kring om behandlingen 

verkligen kunde hjälpa, men hon tyckte att det var värt ett försök. När hon gick därifrån kände 

hon att det var ”trams” det hon hade varit med om. Hon menar att behandlingen inte var vida-

re bra för henne. Hon upplevde att behandlingen var konstig. Hon tyckte inte att behandlingen 

var obehaglig, men känslorna kring behandlingen var inte heller positiva. Det fanns snarare en 

känsla av likgiltighet och hon tänkte ”vad är det här jag ska prova på?”. Efter behandlingen 

fortsatte hon att tycka att den var konstig ett tag, men sen lade hon hela behandlingssessionen 

bakom sig och gick vidare. Hon beskriver att hon tänkte att ”det här gav ju inte så mycket”. 

Ytterligare en av de intervjuade (F) beskriver hur behandlingen kändes konstig och att hon 

inte var riktigt säker på eller förstod vad behandlingen skulle innebära. Hon säger att hon inte 

var direkt kritisk, men det kändes lite ”hokus pokus” och hon ställde sig frågande till om be-

handlingen kunde fungera. Hon säger att en del i att det kändes konstigt var att hon trodde att 

hon skulle gå till en vanlig psykolog och prata och när den här behandlingen påbörjades så 

kändes det hela konstigt. Hennes känslor förändrades under behandlingens gång. Efter ett tag 

upplevde hon behandlingen som helt fantastisk eftersom hon upplevde att den hjälpte henne. 

En tredje person (C) använder sig av ordet ”fånig” när hon ska beskriva hur hon kände sig vid 

behandlingen. Hon säger att hon var nervös och tveksam innan och kände sig väldigt fånig 

vilket fick henne att till och med skratta i början. Den fåniga känslan försvann dock fort när 

behandlingen hade pågått en stund. Då kände hon att alla känslor bara ”flödade” ur henne 

istället. Det är flera av de intervjuade som använder just ordet ”konstig” när de beskriver vad 

de tänkte kring behandlingen. En av dessa (G) förtydligar det genom att redogöra för att hon 

tyckte att det hela lät ”flummigt”. Hon framhåller att det kändes ”konstigt, urfånigt och gans-

ka absurt alltihop”, men hon beskriver senare behandlingen som lugnande. Vid ett moment i 

behandlingen kände hon en påtvingande känsla. Hon beskriver det som att hon kände att hon 

måste ge det en chans. Att hon måste lita på behandlaren om hon säger att metoden är bra. 
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Två andra ord som användes för att beskriva känslan kring behandlingen var att den kändes 

”crazy” och ”märklig”. Trots att den upplevdes konstig och flummig av många så uttryckte 

intervjuperson E att hon kände att den var konkret och att det var raka puckar i behandlingen. 

Hon upplevde inte alls att den var flummig även om den var spirituell, som hon uttryckte det. 

Hon tyckte att den var väldigt bra och tänkte att ”hur konstig den än är så funkade den för 

mig”. En annan som var positiv till behandlingen var intervjuperson I som kände att det var 

”häftigt” att få gå igenom en sådan behandling och hennes syn på psykologer förändrades till 

det positiva. Intervjuperson F berättade också att hon ställer sig positiv till behandlingen. Hon 

säger att det var en väldigt stark upplevelse att få gå igenom. Nedan beskriver hon både det 

som hon upplevde som positivt i behandlingen, men också det som skapade distans mellan 

henne och behandlaren: 
Jag kommer ihåg att det kändes helt fantastiskt… det var väldigt… jag insåg att det var upp till mig att 
göra… jag kunde ju gå omkring och låta det påverka mig, men nu hade jag en chans att ta ett steg. Och 
det var helt fantastiskt och det gick upp för mig… det blev som ett vägskäl liksom och hela den sessionen 
blev som ett stort vägskäl som jag kom till. Men sen vet jag att när jag skulle sitta och säga efter henne då 
kände jag att då tappade jag lite för det var inte riktigt mina ord. Det var inte mitt ordspråk… där blev det 
som en distans lite grann (Intervjuperson F). 

Flera av intervjupersonerna berättar att de blev överraskade av metoden. De flesta trodde att 

de var på plats för att ha ett samtal kring sitt besvär. De hade således en annan förväntning på 

behandlingen. Intervjuperson F berättar att hon blev extremt positivt överraskat av den vänd-

ning som behandlingen tog. Hon trodde att hon skulle ha ett samtal, men berättar att det hela 

istället utvecklades till en speciell och fantastisk upplevelse. Intervjuperson D berättar att hon 

blev besviken på att hon inte fick det samtal som hon förväntade sig att få. 
 

Utformning och position 

Som det beskrivits tidigare i studien så har TAT- behandlingen en särskild utformning. Under 

behandlingen sitter patienten i en bestämd position där några givna akupressurpunkter ska 

beröras. Samtliga av de intervjuade belyser behandlingens utformning på ett eller annat sätt. 

En redogörelse för intervjupersonernas kommentarer kring behandlingens utformning följer 

nedan.  

 En del har i stort sett inte kommenterat behandlingens position alls och menar att de inte 

kommer ihåg några detaljer kring hur de satt under själva behandlingen. Några intervjuperso-

ner har å andra sidan lagt lite större fokus på just positionen och deras upplevelser kring den-

na. Intervjuperson B berättar om hur behandlaren satte sig mitt emot henne. Både behandlaren 

och patienten skulle sedan lägga händerna på benen. Hon förklarar att hon därefter skulle hål-

la på vissa punkter i ansiktet och rabbla vissa fraser. Personens upplevelser av att sitta i den 
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positionen var att det kändes ”lite konstigt” och ”inte helt bekvämt”. Intervjuperson C berättar 

att behandlaren började berätta att hon skulle ”trycka på massa saker och säga en ramsa eller 

något liknande”. Under tiden som hon gjorde detta skulle hon upprepa en mängd saker. Hon 

beskriver detta som att psykologen gick igenom hela hennes händelse och att hon sedan fick 

repetera efter. Detta upplevde hon som betydelsefullt i behandlingen   
… från att det hade känts väldigt fånigt… vi satt och knackade… och sen när vi gick igenom hela… det 
jag  hade varit med om och liksom rensade ur så helt plötsligt slappnade jag av och började gråta… istäl-
let för att det hade känts fånigt så bara flödade allting ur mig istället. Så det blev som en tvärvändning i 
det här… det hade känts väldigt konstlat… så det blev som en tvärvändning. Jag vet inte… det kanske 
hjälpte mig det här med att trycka… ja sen bara flödade alla känslor ur… den tog ju verkligen 
(intervjuperson C). 

 
Intervjuperson G berättar att hon upplevde det lugnande att bara sitta och få instruktioner och 

följa dem. Hon beskriver att hon tror att momenten i behandlingen då hon skulle repetera efter 

behandlaren varit värdefulla för henne. Hon säger också att det verkade som att det var en 

poäng i behandlingen att man hela tiden skulle vidare till nästa steg. Detta tyckte hon var lite 

synd eftersom hon upplevde detta som en aning påskyndat. Behandlingspositionen upplevde 

hon som ”fullständigt löjlig” och tror inte att den inverkat på behandlingsresultatet. Intervju-

person D har en annan upplevelse av behandlingens särskilda utformning. Hon berättar att 

hon inte var så bra på att sitta i den givna positionen. Hon förklarar att hon inte är bra på att 

slappna av, gå in i sig själv, sitta stilla och tyst och tänka sig bort. Som person säger hon att 

hon är hyperenergisk. Hon tror att andra behandlingsformer förmodligen hade fungerat bättre 

än att sitta och repetera efter behandlaren. Intervjuperson E beskriver att hon upplevt behand-

lingens utformning som ”väldigt konkret”. Detta belyser ytterligare en respondent (H) genom 

att säga att behandlingen var resolut och lite ”pang, pang, pang… så här gör vi”. Den första av 

dessa två intervjupersoner var orolig för att hon bara skulle sitta och älta saker, men säger att 

behandlingen kändes ”schysst och tydlig”. Hon fick klart för sig att hon skulle ha fingrarna på 

punkter på huvudet och upprepa ett mantra. Men hon tänkte inte vidare på det utan fokuserade 

på att lyssna på behandlaren och göra som hon sa. Hon beskriver det som en väldigt fysisk 

övning som skulle hjälpa henne psykiskt och det upplevde hon vara märkligt. När intervjuper-

son F fick klart för sig vad behandlingen innebar kände hon att det gick upp för henne att nå-

got speciellt skulle hända. Hon säger att det var när de satte sig nära varandra (behandlaren 

och patienten), så att knäna nästan nuddade varandra och behandlaren inkräktade på hennes 

bubbla, som det blev en speciell upplevelse.  
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Andlighetens inverkan 

Som nämnts tidigare finns det en andlig dimension i behandlingsmetoden TAT. Detta tar sig 

uttryck på olika sätt. Dels finns det ett moment i behandlingen där patienten ges möjligheten att 

tacka en högre makt för ett bearbetande. Dels ligger tron på en högre makt som förklaringsmo-

dell för hur behandlingen fungerar. I behandlingen finns det möjlighet för patienten att själv de-

finiera vad denna högre makt står för hos dem själva. I de olika intervjuerna framkommer olika 

upplevelser och åsikter kring denna aspekt i behandlingen. Ingen av intervjupersonerna kom-

menterade spontant denna aspekt i sin beskrivning av behandlingstillfället utan följande skild-

ringar framkom som resultat av intervjuarnas följdfrågor.    

