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Sammanfattning/abstract  

Traumatiska upplevelser som inte bearbetas kan ge somatiska symtom, i en del fall 

som uttryck för dissociation, så kallade somatoforma dissociationer. Patienter med 

dessa symtom söker sig till sjukvården där bristande kunskap om symtom på 

trauma kan fördröja adekvat behandling. Studiens syfte är undersöka 

traumainriktade terapeuters erfarenheter av arbete med patienter som har 

somatoforma dissociationer. Frågeställningarna är: Vilka upplevelser har 

psykoterapeuter av affektreglering och allians med traumatiserade patienter? Vilka 

symtom i form av somatoforma dissociationer ses hos patienterna? Hur kan man 

fånga upp traumarelaterad problematik inom sjukvården? Metoden är en kvalitativ 

undersökning i form av intervjuer med fem legitimerade psykoterapeuter som 

arbetar på traumamottagningar. Resultatet visar att somatiska symtom är vanliga 

hos traumatiserade patienter och att en del av symtomen kan betraktas vara 

somatoforma dissociationer. De somatiska symtomen kan ses som ett uttryck för 

obearbetade affekter och affektreglering är en väg till minskning av symtomen. I 

psykoterapin är tilliten en viktig del i alliansen. Slutsatser som kan dras är att 

somatoforma dissociationer kan behöva lyftas fram för att tydliggöra de somatiska 

uttryckens koppling till trauma. Inom sjukvården är det av vikt med ökad kunskap 

kring trauma så att patienten även får hjälp till affektreglering genom terapi och 

inte endast t ex fortsatt medicinsk behandling för somatiska och psykiska symtom.  

 

Experiences of trauma that not are taken care of may give somatic symptoms, in 

some cases as signs of dissociation, so called somatoform dissociations. Patients 

with these symptoms search for help in the medical care where insufficient 

knowledge of trauma symptoms can delay adequate treatment. The aim of this 

study is to investigate therapists’ experiences of therapy with traumatized patients 

that have somatoform dissociations. The questions to be asked are: Which 

experiences do psychotherapists have of affect regulation and alliance with 

traumatized patients? Which symptoms do patients have that can be seen as 

somatoform dissociations? How can you be aware of trauma related problems in 

the medical care? The method is a qualitative approach based on interviews of five 

legitimated psychotherapists working with traumatized patients. The result shows 

that somatic symptoms are common in traumatized patients and that some 

symptoms can be seen as somatoform dissociations. The somatic symptoms can 

be seen as signs of unprocessed affects and affect regulation is a way to reduce the 

symptoms. In psychotherapy faith is an important part of the alliance. Derived 

conclusions are that somatoform dissociations need to be highlighted so that the 

link between somatic symptoms and dissociation can be clarified. In the medical 

care the knowledge of trauma is essential so that the patient also gets help with 

affect regulation and not only further medical treatment of somatic and 

psychological symptoms.  

 

Nyckelord: trauma, dissociation, somatoform dissociation, affektreglering, allians 

Keywords: trauma, dissociation, somatoform dissociation, affect regulation, 

alliance 
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1 Inledning 

Traumatiska upplevelser är ett vitt begrepp som kan innefatta alltifrån vardagliga 
händelser till kraftigt traumatiska krisupplevelser vid t ex övergrepp eller 
krigssituationer (http://krisochtraumacentrum.se/kunskap-om-trauma/). De först 
nämnda situationerna kan många gånger hanteras med stöd av personer i 
närheten. I de senare fallen kan bilden vara annorlunda med svårigheter att 
hantera minnen och upplevelser. Nijenhuis & van der Hart (2011) beskriver att 
traumatiska upplevelser kan ge olika former av symtom, t ex dissociationer som 
tar sig psykiska eller somatiska uttryck, psykoforma respektive somatoforma 
dissociationer.    
 