 Intervjuperson A minns inte alls att denna aspekt funnits med i behandlingen. Intervjuperson 

I berättar om hur hon inte tolkade denna aspekt som andlig utan att det handlade om hennes 

egen person. Hon berättar att hon förmodligen hade trott mindre på metodens effektivitet om den 

andliga biten hade haft starkare betoning i behandlingen. Hon tillägger dock att detta är hur hon 

ser på saken nu. Hon berättar att hon kanske var mer mottaglig för andlighet just då, men att hon 

inte kommer ihåg att hon registrerat andlighetens dimension i behandlingen. Hon säger också att 

kanske var det just andlighet hon behövde. Detta är ett tema som återkommer även i en annan 

intervjupersons (H) skildring. Först en markering av att hon själv inte är troende och att hon inte 

uppmärksammat en andlig dimension i behandlingen. Därefter följer en öppning mot att den 

andliga aspekten kanske ändå kan ha en positiv effekt i behandlingen. Hon beskriver detta på 

följande sätt: ”jag är absolut inte troende på något sätt, men det var bara något större som klev 

in och hjälpte till där. Fast det var ingenting som jag tänkte på då, nej, absolut inte”. 

 Tre av de intervjuade berättar att den andliga dimensionen upplevdes som ett positivt inslag i 

behandlingen. En av dessa personer (E) berättar att hon gillar yoga och att hon uppfattar den 

högre makten mer som ett meditationsmoment för att hitta ett inre lugn. Hon berättar att hon 

gillade att det fanns med en själslig dimension i behandlingen. Den andra personen (C) berättar 

att hon själv är troende och att den andliga dimensionen i behandlingen på så vis upplevdes som 

naturlig för henne. Hon berättar också senare i intervjun att det är skillnad på olika slags andlig-

het. Som vi nämnt tidigare berättar denna person att om behandlingen hade inneburit att man 

försökte åstadkomma ett så kallat helande med hjälp av exempelvis stenar så hade hon inte ge-

nomfört den. Intervjuperson F berättar att hon alltid varit fascinerad av en viss slags religiös rit 

och att hon hört mycket om den. Hon berättar att hon tror att det har påverkat henne mycket och 

att det kanske gjorde henne öppen för den anliga dimensionen i TAT- behandlingen. Hon berät-

tar nämligen att hon liknar den andliga dimensionen i behandlingen med just den religiösa rit 
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hon själv har intresse för.  

  I de olika intervjuerna höjs också röster som ställer sig negativa till den andliga dimensionen 

i behandlingen. Dessa personer beskriver att de upplevt detta inslag som konstigt och främman-

de. Intervjuperson D berättar att hon tror att metoden kan fungera för personer som tror på yoga 

och liknande filosofier men att hon själv hatar sådant. Hon menar att man borde undersöka vad 

människor har för livsåskådning innan man genomför en TAT- behandling på dem. En annan 

intervjuperson (G) berättar att hon reagerade ganska negativt på det moment i behandlingen där 

det gavs möjlighet att tacka Gud för ett helande. Hon upplevde att det inte var någonting för hen-

ne och att det inte hade med hennes situation att göra. Hon säger också att hon inte kommer till 

sjukvården för att tacka Gud. Hon förklarar att hon inte är religiös och att de flesta människor i 

Sverige inte heller är det. Därför menar hon att en andlig dimension inte hör hemma i den offent-

liga vården. Hon tillägger dock att det andliga inslaget i behandlingen var mycket kortfattat och 

att det gavs andra alternativ än att tacka just Gud. 
 

Utmärkande moment   

Behandlingen innehåller nio olika moment eller steg som man går igenom vid behandlingstill-

fället. Ett av dessa moment har vi beskrivit lite mer ingående här ovan. Det är den del i be-

handlingen som handlar om en andlig dimension. I detta stycke kommer de intervjuades erfa-

renheter och reflektioner kring några andra moment att redovisas.  

 Ett utmärkande moment i behandlingen tycks vara det steg som handlar om att förlåta. Sex 

av nio intervjupersoner lyfter nämligen detta moment. Intervjuperson A säger att detta mo-

ment upprepades väldigt mycket. Intervjuperson G beskriver att momentet handlar om att 

förlåta sig själv och att förlåta andra. Hon beskriver också att hon fick reflektera över om det 

var någon som behövde be henne om förlåtelse. Samtliga av dessa sex personer beskriver det 

som ett viktigt moment. Intervjuperson C beskriver hur hon hade tagit på sig skuld i något 

som hon inte kunde påverka. När hon fick förlåta sig själv upplevde hon en skön befriande 

känsla. Hon nämner även att hon hade andra människor att förlåta som hon fick gå igenom var 

och en för sig. Hon beskriver att det upplevdes positivt att lyfta denna aspekt. Hon beskriver 

vidare förlåtelsemomentet som ett tillfälle att ta bort jobbiga saker som hade hänt och lägga 

dem åt sidan. Intervjuperson H redogör för att det för henne handlade om att förlåta sig själv 

och förstå att hon är bra som hon är. Hon behövde hjälp med att sänka sina krav på sig själv 

och sin roll som mamma. 



 35 

Jag har ganska höga krav på mig själv så det här med förlåtandet, att känna att jag är en bra mamma… det 
var verkligen, ja, det var någonting, men jag är bra som jag är. Att förlåta sig själv, att tycka att ja, det går 
trots att det inte behöver vara perfekt (Intervjuperson H). 

  

Några andra moment som de intervjuade nämner, med viss variation i graden av förekomst, är 

att de bland annat skulle börja med att fokusera på problemet och sedan försöka fokusera på 

motsatsen. Det innebar att de skulle fokusera på att problemet har varit och sedan att proble-

met är förbi. Intervjuperson C beskriver hur behandlingen började med att de gick igenom 

problemet och allt som hade varit för att sen fokusera på framtiden. Intervjuperson H säger att 

hon fick i uppgift att försöka hitta en inre bild. En bild som representerade att allting var bra 

igen. Den bilden kom hon tillbaka till många gånger för att hitta rätt fokus i situationen. Inter-

vjuperson F minns det som att de gick igenom det som har hänt, det som är nu och hur det kan 

bli i framtiden. Vid det tillfället fick hon även ställa sig själv frågan hur hon ville ha det i 

framtiden. Detta upplevde hon som betydelsefullt. Intervjuperson G beskriver att hon, som i 

ett mantra, fick säga att jag släpper det här och jag är redo att gå vidare. Hon tyckte att det var 

bra, men att det steget gick lite fort. Hon hann inte riktigt känna att hon faktiskt släppte det 

och hade möjlighet att gå vidare. Det blev mer av ett mantra än något som hon verkligen kun-

de ta till sig. Hon berättar också hur hon fick sätta ord på vilka personer hon var arg på i sam-

band med den situation hon befann sig i. Hon säger att det var en väldigt bra fråga när hon 

gick igenom en kris och ett trauma. Hon berättar att det fanns personer hon var arg på och det 

var väldigt bra att få möjlighet att reflektera över det.   

 

Fysiska reaktioner 

Det är flera av de intervjuade som beskriver att de under och efter behandlingen fick olika 

fysiska reaktioner. De reaktioner som nämns är gråt, lättnad i kroppen, gäspningar samt trött-

het. Det är fyra av de nio intervjuade som nämner att de grät under tiden som behandlingen 

pågick. Intervjuperson I berättar hur ”tårarna började spruta”. Intervjuperson H beskriver hur 

hon under sin andra behandlingssession började gäspa nästan direkt och sen bara ”grät, grät, 

och grät”. Intervjuperson G berättar att hon fick så kraftiga gråtattacker att hon höll på att falla 

av stolen. Intervjuperson F berättar också att hon grät mycket under den första delen av be-

handlingen. En annan fysisk reaktion hos tre av dem som intervjuades var att de kände en 

lättnad i kroppen. Intervjuperson C säger att det blev mycket lättare, intervjuperson I säger att 

det blev lite lättare och intervjuperson G säger att det var en väldig lättnad. Intervjuperson A 

och G nämner ”ett lugn” som en fysisk reaktion. De beskriver att behandlingen var lugnande 

på något sätt och att det var lugnande att bara sitta där. Två av intervjupersonerna beskriver 
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hur de efter behandlingen känt sig väldigt trötta. Båda dessa personer säger att behandlaren 

också berättat att man kunde bli väldigt trött efter behandlingen. Intervjuperson E berättar att 

hon fick uppmaningen av behandlaren att gå hem och lägga sig. Intervjuperson H beskriver 

det som att hon kände sig helt överkörd efter behandlingstillfället. Så trött var hon. 

 

Behandlarens roll  

Flera av de intervjuade berättar om att behandlaren på olika sätt inverkat på deras upplevelser. 

Sammanfattningsvis har intervjupersonerna berättat om hur förtroendet för behandlaren, be-

handlarens personlighet, behandlarens tro på metoden samt den fysiska närheten till behandla-

ren påverkat deras upplevelser av behandlingen. Detta exemplifieras nedan. 

 Två av intervjupersonerna (D och C) berättar att det påverkade dem att de visste att den 

behandlare de skulle gå till var en väldigt duktig psykolog. Det fick dem att tänka att behand-

laren kunde mer om detta än de själva. Det bidrog i sin tur till att de var villiga att testa be-

handlingen. Intervjuperson I berättar att det påverkade henne att hon visste att hon skulle gå 

till en specialist. Det gjorde att hon i större mån lyssnade och förlitade sig på det behandlaren 

sade än om exempelvis någon anhörig hade försökt hjälpa henne. Intervjuperson G betonar att 

hon litade på behandlaren och var villig att prova behandlingen just därför att hon upplevde 

att personen i fråga verkade ”vettig”. Hon förklarar att det handlar mycket om vem det är som 

säger eller föreslår något och på vilket sätt det sker. Hon tror inte att det till exempel hade 

varit bra att få ett papper hem i brevlådan med information om att hon skulle få en TAT- be-

handling. Intervjuperson C betonar vikten av att kunna lita på behandlaren och att det spelar 

stor roll att man har hört att behandlaren är jätteduktig. Detta beskrivs ytterligare av intervju-

person H när hon förklarar att förtroendet mellan patienten och behandlaren är viktigt. Inter-

vjuperson E beskriver hur det kan ha betydelse att behandlarens personlighet ”passar” ihop 

med den som ska få behandlingen. Hon uppfattade att behandlaren var väldigt tydlig och rakt 

på sak och det passade hennes egen personlighet. Hon beskriver också på följande sätt att det 

var ”skönt” att hon märkte att behandlaren själv tyckte att det fungerade:  
Det var rätt skönt att hon liksom inte försökte… utan då förlitade jag mig på den. Man ser ju på henne… 
det handlar säkert mycket om vem som gör den. Men man kände och såg på henne att hon inte hade gjort 
det om det inte… liksom… hon har väl så pass mycket erfarenhet att… liksom hela hon utstrålade att… 
hon satt inte där för att hon tyckte att det var en rolig övning utan det var faktiskt så att hon tyckte det 
funkade (Intervjuperson E). 

 
I det samlade intervjumaterialet framgår också att flera av de intervjuade märkte att behandla-

ren själv visade reaktioner av olika slag under deras behandlingssession. De beskriver hur de 

under behandlingen satt väldigt nära behandlaren. Intervjuperson F beskriver det som att det 
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kändes som att de (patienten och behandlaren) befann sig i en egen bubbla. Hon uttryckte det 

som att de befann sig i någon slags symbios genom behandlingen. Intervjuperson B, F och H 

kommenterar olika fysiska reaktioner hos behandlaren. Intervjuperson B berättar att behandla-

ren börjat gäspa och även ”framkalla tårar”. Hon upplevde detta som en aning obekvämt. In-

tervjuperson F berättar också om behandlarens gäspningar och tårar, men beskriver detta som 

att mycket av hennes egna känslor kom ut genom behandlarens reaktioner. Hon förklarar det 

som att det kändes som att det ”onda” kom ut rent fysiskt genom behandlarens tårar och gäsp-

ningar. Avslutningsvis förklarar en av dem intervjuade förhållandet mellan patient och be-

handlare på följande sätt: 
…jag tror att man är lika viktig för varandra liksom i det här. Man måste vara i ett symbiosförhållande så 
att säga. Jo, men det känns som att om hon tycker att det fungerar… jag vet inte hur mycket hon trodde på 
Gud och såg det som en andlig sak. För mig var inte just den grejen det viktiga. Det var mer upplevelsen 
som var viktig. Sen vad som hände med henne vet jag inte. Det kändes som att vi fick en väldig kontakt i 
det här energifältet. Så det påverkar. Så jag påverkar henne och hon påverkar mig, successivt (Intervju-
person F). 

 

Behandlingens verkan och varför 

Operationalisering av bekymret 

I samtliga intervjuer har deltagarna tillfrågats hur de skulle skatta sitt bekymmer innan be-

handlingen, direkt efter behandlingen samt i nutid. Skattningen skulle ske på en skala mellan 

0-10 där 0 betyder att problemet är obefintligt och 10 betyder att det är näst intill outhärdligt. 

På följande sida presenteras en tabell med respondenternas svar.  

 



 38 

Intervjupersonernas egen skattning av sitt bekymmer 

Intervjuperson Innan behandlingen Direkt efter behandlingstillfället Nutid 
A 5 5 * 0 
B 8 7 1-2 
C 8-9 6-7 “under fem ialla-

fall”** 
D 7 6 1-2 
E 7 4 1-2 
F 7 3 0 
G 7-8 Hade lugnande effekt ** 2-3 
H 10 7, 5-4 *** Nästan obefintlig ** 
I 6-7 5-4 1 

 
* Deltagaren förklarar att direkt efter behandlingstillfället tänkte hon på att hon inte skulle tänka på det och där-
för så fanns problemet kvar. Men några timmar efter behandlingen upplevde hon att hon inte kände samma oro 
längre och att problemet sedan försvann snabbt. 
** Deltagaren skattar inte sitt bekymmer med en siffra utan uttrycker sig istället med ord… 
*** Intervjudeltagaren berättar hur hon skattat sitt bekymmer efter det första och andra behandlingstillfället. 
Därav två olika skattningar.  
 

Enligt tabellen ovan framgår att samtliga intervjupersoner uppgivit att deras bekymmer före 

behandlingen befann sig på den övre delen av skalan. Samtliga upplevde att bekymret blev 

mindre svårt direkt efter behandlingen. Alla deltagare slutförde sin behandling under kalen-

deråret 2009 och vid intervjuernas genomförande, februari och mars 2010, uppger samtliga att 

problemet upplevs som ringa. Intervjuperson H reflekterar själv över sin egen skattning. Hon 

berättar att det är nästan ett år sedan hon fick behandlingen. Hon förklarar att hon under året 

har bearbetat sitt problem och att det hon berättar om behandlingstillfället idag kanske inte var 

exakt som hon kände då.    

 

Vad hjälpte?   

Studiens resultat visar att åtta av nio intervjupersoner härleder sin förbättring, av det bekym-

mer som behandlas, till den TAT- behandling de genomgått. Intervjuperson D är den person 

som uppger att behandlingen inte varit till hjälp för henne. Hon förklarar att hon tyckte att 

behandlingen var ”trams” och beskriver att hon istället hade behövt få någon att prata med. 

De övriga intervjupersonerna har på olika sätt spekulerat i vad i behandlingen de tror har 

hjälpt dem. Många ställer sig dock frågan huruvida det var den samlade TAT- metodens för-

tjänst eller om det kan ha varit något enstaka element i behandlingen som bidrog till föränd-

ringen. Nedan kommer de åtta intervjupersoners olika kommentarer, kring vad som hjälpt i 

behandlingen, att redovisas i tre olika stycken. Först görs en beskrivning av uttalanden som 
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gjorts kring hur samspelet behandlaren och patienten emellan inverkat sedan beskrivs att ste-

gens olika moment inverkat och sist ett stycke där övriga förklaringar anges. Det bör nämnas 

att samtliga intervjupersoner uttrycker att de inte riktigt vet vad i behandlingen som hjälpt och 

de kommentarer som redovisas nedan är deras spekulationer. 

 Flera av intervjupersonerna har på olika sätt belyst samspelet mellan dem och behandlaren 

som en möjlig viktig komponent för deras goda behandlingsresultat. De flesta har uttryckt 

detta genom att peka ut samtalet med en annan person som förändringsfaktor. Exempelvis 

funderar intervjuperson A kring utifall förändringsfaktorn låg i att hon fick möjlighet att prata 

om sitt problem. Hon beskriver att alla hennes obehagliga minnesbilder inte längre känns job-

biga och att denna förbättring också skedde ganska snabbt efter behandlingen. Intervjuperson 

C beskriver på liknande sätt att hon har svårt att säga ifall det var själva metoden som hjälpte 

henne eller ifall det var att hon fick möjlighet att gå igenom sitt problem. Ytterligare en inter-

vjuperson beskriver detta på liknande sätt: 
Från att ha varit ganska uppriven när vi pratade om saker innan så efter det här var jag ju ganska lugn. Det 
tror jag i och för sig att det hade varit i vilket samtal som helst. Man börjar gråta och sen får man prata lite 
och sen slutar man... det skulle jag tro. Men det hade ju en effekt av att lugna ner mig och sätta fokus på 
någonting annat. Ja, jag blev ju mycket lugnare. Den fungerade i stunden som nerlugning men jag är inte 
säker på att ett samtal inte hade gjort det också (Intervjuperson G).  