Patienter med ovan beskrivna problematik söker sig till olika områden i 
sjukvården där kroppsliga symtom kan vara uttryck för tidigare trauma, vilket inte 
alltid är tydligt vid den initiala kontakten (Baker, 2003). Bristande kunskap om att 
kroppsliga symtom kan ha denna bakgrund kan ibland fördröja adekvat 
omhändertagande (MacPhee, 2013). Dessa symtom behöver därför 
uppmärksammas inom sjukvården för att en eventuell traumarelaterad koppling 
ska kunna tydliggöras. Värdefull kunskap kring traumaproblematik finns hos 
psykoterapeuter, som arbetar på traumainriktade mottagningar. Dessa möter 
dagligen patienter med svårigheter att hantera starka traumatiska minnen och 
upplevelser och har stor erfarenhet av och kunskap kring somatiska symtom 
kopplade till trauma. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka traumainriktade psykoterapeuters 
erfarenheter av arbete med patienter där somatoforma dissociationer är en del i 
problematiken.  
 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Trauma 

En traumatisk händelse försätter personen i en extrem situation, som ger en 

känsla av intensiv skräck, hjälplöshet, förlust av kontroll och hot om förintelse. 

Dessa händelser kan betraktas som extraordinära, inte för att de är sällan 

förekommande, utan mer för att de påverkar förmågan att hantera livet. De kan 

innebära hot mot livet, den fysiska integriteten eller en nära personlig 

konfrontation med våld och död. Även om styrkan inte kan mätas i upplevelsen 

av någon enskild dimension kan det finns nämnare som påverkar risken för 

skador; att bli överrumplad, fångas i en fälla eller att befinna sig i utsatta 

situationer till gränsen för utmattning. Upplevelsen blir också starkare om 

händelsen innefattar fysiskt våld eller kränkning, utsatthet för extremt våld eller 

bevittnande av grotesk död (Herman, 1992). 

 

 

http://krisochtraumacentrum.se/kunskap-om-trauma/
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2.2 Övergripande reaktioner på trauma 

2.2.1 Akut stressreaktion 

Herman (1992) beskrev hur traumatiska händelser sätter igång försvarssystemet 

som manar till handling i form av motstånd eller flykt. När handling inte är möjlig 

bryter försvarssystemet samman och en traumatisk reaktion utvecklas. Denna 

reaktion har en tendens att stanna kvar efter att den egentliga faran är över och 

kan göra så i ett överdrivet och förändrat tillstånd. Det kan påverka och ge 

förändringar i fysiologisk aktivering, känslor och uppfattning och minne och även 

ge en effekt som visar sig i en disintegrering av kroppsliga och mentala funktioner.  

Solomon, Solomon och Heide (2009) beskrev hur sådana upplevelser kan ge 

upplevelse av maktlöshet och hjälplöshet. Den stress som följer på upplevelsen 

kan i sin tur leda till en känsla av avstängdhet och känslomässig avtrubbning. 

 

I Mini-D 5 (American Psychiatric Association [APA], 2014) beskrevs akut 

stressyndrom som en reaktion på exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig 

skada eller sexuellt våld. Reaktionerna visar sig i påträngande symtom (t ex 

ofrivilliga minnen, mardrömmar och flashbacks), negativ sinnesstämning, 

dissociativa symtom, undvikande symtom eller symtom på arousal. Vidare 

beskrevs hur symtomen orsakar påverkan på socialt liv och arbete och att de inte 

kan tillskrivas effekter av annan sjukdom eller effekt av någon substans. Inte 

heller kan de föras in under förklaringsgrunderna för en kortvarig psykos.  

 

2.2.2 Posttraumatiskt stressyndrom 

Om den akuta stressreaktionen varar längre än en månad efter den aktuella 

händelsen definierades den som ett Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (APA, 

2014; Solomon et al., 2009). Enligt Mini-D 5 (APA, 2014) var symtomen för akut 

stressyndrom och PTSD i stort desamma, förutom att vid PTSD innefattas även 

fysiologiska reaktioner som symboliserar eller liknar någon aspekt av den 

traumatiska händelsen. Vid längre kvarvarande reaktioner, tre månader eller mer, 

talades det om kronisk PTSD. 

 

2.3 Dissociation 

Enligt DSM-V (APA, 2013) definieras dissociation som ett avbrott i och/eller 

diskontinuitet i den normala integrationen av medvetenhet, minne, identitet, 

känslor, perception, kroppsuppfattning, motorisk kontroll och beteende.  

 

Vid sekelskiftet utvecklades tankar kring patienter med hysteriska uttryck. Ett av 

de framträdande symtomen benämndes som dissociation, definierat som en brist 

på integration mellan två eller flera olika system av funktioner som skapar vår 

personlighet. Den nedsatta förmågan till integrering påverkar hur händelser kan 

uppfattas och hanteras. Genetiska faktorer, allvarlig sjukdom och framför allt 

traumatiska upplevelser kan vara orsak till denna bristande förmåga. 