 

Intervjuperson H berättar också att hon blivit hjälpt av metoden på så vis att hon började fo-

kusera på det som var bra i hennes liv istället för det som var dåligt. Hon vet inte ifall det 

hjälpte tack vare metodens samlade moment eller ifall det var att få samtala med någon som 

var nyckeln till förbättring. Hon beskriver metoden som en ”turbobearbetning” till att snabbt 

och enkelt få ro. En av intervjupersonerna (F) berättar om samspelet mellan henne och be-

handlaren på ett mer ingående sätt. Hon beskriver att hon kunde känna hur hon och behandla-

ren påverkade varandra som i ett ”energifält”. Hon beskriver det som att det ”onda” i henne 

kom ut genom behandlarens tårar. Hon berättar att detta hade en ”renande” effekt för henne. 

Hon beskriver att behandlaren påverkat henne och att hon påverkat behandlaren. Hon berättar 

att detta skedde successivt och att upplevelsen av detta var det som var det viktiga i behand-

lingen. Hon berättar också att hon upplevde det som att hon kom till ett vägskäl i behandling-

en. Hon blev medveten om att hon var tvungen att göra ett val inför hur hon ville leva sin 

framtid. Hon upplever att den dramatiska förbättringen för henne skedde redan under behand-

lingens gång. Hon beskriver det som en väldigt stark upplevelse. Hon säger också att förbätt-

ringen fortsatt efter behandlingstillfället. Vidare berättar hon att behandlingen var fantastisk 

och inte riktigt går att beskriva, ”det var en väldigt stor upplevelse som nästan blir mindre när 

man pratar om den”. Två av intervjupersonerna (C,G) berättar också om att behandlaren be-
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kräftat dem i deras problem och att detta varit till hjälp för dem. Intervjuperson C uttryckte 

detta på följande sätt: 
Jag tror att det var att…någon annan..att någon jag kunde lita på som jag hade hört var jätteduktig och jät-
tebra bekräftade mitt problem och hjälpte mig att frigöra genom att säga att jag inte hade någon skuld i 
det och att hon verkligen bröt ner det i små små små bitar… och att jag verkligen fick tömma allt.  

 

Det har även framkommit andra spekulationer kring vad i behandlingen som varit till hjälp. 

Flera av de intervjuade påpekade att behandlingsformens struktur och upplägg kan vara en 

viktig del i det som hjälpt dem. Ett exempel på detta är intervjuperson G som berättar att de 

olika stegen i behandlingen bidrog till att ställa frågor som var bra för henne. Hon förklarar 

också att metoden bidragit till att hon tydligt kunde sätta ord på sina tankar och få en större 

insikt i hennes problem. Det bör dock nämnas att hon kände sig maktlös när hon inte hade 

möjligheten att stanna upp vid olika moment tills hon var helt klar med dem. Hon hade önskat 

att hon hade fått längre tid i behandlingen. Hon upplevde inte att hon kunde vara med och 

styra samtalets gång.  

 Intervjupersonerna har också kommenterat andra lite mer spridda förklaringsmodeller till 

sin förbättring. Två av intervjupersonerna (H, I) funderar kring en högre makts eventuella 

påverkan på förbättringen. Intervjuperson B berättar att hon tror att metoden hjälpte henne, 

men att också en personlig mognadsprocess spelade in i hennes förbättring. Hon beskriver 

dock att behandlingen hjälpt henne att bli av med den rädsla hon kände innan. Hon upplevde 

att detta var helt fantastiskt för henne. Intervjuperson I tror att det måste ha varit en kombina-

tion mellan att hon lärt sig att inte skylla allt på andra och att inte bara tycka synd om sig 

själv. Hon tror också att akupressuren kan ha varit till hjälp. 
Det var liksom otrolig skillnad. Jag vet inte om man bara behövde någon som antingen gjorde det här 
(hon visar positionen) eller så var det någon som sa att vända på allting, ändra tänk. … det måste ju haft 
med proceduren antar jag. Jag kan inte riktigt förstå det… hur det funkar… men det är ju akupunktur och 
allting, trycka på rätt punkter kan göra jätte skillnad. Och sen bara, en kombination av det (Intervjuperson 
I). 
 

Intervjuperson I berättar vidare att det släppte för henne i mitten av behandlingen när hon 

skulle befria sig från sitt problem. Hon förklarar att allt släppte där för henne, men att det se-

dan successivt försvann mer och mer under några månaders tid. Hon berättar att hennes man 

såg skillnad på henne från det att hon hade åkt hemifrån till att hon kom hem någon timme 

senare. Han sa att hon hade en helt annan färg, var mycket mer avslappnad och att hon hade 

skinit upp. Hon upplevde att hela hennes kropp var lättare. Hon märkte en förändring på både 

ett fysiskt och psykiskt plan. Hon beskriver att det påbörjades en förbättring i henne under 

behandlingen som hon inte riktigt kunde beskriva vad det var. Intervjuperson G beskriver, till 
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skillnad från intervjuperson I, de akupressuriska inslagen i metoden som ”fullständigt löjliga”. 

Hon berättar att hon inte upplevde något särskilt av att hålla på olika punkter och att känna 

energier. Hon menar dock inte att hon tycker att metoden i sig var fel. 

 Några av deltagarna berättar att utan metoden hade det tagit mycket längre tid innan de 

blivit bra. Intervjuperson H uttrycker det som att ”jag hade inte fixat det på annat sätt”. Inter-

vjuperson I berättar att behandlingen har varit till enorm hjälp för henne. Tack vare den har 

hon kunnat ta till sig sitt barn. Hon berättar att om hon inte hade fått behandlingen hade det 

tagit bra mycket längre tid för henne att komma på fötter. Hon upplever att det blev en väldigt 

stor skillnad i hennes liv på en kort tid. Hon fick behandlingen en gång och upplevde inte se-

dan att hon behövde mer hjälp. 

 Ingen av deltagarna anser att behandlingen varit till hinder för dem. Intervjuperson H be-

rättar dock att metoden gjorde att det kom upp många tankar till ytan kring saker som varit 

jobbiga sedan tidigare. Hon tillägger dock att detta inte var någonting som störde henne på så 

sätt att det blev svårt att komma vidare ifrån det. Hon upplevde det inte som ett hinder. Inte 

heller den person (D) som tyckte att behandlingen inte varit till hjälp för henne anser att me-

toden utgjort ett hinder för henne. Hon berättar att hon inte tänkt så mycket på metoden och 

att hon snabbt lade den bakom sig. Vid ett annat tillfälle nämner hon dock att hon hade behövt 

samtala mer med någon och att hon trodde att hon skulle få samtalsterapi när hon istället fick 

TAT- behandling.  
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Sammanfattning av resultat 

Sammantaget visar resultatet på att det i de intervjuades situation har handlat om att utsätta sig 

för och genomgå en okänd behandling i hopp om förändring. Resultatet visar att både indivi-

duella faktorer hos patienten och faktorer hos behandlaren har inverkat på patienternas erfa-

renhet av att genomgå behandlingen.  

 Det har framgått av det empiriska materialet att samtliga intervjupersoner fått begränsad 

information kring behandlingen innan de själva genomförde den. För samtliga personer var 

behandlingen sedan tidigare okänd. Detta tycks inte påverkat intervjupersonerna i någon stör-

re utsträckning. De flesta ställde sig frågande till behandlingen, men ansåg att det var värt att 

testa. De var öppna för nya och alternativa sätt för att få hjälp med sina bekymmer. Av mate-

rialet framgår också att intervjupersonerna uppfattat behandlingen som konstig och annorlun-

da. De flesta anger dock att de under behandlingens gång blev positivt överraskade då be-

handlingen i många fall ledde till en godartad förändring. 

 Intervjupersonerna har lyft fram olika saker kring sina upplevelser kring själva behand-

lingstillfällena. Bland annat har behandlingens position kommenterats. Den har både beskri-

vits vara enkel och konkret samt konstig och fånig. När det gäller utmärkande moment i be-

handlingen betonas främst förlåtelsesteget där möjlighet har givits att förlåta sig själv eller 

andra. Många var positiva till detta moment vilket skulle kunna tyda på ett stort behov av det-

ta. Ingen har på eget initiativ lyft andlighetens roll i behandlingen trots att denna utgör en stor 

bit i den teoretiska ramen kring behandlingen. När frågan ställdes kring denna dimension har 

intervjupersonerna dock haft mycket att säga. Det har främst lyfts skeptiska och negativa rös-

ter och det har urskiljts en viss ovilja att klassas som religiös. Fysiska reaktioner som beskrivs 

under behandlingstillfällena är gråt och tårar, gäspningar, lättnad, lugnande känsla samt trött-

het.  

 Intervjupersonerna berättar att de anser att behandlaren har haft en viktig roll i behandling-

en. Detta har lyfts fram utifrån olika dimensioner. För det första har det beskrivits att behand-

larens inställning till metoden har haft en positiv inverkan på patienternas villighet att genom-

föra behandlingen. För det andra har det betonats att det förtroende och förhållande som 

byggs upp mellan patient och behandlare har betydelse för behandlingens resultat. Den fysis-

ka närheten till behandlaren har också framkommit vara betydelsefull.  