Dissociationen av personligheten visar sig i dissociativa symtom på en 

sensimotorisk nivå (Janet, 1907). Senare under 1900-talet föreslogs olika 



 
 

3 (29) 
 

 

definitioner av dissociation, men ingen gemensam definition formulerades. En 

tanke var att gå tillbaka till Janets förståelsegrund för dissociation och se det 

såsom förekomsten av två eller fler disintegrerade delar av personligheten. De 

dissociativa symtomen delades in i negativa (förlust av funktioner såsom amnesi) 

och positiva (intrång såsom ”flashbacks” eller röster). Vidare gjordes också en 

indelning i psykoforma (amnesi, att höra röster) respektive somatoforma symtom 

(anestesi eller tics) (Nijenhuis & van der Hart, 2011). Enligt Gill (2010) vidgade 

senare forskning begreppet dissociation till att alltmer ses som ett spektrum från 

patologiska manifestationer såsom påverkan på personligheten och 

verklighetsförankringen till mer ”vardagliga” symtom såsom dagdrömmeri, men 

där den grundläggande mekanismen är att fly från den yttre världen till en inre 

värld. Herman (1992) menade att ”Traumatiska symtom har en tendens att 

lösgöras från sin källa och leva ett eget liv” (s. 57). 

 

Enligt Nijenhuis (2000) är psykoforma dissociationer de symtom som innefattar 

minne, identitet, medvetenhet och perception av omgivningen. De somatoforma 

dissociationerna innefattar störningar i integration av kroppens olika funktioner 

och reaktioner. De somatoforma dissociationerna är liksom de psykoforma, ett 

psykologiskt orsakat fenomen. Uttrycken psykoform respektive somatoform 

beskriver bara hur symtomen tar sig uttryck. Somatoform dissociation innebär att 

det finns somatiska uttryck som inte kan förklaras medicinskt eller som en effekt 

av någon form av medicinering eller annan substans. 

 

2.4 Affekter 

Affekterna är tydligt kodade, förprogrammerade, genetiskt styrda mekanismer, 

som finns hos alla människor. Tomkins definierade nio medfödda grundaffekter: 

intresse – iver, välbehag – glädje, förvåning – överraskning, rädsla – skräck, 

ledsnad – förtvivlan, vrede – raseri, avsky, avsmak samt skam – förödmjukelse. 

Affekternas funktion är att förstärka det stimuli som satte dem i rörelse och 

därmed blir de den ”motor” som ger drivkraft och motivation i tillvaron. 

Affekterna är biologiskt styrda och triggar olika grupper av kroppsreaktioner, ”site 

of action”, t ex så är röst, cirkulation, andning och ansiktsuttryck huvudsakliga 

instrument för affektsystemet. Känslor definieras som en medveten upplevelse av 

att en affekt har utlösts. De olika affektprogrammen visar sig i kroppen på sätt 

som korrelerar stimuli och respons, d v s ilska visar sig på ett sätt i kroppen och 

rädsla på ett annat. Genetiskt finns inte någon begränsning i hur affekterna 

uttrycks och används, utan begränsningar uppstår under livets gång då 

affektkontroll utvecklas i samband med socialiseringen. Affekter kan därmed 

göras omedvetna genom olika processer – uppmärksamheten är riktad mot något 

annat eller de trycks ned på grund av olika sociala eller kulturella mönster. 

Erfarenheter under uppväxten ger resultat i att affekterna sammanflätas med 

minnet och emotioner utvecklas. Dessa definierades som en komplex 

sammansättning av tidigare erfarenhetsbaserade minnen och en affekt samt de 

affekter som dessa minnen utlöser. Om affekt är biologi så är emotion biografi 
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(Nathanson, 1992). ”Affekten fungerar som ett lösenord för den historia som 

skall rekonstrueras” (Sigrell, 2000, s. 60).  

 

2.5 Allians 

Horvath och Bedi (2002) utformade en definition av allians mot bakgrund av 

forskning och klinisk erfarenhet alltifrån Freud till samtida teoretiker och kliniker. 

De beskrev den terapeutiska alliansen som kvaliteten och styrkan i det samarbete 

som finns mellan patient och terapeut. Den inkluderar de positiva känslomässiga 

banden mellan patient och terapeut, t ex tillit, respekt och omhändertagande samt  

mer kognitiva aspekter såsom överenskommelse om terapins mål och hur man ska 

arbeta tillsammans.  