 Intervjupersonerna har skattat sitt bekymmer innan behandlingstillfället som relativt högt 

på den givna skalan. Efter behandlingen har alla skattat att bekymret upplevdes som mindre 

smärtsamt och i nutid menar samtliga att bekymret är nästintill obefintligt. Detta ger en tydlig 
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bild på att bekymret har minskat sedan genomförd behandling. Det visar dock inte på vad det 

är som har lett till att bekymret har minskat. Intervjupersonerna har angivit olika förklaringar 

till sin förbättring. Bland dessa nämns både behandlingen som helhet, enstaka delar av be-

handlingen samt andra förklaringsmodeller som inte innefattar metoden. 
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Analys 

I nedanstående stycke följer en analys av de tolkningar som gjorts på det empiriska materialet.  

Analysen har gjorts utifrån de teoretiska utgångspunkter som beskrivs i tidigare avsnitt i upp-

satsen. Där framgår att en god allians möjliggör förutsättningar för ett gott resultat i behand-

lingen och en mindre god allians försvårar behandlingens effektivitet (Gaston, 1990). I denna 

studie har den allians som uppstår mellan individ och behandlare analyserats utifrån hur den 

inverkar på patienternas personliga upplevelser av att genomgå en TAT- behandling. Det har 

gjorts en bedömning att endast belysa denna aspekt i analysen. Avgränsningen har gjorts för 

att kunna göra en omfattande analys trots studiens ringa förväntade omfattning. Det finns en 

medvetenhet om att det empiriska materialet rymmer ytterligare aspekter att belysa. I nedan-

stående stycken redovisas olika faktorer som visat sig vara betydelsefulla i en allians. Dessa 

delas in i patientens respektive behandlarens inverkan på alliansen. Avslutningsvis följer en 

analys av intervjupersonernas egna berättelser om vad i behandlingen som givit resultat. 

 

Patientens inverkan på alliansen 

Personliga faktorer hos patienten har i denna studie visat sig vara betydelsefulla för skapandet 

av en allians mellan behandlare och patient. Detta kommer nedan att analyseras utifrån två 

olika synvinklar: patientens hälsa och patientens inre faktorer. 

 

Patientens hälsa 

Det har framkommit i denna studie att patientens hälsa är signifikant för skapandet av en alli-

ans mellan behandlaren och patienten. Analysen i denna studie visar att när en person befinner 

sig i en kris finns det en stor öppenhet och vilja att utsätta sig för och genomgå en behandling 

trots att personen inte är bekant med behandlingen sedan tidigare. I materialet framgår att 

samtliga intervjupersoner befann sig i någon form av kris. Patienternas beskrivna situation har 

upplevts som svår och bekymmersam. Det är även så att samtliga skattade sitt bekymmer 

högt, på den angivna skalan, när de kom till behandlingen. Resultatet i denna studie visar att 

de som genomgick behandlingen varken hann eller ville reflektera över behandlingen och 

dess mål. De accepterade förslaget att genomgå en TAT- behandling förhållandevis snabbt i 

samtliga fall. De säger att de var öppna för nästan allt. De var beredda att ta den hjälp de fick. 

En person uttrycker att hon var desperat. Kopplingen kan därför dras mellan att deras hälsa 
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var ganska dålig i den belysta situationen och att det därför bidrog till att de var öppna och 

hade en större vilja att testa ny behandling, även TAT som de upplevde var konstig.  

 Att patienten och behandlaren är överens om vilken metod som skall användas för behand-

lingen stärker deras allians (Gaston, 1990, s. 145, Gordan, 2004, s. 43). Det är viktigt att pati-

enten samtycker till behandlingsmetoden (Gaston, 1990, s.143-145). När det råder enighet i 

val av behandlingsmetod är det således lättare att möjliggöra en god allians. Det har fram-

kommit att patientens hälsa kan inverka på huruvida behandlare och patient kommer överens 

eller inte. Alltså om en patient på grund av sin hälsa är öppen för alternativa lösningar på sitt 

bekymmer kan det bli lättare att komma överens om behandlingsformen. På så vis inverkar 

patientens hälsa på alliansen. 

 

Patientens inre faktorer 

Som nämnts i tidigare stycke är överenskommelsen kring behandlingsutformningen en del i 

att skapa en god allians. Denna studie visar att flera intervjupersoner känt sig skeptiska till 

metoden. Behandlarens sätt att presentera metoden gjorde dock att de blev övertygade att ge-

nomgå behandlingen. Samtliga intervjupersoner beskriver att de till en början upplevde att 

metoden verkade konstig. Det var först när behandlaren berättade att metoden hjälpt andra 

som patienterna blev övertygade att genomgå behandlingen. Att patienterna upplevde behand-

lingen som konstig och kände sig skeptiska till den kan ha påverkat patienternas motivation 

till att gå igenom behandlingen. Enligt Gordan (2004) så har en person som kommer för be-

handling inre faktorer som påverkar behandlingen och således alliansen. En av dessa faktorer 

är patientens egen motivation (a. a., s. 42). Analysen visar att patientens motivation inverkar 

på alliansen. Den intervjuperson som varit mest kritisk till behandlingsmetoden har också i 

störst utsträckning visat sig kritisk till metodens verkan. En möjlig analys kring detta är att en 

god allians inte uppkommit eftersom att motivationen påverkats negativt och att det inte upp-

stått en övertygande överenskommelse mellan patient och behandlare kring behandlingsmeto-

den. Patienten har således inte erhållit det önskade resultatet från behandlingen. Personen har 

kommenterat att behandlingsmetoden inte är förenlig med hennes egna värderingar och verk-

lighetsuppfattningar.  

 En person berättade att hon försökte intala sig efter behandlingstillfället att det kändes bätt-

re, men att det i själva verket inte var det. Hon har också berättat att hon tror att hon hade be-

hövt någon professionell att samtala med och att det tagit lång tid för henne att må bra igen. 

Denne intervjupersons svar ligger i linje med den tidigare forskning som redovisats ovan som 
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menar att energipsykologiska metoder kan tendera att vara snabblösningar som hindrar patien-

ten från att lösa det egentliga problemet (McCaslin, 2009, s.255). En av de alternativa förklar-

ingsmodellerna som beskrivits i avsnittet som behandlar bakgrund stödjer också denna pati-

ents berättelse. Förklaringsmodellen kallas för ”spontan remission” och står för en tillfällig 

förbättring, men att problemet i grund och botten finns kvar (Benor, 2002, s. 106-107). 

 Ytterligare en personlig faktor som inverkar på alliansen är patientens möjlighet att själv få 

definiera sitt problem (Gaston, 1990, s.143-145). Analysen visar att det i behandlingen klart 

och tydligt ges utrymme för patienten att benämna sitt bekymmer utifrån sina egna önskemål. 

Behandlingen börjar med att patienten själv får berätta vad som är bekymret. I resultatet beto-

nas detta som någonting värdefullt för patienten. Det ligger i linje med tidigare kvalitativ 

forskning om upplevelser från att genomgå en TAT- behandling där det har lyfts som positivt 

att patienten själv får sätta egna ord på sitt problem (Elder mfl., 2007, s. 75). 

 

Behandlarens inverkan på alliansen 

Det har även framgått i denna studie att behandlaren och den behandlingsmetod som behand-

laren erbjuder har en inverkan på hur alliansen mellan behandlare och patient utformas. Detta 

kommer att presenteras nedan utifrån tre olika synvinklar: tryggheten i behandlingen, meto-

dens utformning samt behandlarens empatiska förmåga. 

 

Tryggheten i behandlingen 

Tidigare forskning kring alliansskapande har visat att det är viktigt att patienten känner sig 

trygg för att en allians ska vara möjlig (Johansson, 2006, s. 12-20, 50). Studiens resultat ligger 

i linje med denna forskning på så sätt att intervjupersonerna belyser trygghet av olika slag 

som viktigt i sin behandling. Av dem som intervjuats framgår att det är flera element som 

bidrar till att tryggheten infinner sig. De beskriver att känslan av trygghet påverkas så väl in-

nan som under behandlingens gång. Innan själva behandlingen förefaller det ligga en trygghet 

i att veta att behandlingen ges av en legitimerad psykolog eller psykiater. Behandlarens titel 

påverkar alltså känslan av trygghet. Detta överensstämmer med det resonemang som Gordan 

(2004) för om att mötet mellan patient och behandlare påverkas av behandlarens yrkesroll och 

titel (a. a., s. 50). Det ger också en trygghet att veta att behandlaren har ett gott rykte, att hon 

är erkänd och verkar ”vettig”. Under själva behandlingen förefaller det ligga en trygghet i 

behandlarens sätt att berätta om behandlingen och att behandlaren själv är övertygad om dess 
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verkan. Det fick konsekvensen att patienterna lade över allting på behandlaren och bara tog 

emot hjälpen. Studien uppvisar att det finns en tendens hos en del av de intervjuade att helt 

lägga över ansvaret på behandlaren, vilket i sin tur visar på att det finns en trygghet i situatio-

nen och ett förtroende för henne. Resultatet visar också på att några av de intervjuade fick 

starka fysiska reaktioner i form av gråt under behandlingen. Detta tyder rimligtvis på att de 

personerna upplevde en trygghet i situationen eftersom de kände att de kunde ge efter för sina 

känslor och gråta under behandlingen. Det bör dock påpekas att behandlarens sätt att berätta 

om behandlingen inte alltid gav positiva känslor av trygghet. Då behandlaren berättar att be-

handlingen är bra och har fungerat bra för andra så kan det försvåra för patienten att ifrågasät-

ta behandlingen. En av de intervjuade personerna vittnar om att hon inte kände att det fanns 

utrymme att argumentera kring behandlingen på grund av behandlarens entusiasm. Hon be-

skriver det som att en påtvingad känsla infann sig. Det kan därför finnas en risk att patienten 

hamnar i underläge i relationen till sin behandlare. 