 

Genom att terapeuten visar intresse och engagemang, håller ramarna och 

tillsammans med patienten analyserar rambrott förstärks alliansen. Genom ett 

observerande, reflekterande och icke-fördömande förhållningssätt visar terapeuten 

patienten hur man kan närma sig problem och konflikter. Vid en gynnsam 

utveckling av alliansen får patienten stöd av terapeuten för att kunna närma sig 

starka känslor och terapeuten kan använda sig av patientens ”observerande jag” 

som en samarbetspartner (Sigrell, 2000). 

 

2.6 Anknytning  

Anknytning är en relationsspecifik process mellan barn och förälder under 

spädbarnstiden som utvecklar inre representationer, arbetsmodeller, hos barnet.  

Vid gynnsam utveckling av modellerna utvecklas känslan av en trygg bas hos 

barnet och därmed finns det möjlighet att i en balanserad jämvikt utforska 

omgivningen och söka trygghet hos föräldrarna (Bowlby, 1994). Hart & Schwartz 

(2010) beskrev hur anknytningen kan ses som en ram för möjlighet till 

affektreglering och ger olika förutsättningar för reglering av t ex ångest. Trygg 

anknytning ger goda förutsättningar för detta och otrygg kan ge en tendens att 

antingen undvika ångesten eller överväldigas av känslorna. Desorganiserad 

anknytning innebär att det inte finns några balanserande inre arbetsmodeller och 

ger en ökad sårbarhet för ångestväckande situationer.  

 

3 Tidigare forskning 

Sökning gjordes på sökorden trauma, dissociation, symptoms, therapist, 

somatoform dissociation, alliance samt EMDR i databaserna PsycINFO och 

PubMed, med begränsning till publiceringsår 2004 - 2014. Studier har också sökts 

efter i de referenser som angetts i artiklar som framkom vid ovanstående 

sökningar. En studie hittades efter sökning i Svenska psykoanalytiska föreningens 

skriftserie. 
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3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

3.1.1 Somatiska symtom vid traumatisering 

Sack, Lahman, Jaeger & Henningsen (2007) lyfte fram att kroppsliga symtom 

sedan lång tid har bundits samman med psykologisk traumatisering. Det finns ett 

tydligt empiriskt samband mellan traumatisering och fysiska symtom. Patienter 

med PTSD har visat sig ha kroppsliga besvär som tar sig uttryck i bl a 

kardiovaskulära, respiratoriska, muskulära och neurologiska symtom. Exponering 

för katastrofer visar på senare svårförklarliga fysiska symtom, såsom huvudvärk, 

funktionella gastroenterologiska sjukdomar och pseudoneurologiska symtom (t ex 

amnesi, paralyser, svimningar och dubbelseende). En studie med 892 patienter 

gjordes med syfte att undersöka sambandet mellan självrapporterad traumatisering 

och somatiska symtom hos patienter i psykiatrisk öppenvård. Patienterna hade 

skiftande psykiatriska diagnoser, t ex ångest, depression, ätstörning, somatoform 

sjukdom och dissociativa sjukdomar. Resultatet visade att både psykiska och 

somatiska symtom var mer frekvent förekommande hos traumatiserade patienter.  

Tolv symtom med högre förekomst än andra utkristalliserades och innefattade två 

smärtsymtom, två gastrointestinala besvär, två sexuellt relaterade besvär och sex 

pseudoneurologiska.  

 

3.1.2 Somatoform dissociation 

I sin forskning förde Nijenhuis, Spinhoven, Van Dyck och Van der Hart (1997), 

Nijenhuis (2000), MacPhee (2013), Jepsen, Langeland och Heir (2014) fram vikten 

av att dissociation inte huvudsakligen innefattar de psykologiska uttrycken utan att 

också de somatoforma dissociationerna ska ses som en del i symtombilden i olika 

psykiatriska och medicinska tillstånd. Nijenhuis (2000) gjorde en metaanalys 

gällande forskning kring somatoforma dissociationer. Denna analys visade på ett 

samband mellan somatoforma dissociationer och övergripande dissociativa 

störningar samt även mellan dissociativa störningar och PTSD. Vidare sågs ett 

samband mellan trauma och dissociationer, framför allt vid tidiga, intensiva, 

kroniska och multipla traumatiseringar. Somatoforma dissociationer visade sig ha 

ett starkt samband med fysisk misshandel, sexuella trauman och hot mot livet av 

annan person, dvs vid hot mot den kroppsliga integriteten. 