 

Metodens utformning 

Analysen av denna studie visar att TAT- metodens utmärkande position och steg i flera fall 

haft betydelse i skapandet av en positiv allians mellan behandlare och behandlad.  

 Johansson (2006) poängterar att behandlingens ramar och dess struktur kan påverka allian-

sen. Han menar att dessa kan, om de är positivt upplevda av patienten, skapa stabilitet och 

trygghet för patienten (a. a., s. 50). Inom TAT- behandlingens struktur och ramar finns det två 

dimensioner som kan inverka på alliansen både positivt och negativt. Det är dels positionen 

och dels de nio olika stegen. Patienterna berättar att de under behandlingen sitter nära behand-

laren. Detta benämns som något som inkräktar på deras personliga revir, men det nämns ock-

så att det gör att en särskild närhet till behandlaren uppstår. Den fysiska närheten till behand-

laren har alltså både upplevts som positiv och därmed varit en positiv faktor för skapandet av 

en allians, men även upplevts som negativ och då har den försvårat skapandet av en god alli-

ans. De nio olika stegen har upplevts som konkreta, enkla, tydliga och effektiva. Detta över-

ensstämmer med tidigare forskning kring personliga upplevelser av att få en TAT- behand-

ling. I den forskningen har behandlingen beskrivits som enkel att lära och använda och det har 

gett goda resultat. Samma forskning har också omnämnt att stegen i behandlingen möjliggjort 

att patienten själv fått sätta ord på sitt problem vilket har upplevts som positivt (Elder et al, 

2007, s. 74-77). Även detta överensstämmer med resultatet i denna studie då några av inter-

vjupersonerna lyfter detta som betydelsefullt för bearbetningen av bekymret.  
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 Johansson (2006) skriver att det är viktigt för alliansen att behandlaren ger utrymme för 

patienten att ventilera och uttryckta sina känslor kring bekymret under behandlingens gång (a. 

a., s. 59-60). Resultatet från studien visar att behandlingen har en utformning där patientens 

innersta omnämns tidigt i behandlingen. Det framgår att det i de nio olika stegen i behand-

lingen ingår frågor till patienten som är ingående, direkta och kommer patienten nära inpå 

livet. Det visar sig på så sätt att behandlingen berör det som är personligt och i många fall 

känsligt. I resultatet blir det alltså tydligt att behandlingen rör upp många känslor, men det 

finns en variation kring upplevelsen av att dessa känslor belyses. En person beskriver det som 

att det inte finns tid i behandlingen att fånga upp känslorna. Upplevelsen är att behandlingen 

går snabbt framåt och att det därför inte finns tid till individuell anpassning. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att en behandling som berör det allra känsligaste hos en person skulle kun-

na möjliggöra en allians på ett bra sätt. Då man delar svåra upplevelser i livet med en annan 

person kommer man väldigt nära varandra. Men analysen visar också att de fasta ramarna i 

behandlingen kan försvåra en god allians då det inte finns utrymme att anpassa behandlingen 

efter varje patients behov och önskemål.  

 TAT- behandlingen genomsyras av en andlig dimension. Studiens resultat har visat att det-

ta kan påverka alliansen på olika sätt. Johansson (2006) beskriver att det emotionella bandet 

är det mest betydelsefulla för skapandet av en god allians (a.a., s. 50). I studiens empiriska 

material har observerats att när man delar en andlig upplevelse med en annan människa så kan 

detta stärka det emotionella bandet dem emellan. Exempelvis har det visat sig i studiens mate-

rial att den andliga dimensionen bidrog till att upplevelsen i relationen till behandlaren blev 

väldigt stark. I de fall när denna andliga dimension känns främmande för intervjupersonen har 

det däremot kunnat skapa en distans mellan behandlare och patient. Gordan (2004) skriver att 

patientens medvetna och ickemedvetna upplevelser från tidigare erfarenheter inverkar på den-

nes upplevelse av en behandling (a. a., s. 46, 50). Det har visat sig i analysen att det finns ett 

samband mellan tidigare positiva andliga erfarenheter hos patienterna och positiva upplevel-

ser kring den andliga dimensionen i TAT- behandlingen. Det är de personerna i resultatet som 

har tidigare positiva upplevelser av andlighet som också är positiva till den delen i behand-

lingen. 

 

Behandlarens empatiska förmåga  

Ett återkommande ämne som har identifierats i det empiriska materialet är patienternas upple-

velser kring behandlarens empatiska förmåga i relation till deras problem. Även tidigare 
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forskning lyfter det som en av de viktiga komponenterna i skapandet av en allians. Stöd, vär-

me och empati beskrivs som nödvändiga beståndsdelar i en allians (Johansson, 2006, s. 42-

43). Patienterna har utryckt att det var av betydelse för dem att känna att behandlaren förstod 

och bekräftade dem i deras problem. Detta överensstämmer också med ovan nämnda forsk-

ning som beskriver att behandlarens förmåga till att förstå patienten är av yttersta vikt i ska-

pandet av en god relation mellan patient och behandlare (a. a., s.42-43). I resultatet framgår 

det att flera personer har erfarenheter av att behandlaren har bekräftat dem i deras situation. 

Det är bland annat några personer som beskriver hur behandlaren gjorde klart för dem att de 

inte hade någon skuld i det som hade hänt. De fick hjälp att reda ut tankar och upplevelser. 

Behandlaren bekräftade deras sorg, oro och ängslan, men hjälpte dem också att komma vidare 

och fokusera på framtiden. En möjlig förklaringsmodell är att det i behandlingen skedde ett 

utbyte av information patient och behandlare emellan. Benor (2002) beskriver hur ett utbyte 

av information i behandlingsformer som TAT kan ske och att det är det som är förklaringen 

till behandlingens upplevda effekter. Han förklarar hur behandlaren kan identifiera patientens 

tanke och beteendemönster och sedan överföra den information som behandlaren tror kan 

förbättra patientens hälsa (a. a., s. 106-107). De erfarenheter som de intervjuade belyser, i 

form av att bli bekräftade på olika sätt, gör att det är möjligt att se behandlingen och dess ef-

fekter utifrån att ett utbyte av information har skett. Det kan exemplifieras utifrån att samtliga 

intervjupersoner har angivit att deras bekymmer uppstod i samband med att deras barns födel-

se och att det då uppstod komplikationer. Det visar sig i resultatet att det finns en tendens att 

skuldlägga sig själv som mamma när födseln och omständigheterna runtomkring inte går som 

man föreställt sig. Detta har behandlaren uppfattat och hjälpt patienterna med. Det tyder på att 

hon haft en förmåga att identifiera patientens tankemönster och sedan överfört den informa-

tion som kan leda till hälsa för patienten.  

 Behandlarens empatiska förmåga framkom också genom att flera av de intervjuade perso-

nerna berättar att de upplevde att behandlaren aktivt deltog i behandlingen. De beskriver hur 

de skulle andas tillsammans med behandlaren och hur behandlaren fick tårar och började gäs-

pa. Analysen visar att när behandlare och patient delar fysiska upplevelser tillsammans så kan 

det skapa en allians, samhörighet.  

 

Patientens egen analys 

De åtta intervjupersonerna som ansett sig blivit hjälpta av metoden har olika berättelser kring 

vad i behandlingen de tror har hjälpt dem. Samtliga av dessa intervjupersoner har uttryckt en 
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stor osäkerhet kring vad som orsakat deras förbättring. Detta ligger i linje med tidigare forsk-

ning som visat att energipsykologiska metoder inte ger någon specifik effekt (Devilly, 2005, 

s. 437-439). Med det menas att det är svårt att härleda den effekt dessa metoder ger till be-

handlingsmetoden som sådan. Dessa åtta intervjupersoner har dock berättat att de relativt 

snabbt såg positiva effekter av behandlingen i relation till det problem de bearbetat. Även 

dessa upplevelser bekräftas av tidigare uppgifter där det argumenteras för behandlingens 

snabba verksamhet (Feinstein, 2008, s. 210).  Det har också visat sig i kvalitativ forskning att 

behandlingen ger en omedelbar hjälp (Elder et al, 2007, s. 74-77). Denna studie stödjer såle-

des forskningen kring att TAT- behandlingen i övervägande fall är snabbverkande och effek-

tiv. 

 Intervjupersonerna har som sagt angivit olika förklaringsmodeller till sitt tillfrisknande. 

Förklaringarna är av transcendent, kognitiv, medicinsk och socialpsykologisk art. Flera av 

intervjupersonernas berättelser bekräftar att alliansen mellan behandlaren och patienten finns 

med som förklaringsfaktor för deras tillfrisknande. Dessa berättelser handlar exempelvis om 

hur samtalet med en annan hjälpt dem, hur deras lidanden kanaliserats genom behandlaren, 

hur interaktionen med behandlaren skapade en stor upplevelse för dem, hur ett förtroende för 

behandlaren hjälpte samt hur behandlarens bekräftande av det upplevda problemet hjälpt. 
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Slutsatser 

Här följer de slutsatser som framkommit ur studiens resultat och analys. Denna studie visar att 

patientens erfarenheter kan påverkas av den allians som uppstår mellan patient och behandla-

re. Nedan beskrivs fem faktorer som påverkar alliansen. 

 

1. Patientens hälsa inverkar på huruvida behandlare och patient kommer överens om be-

handlingsmetoden. Det inverkar i sin tur på alliansen dem emellan. 

 

2. Patientens inre faktorer kan påverka formandet av en god allians. 

 

3. När patienten känner sig trygg i behandlingen möjliggör det skapandet av en god alli-

ans.  

 

4. TAT- behandlingens struktur och tillväga gång påverkar förutsättningarna för en god 

allians.  

 

5. Behandlarens förmåga till empati inverkar på alliansen med patienten. 
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Diskussion 

TAT- metoden gör anspråk på att kunna tillämpas på en mängd psykologiska och fysiska be-

svär med ett snabbt och kraftfullt resultat. I denna studie har personliga erfarenheter av att 

genomgå en TAT- behandling undersökts. Den information som påträffats kring behandlingen 

under studiens gång och intervjupersonernas erfarenheter väcker frågor som är viktiga att lyf-

ta till diskussion. Dessa presenteras nedan under de olika rubrikerna: bristen på tidigare forsk-

ning, behandlingens möjligheter och vikten av personliga erfarenheter i ett evidensbaserat 

arbete. 

 

Bristen på tidigare forskning 

I denna studie har det framgått att tidigare forskning kring TAT- metoden är begränsad. Detta 

trots att behandlingen funnits sedan 1993. Under dessa år har ett stort antal personer genom-

gått behandlingen. Av den anledningen finns det skäl att efterfråga en diskussion kring lämp-

ligheten att utöva en metod som inte är ordentligt utredd eller undersökt. Detta är särskilt vik-

tigt med tanke på de personer som inte har positiva erfarenheter av att genomgå behandlingen. 

Endast en studie har genomförts som syftar till att undersöka metodens effektivitet och lämp-

lighet. Den forskning som ställer sig kritisk till tillämpningen av metoden kritiserar endast 

denna undersökning och avsaknaden av forskning. Det finns alltså ingen studie som gjorts 

som kan visa på att metoden inte är effektiv eller lämplig. Ord står mot ord utan stöd i faktiska 

och legitima undersökningar. Vari kan anledningen ligga till att det inte bedrivs ytterligare 

forskning i ämnesområdet? En förklaring till detta skulle kunna vara att metoden är kontro-

versiell eftersom den bygger på en alternativ och icke-vetenskapligt grundad verklighetsupp-

fattning. Den stora mängd personliga berättelser om metodens effektivitet tycks därför inte 

stimulera till vidare forskning om metoden. Detta är anmärkningsvärt och bör lyftas till dis-

kussion. Även om vetenskapen inte kan finna stöd för behandlingsmetodens teoretiska ut-

gångspunkter så borde det rimligtvis finnas andra viktiga aspekter att studera inom metoden. 

Hur kommer det sig att så många människor faktiskt berättar att de blivit hjälpta av metoden? 

Vari ligger förändringen? I nästa avsnitt presenteras funderingar kring vidare forskning som 

skulle kunna vara betydelsefull för att förstå de många positiva erfarenheter som finns kring 

att genomgå en TAT- behandling.   
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Behandlingens möjligheter 

Analysen av denna studie har visat att behandlingsformens struktur och upplägg kan ha en 

positiv inverkan i skapandet av en allians mellan behandlare och patient. Tidigare forskning 

visar i sin tur att en god allians kan resultera i goda behandlingsresultat. Detta väcker frågor 

kring huruvida utformningen av denna metod kan ge värdefull information kring människans 

bearbetningsprocess. Denna aspekt av behandlingen motiverar således vidare forskning. En 

ytterligare faktor som motiverar vidare forskning är metodens korta behandlingstid. Är det 

möjligt att personer blir behandlade för svåra psykologiska besvär inom loppet av tjugo minu-

ter så är det mycket intressant utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv att söka efter metodens 

förändringsfaktorer. 

 Resultatet i denna studie sätter behandlarens roll och alliansens betydelse i centrum. En 

naturlig följd av detta blir att föra en diskussion kring alliansens betydelse i även andra be-

handlingsformer. I vilken utsträckning finns insikt och kontroll över behandlares empatiska 

förmågor i olika verksamheter? Detta skulle kunna vara en av de viktigaste frågorna för be-

handlingsarbete. 

 Den andliga dimensionen i behandlingen har till stor utsträckning uppfattats som ett nega-

tivt inslag av intervjupersonerna. Detta kan möjligen förklaras med att andlighet vanligtvis 

inte är förknippat med sjukvård och terapiformer inom svensk offentlig vård. Andlighetens 

roll i behandlingsterapier kan dock vara viktig att lyfta till diskussion. Det går inte att und-

komma att existentiella frågor aktualiseras för människor som befinner sig i svåra situationer. 

Det finns också många människor som räknar med en andlig dimension i sin livsåskådning. 

TAT- metoden fångar upp denna andliga dimension. Inom den offentliga sjukvården idag är 

det accepterat att människor som står inför döden erbjuds möjlighet att tala med exempelvis 

en präst eller en imam. Däremot tycks det finnas ett motstånd till att inbjuda en andlig dimen-

sion i den offentliga vården i andra skeden av en människas liv. Rimligtvis borde det finnas 

ett behov hos en förhållandevis stor patientgrupp av just en andlig dimension då de befinner 

sig i svåra situationer. Det saknas idag en aktiv diskussion kring detta. Om en andlig dimen-

sion ska erbjudas bör det dock vara ett frivilligt inslag där tydlig information är ett krav. TAT- 

behandlingen har enligt denna studie inte påvisat att patienterna aktivt fått ta ställning till 

denna andliga dimension. De har fått benämna andlighet som de själva önskat, men de har 

inte fått information innan behandlingen om de andliga utgångspunkter som metoden inrym-

mer. 
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Vikten av personliga erfarenheter i ett evidensbaserat arbete 

Som nämnts tidigare så ställs det krav i lagrum och riktlinjer på att offentlig vård och omsorg 

skall värna om patientens/klientens/brukarens egna behov och önskemål. I ett evidensbaserat 

arbete är också resultat av personliga erfarenheten en viktig komponent. För att säkerställa 

metoders evidens blir det följaktligen avgörande att låta de berörda personerna berätta om sina 

erfarenheter. Eftersom dessa krav finns inom svensk sjukvård idag aktualiseras frågan kring 

lämpligheten om användningen av metoden inom viss offentlig och privat behandling idag då 

tidigare forskning är mycket begränsad.  

 Denna studie visar på övervägande positiva röster kring behandlingsmetoden. I tidigare 

forskning har det även visat sig att det finns en stor mängd uppgifter på positiva erfarenheter 

av att genomgå behandlingen som inte är insamlat på ett vetenskapligt sätt (Feinstein, 2008, s. 

199-213). Ponera att ett flertal vetenskapliga studier skulle genomföras med positiva resultat 

med avseende på personliga erfarenheter av att genomgå behandlingen. Hur stor tyngd skulle 

dessa studier ge utifall de teoretiska utgångspunkterna för metoden inte går att bevisa? Ener-

gibanor i kroppen tycks vara svåra att bevisa i vetenskapliga undersökningar. Detsamma gäll-

er för en högre makts existens. Är det rimligt att påstå att personliga erfarenheter spelar roll 

för att en metod ska klassas som evidensbaserad när de helt självständigt tycks sakna värde 

inom forskningstraditionella sätt att tänka eftersom de strider mot vetenskapliga grundläggan-

de bevis? 
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Egna reflektioner 

I inledningen till uppsatsen väckte vi några frågor. Dessa frågor har följt med oss genom arbe-

tets gång. Efter studiens genomförande kvarstår fortfarande dessa frågor. Vi vet fortfarande 

inte om energipsykologin är rätt väg att fortsätta på när det gäller behandlingsarbete eller om 

det är en modefluga.  

 Av naturliga skäl har vi ställt oss frågande till metodens anspråk på att kunna hjälpa män-

niskor med i stort sett vilka bekymmer som helst. Vi ställer oss fortfarande frågande till detta, 

men under studiens gång har vår känsla av skepticism reviderats något.  

 Som studiens diskussion även tar upp så kan det finns viktiga komponenter i en TAT- be-

handling som är värda att ta tillvara. Vi tror att vissa delar i behandlingens ram och struktur 

med fördel kan användas i behandlingsarbete. Kanske kan det vara värdefullt för människor 

med olika svårigheter att behandlingstillfället har en ritualliknande utformning? Kanske kan 

det vara viktigt med en existentiell dimension i behandlingsarbete? Kanske kan det vara vik-

tigt med fysiska inslag i behandlingsarbete? Allt detta får framtida forskning utvisa. Frågorna 

kring en TAT- behandling är många. Forskarna som är intresserade av ämnet är få. Men vik-

ten av vidare forskning är stor.   
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Bilagor 

Bilaga 1. TAT- behandlingens nio steg  
1. Problemet. I det första steget fokuserar man på problemet. I detta steg sätter man ord 

på om det är någonting som har hänt, om det är en negativ tanke eller om det är många 

saker som har lett till att någonting har hänt.  

2. Motsatsen till problemet. I detta steg väljer man istället att fokusera på motsatsen till 

problemet.  

3. Platserna. Fokus i detta skede av behandlingen är på de platser i sinnet, kroppen och 

livet där problemet har varit lagrat och som nu helas.   

4. Ursprunget. I steg fyra ser man till bakgrunden till problemet och fokuserar på att det 

helas. I steg tre och fyra kan man välja att tacka Gud för helandet om man vill. 

5. Förlåtelse. Femte steget koncentrerar sig på förlåtelse. Det finns utrymme att be om 

förlåtelse till dem man själv har sårat i samband med problemet. Sedan förlåter man 

dem som såret en själv, relaterat till problemet, och sist förlåter man dem man gett 

skulden för problemet, inkluderat mig själv och Gud.  

6. Delar. Alla delar som kan ha påverkats helar nu.  

7. Allt som är kvar. Allt som är kvar relaterat till problemet helas i detta steg. 

8. Välja. Nu är det dags att välja, välja vilket positivt resultat du vill ha i samband med 

detta.  

9. Integration. Det sista steget handlar om att förstå att helt och fullt integrerat nu. Det 

finns också utrymme att tacka Gud för helandet. Sedan byter man plats på händerna 

och fortsätter fokusera på att helandet är integrerat. Avslutningsvis sätter man händer-

na runt öronen och fortsätter integrera helandet. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till respondenter 
 

 

 

 

Hej! 
Vi heter Martina Ulenius och Ulrika Tranemyr och går åttonde och sista terminen på socio-
nomprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola. Under vårterminen 2010 genomför vi vår C-
uppsats. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera personliga erfarenheter av att ge-
nomgå en Tapas Acupressure Technique (TAT)-behandling utifrån ett patientperspektiv.  
 
Vi undrar om du vill medverka i en intervju eftersom du har personlig erfarenhet av att ge-
nomgå en TAT- behandling då du träffade barnpsykiater Florrie Widén under förra året. In-
tervjun innebär att vi kommer att ställa frågor kring dina personliga erfarenheter av att ge-
nomgå en TAT- behandling. Vårt fokus är på TAT som behandlingsmetod och inte på orsaken 
till varför du genomgick en behandling.  
  
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan avbryta intervjun när du vill eller välja att inte 
besvara vissa frågor. Under uppsatsarbetet kommer intervjumaterialet förvaras oåtkomligt för 
obehöriga och därefter förstöras. Du kommer att få ett fingerat namn i uppsatsen. Detta för-
svårar för utomstående att identifiera dina uttalanden. Intervjun kommer inte att skrivas ut i 
sin helhet i uppsatsen utan endast vissa citat eller resonemang kommer att nämnas. Du kom-
mer att erbjudas möjlighet att läsa igenom det samlade resultatet av intervjuerna innan vi slut-
för vår uppsats och lämnar in den för tryck. Du kommer sedan att få ett exemplar av den fär-
diga uppsatsen.  
 
Intervjun kommer att äga rum under v. 8, 10 eller 11 och den beräknas att ta högst en timme. 
Vi kommer tillsammans överens om en tid som passar bra för dig. Intervjun kan ske på Skön-
dals Högskola, BUPs Konsultenhet på Södersjukhuset eller ett annat ställe närmre dig som vi 
tillsammans kommer överens om. Du kommer att får en symbolisk ersättning för ditt delta-
gande. Vi kommer inte att informera Florrie Widén om vilka som deltar i intervjuerna. 
 
Vi önskar ditt svar, huruvida du kan medverka eller ej, senast 17/2. Ditt svar lämnar du genom 
att kontakta oss via den bifogade svarstalongen. Talongen skickar du till oss med hjälp av det 
frankerade kuvertet. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon. När vi fått ditt svar får 
du ytterligare information och vi kan tillsammans bestämma en tid och en plats för intervju-
tillfället.  
 
Tack för din tid. Din medverkan är ovärderlig för oss! 
  
Vid funderingar går det bra att kontakta någon av oss eller vår handledare på Ersta Sköndal 
Högskola. 
Martina Ulenius, 0706-695744, mulenius@hotmail.com  
Ulrika Tranemyr, 0702-958786, utranemyr@hotmail.com 
Handledare: Magnus Jegermalm, magnus.jegermalm@esh.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 
Samtycke till intervju 
 
Jag samtycker till: 
 
– Att delta i en intervju kring mina personliga erfarenheter av att genomgå en Tapas Acupres-
sure Technique behandling.  
 
– Att intervjun spelas in på band och sedan transkriberas. Därefter förstörs intervjumaterialet.  
 
– Att intervjun är frivillig och att jag när som helst kan välja att avbryta intervjun eller välja 
att inte svara på vissa frågor. 
 
– Att citat eller resonemang från intervjun nämns i uppsatsen. 
 
 
Jag kommer att få möjlighet att kommentera resultatredovisningen innan uppsatsen läggs 
fram. Jag kommer att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen.  
 
 
Jag har tagit del av ovanstående: 
 
 
 
________________________________________________________ 
Namnteckning och datum 
 
 
 
________________________________________________________ 
Namnförtydligande  
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 
Del 1: Kunskap innan behandlingen 

• Vad visste du om TAT innan du själv fick behandlingen? 

• Kan du beskriva vad du tänkte och kände inför behandlingen?  

• Kan du skatta ditt bekymmer hur det var innan behandlingen på en skala från 0-10? 0 

innebär att bekymret inte besvärade dig alls och 10 innebär att bekymret var näst intill 

outhärdligt.  

 

Del 2: Erfarenheter kring behandlingstillfället/na 

• Om du tänker tillbaka på behandlingen kan du beskriva hur det kändes att genomgå 

behandlingen?   

• Var det någonting i behandlingen som du minns särskilt? 

• Hur upplevde de olika momenten i behandlingen?  

– fokus på problemet, -motsats till problemet, -förlåtelse, -tacka en högre makt etc.   

• Kan du skatta ditt bekymmer som du upplevde det direkt efter behandlingstillfället på?  

 

Del 3: Erfarenheter efter genomförd behandling 

• Har behandlingen varit till hjälp för dig och kan du i sådana fall berätta på vilket sätt?  

• Har behandlingen varit till hinder för dig och i sådana fall på vilket sätt? 

• Kan du skatta ditt bekymmer idag på en skala från 0-10? 0 innebär att bekymret inte 

besvärade dig alls och 10 innebär att bekymret var näst intill outhärdligt.?  

– Om bekymret känns lättare, kan du komma ihåg ungefär när du kände förändringen?   

• Har du något mer som du skulle vilja berätta om TAT- behandlingen innan vi avslutar 

intervjun? 

 

Kompletterande Bakgrundfrågor 
• Hur gammal är du?  

• Av vilken anledning fick du en TAT- behandling?  

• Hur länge sedan var det du var klar med behandlingen?  

• Hur många behandlingssessioner har du gått igenom? 
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Bilaga 5. Tabell över litteratursökning 
En översikt av litteratursökning 

 

Databas Antal träffar Motivering av Bortfall Artiklar som används 
1. AgeLine 
2. DIVA 
3. Nursing Allied           
Health Source 
4. Oxford Scholar-
ship Online´s Relig-
ion 
5. PEP- Psychoana-
lytic Electronic 
publishing 
6. Sociological 
abstracts 
7. SOCINDEX 
8. SveMed+ 

 
 
 
0 

  

9. Academic Search 
Premier 
10. AMED 
11. CINAHL plus 
12. Cochrane  
      Library 
13. MEDLINE 
14.PubMed 

 
 
1 
 

  
 
Randomized Trial of Two Mind-Body In-
terventions for Weight-Loss Maintenance 

15. Assia: Applied  
Social Sciences  
Index and  Abstracts 

1  A Review of efficacy claims in energy 
psycology 

16. Social services 
abstracts 

1 
 

Artikeln valdes bort på 
grund av att den inte 
berörde TAT som be-
handlingsmetod. 

 

17. PubMed 21 20 stycken av de 21 
träffarna valdes bort för 
att de antingen redan 
funnits med bland urval 
ifrån andra databaser 
eller för att de endast 
beskrivit TAT som 
behandlingsmetod och 
inte bidragit med någon 
ny information. 

 Power Therapies and possible threats to 
the science of psychology and psychiatry 
 

18. Google Scholar 125 124 av de 125 träffarna 
valdes bort för att de 
antingen redan funnits 
med bland urval ifrån 
andra databaser eller för 
att de inte bidragit med 
någon ny information. 

Energy Psychology: A Review of the pre-
liminary evidence 