 

MacPhee (2013) lyfte i sin forskning fram att somatoforma dissociativa uttryck 

som inte identifieras som sådana inom somatisk vård kan ”fördunkla” bilden och 

få efterverkningar i såväl diagnostik som behandling. Med anledning av detta 

efterlyste han ökad kunskap kring och uppmärksamhet för såväl psykoforma som 

somatoforma dissociationer inom sjukvården. Nijenhuis et al (1997) menade att 

om man kan se att somatoforma dissociationer är en del i dissociativa sjukdomar 

så är det av vikt att kunna mäta somatoforma dissociationer för att kunna 

identifiera dissociativa sjukdomar hos patienter. Detta kan gälla patienter inom 

psykiatrin som inte visar psykologiska dissociativa fenomen eller de som finns 

inom sjukvården med somatiska symtom.  
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Nijenhuis, Spinhoven, Van Dyck, Van der Hart och Vanderlinden (1996) 

utvecklade Somatoform Dissociative Questionaire (SDQ-20), ett instrument att 

använda för att mäta somatoforma dissociationer. I studien utkristalliserades 20 

somatiska symtom, vilka ej kunde förklaras medicinskt, som var tydligt mer 

förekommande hos personer med dissociativ störning jämfört med de som hade 

en psykiatrisk diagnos utan dissociativ störning. Dessa symtom utgjorde grund för 

de frågor som utformades till SDQ-20. De flesta av de symtom som SDQ-20 

fångade upp innefattade såväl negativa, som positiva symtom, dvs t ex analgesi, 

kinestetisk anestesi (sömnstörningar som en indirekt form) och förlust av 

motorisk kontroll (svårigheter med sväljning, prata eller röra sig), respektive 

förändring av syn, hörsel, smak och lukt samt smärttillstånd i urogenitala området. 

Med SDQ-20 som grund utvecklade Nijenhuis et al (1997) en screeningversion, 

SDQ-5. Den består av fem symtom innehållande smärtupplevelser, förvrängda 

synupplevelser, förändrad kroppsupplevelse och oförmåga eller svårighet att prata.   

 

3.1.3 Affektreglering vid traumatisering 

Kaplan (2006) utvecklade en modell, kallad affektpropellern (bilaga 1), som kan 

användas som ett analytiskt verktyg för att förstå affektregleringen hos 

traumatiserade personer. Teorin grundades i intervjuer av barnöverlevande från 

Förintelsen och folkmordet i Rwanda, totalt 40 videoinspelade intervjuer. En av 

utgångspunkterna var att när det inte ges ett psykologiskt utrymme för att 

bearbeta traumat kan det istället finnas kvar i kroppen som oro. Svårigheterna att 

hantera ångesten ger en dissociation, en klyvning i självet, som syftar till att dela 

upp upplevelserna. 

 

Teorins kärnprocess kallades generationsbrott och består av två kärnprocesser; 

perforering och utrymmesskapande. Perforering är de handlingar som utförs av 

förövarna och som perforerar det psykiska höljet och som får till följd att något 

”går sönder” inom personen. Utrymmesskapande hänfördes till det psykiska 

utrymme, såväl tänkande som fantiserande, som kan ge en möjlighet att komma 

ifrån den traumatiska upplevelsen. Vidare definierades begreppet traumalänkning 

som innebär den inre psykologiska konsekvensen av perforeringen och som t ex 

tar sig uttryck i att traumatiska upplevelser lätt väcks under intervjuer och i 

vardagen. Dissociation kan vara en del i denna process, vilket gör att personen 

kan leva sitt vanliga liv med erfarenheterna avskilda till en del som inte är 

medveten. Generationslänkning innebär en process där utrymmesskapandet ger 

en associativ förbindelse mellan det traumatiskt upplevda och viktiga personer i 

såväl det förflutna som nutid. Bekräftelse av den traumatiserades känslor och ett 

bra hållande i mötet underlättar generationslänkningen och därmed också känslan 

av att leva i ett sammanhang. Fyra olika affektkategorier identifierades och knöts 

till traumalänkning och generationslänkning. Till traumalänkningen hör 

affektinvadering, starka känslor knutna till minnesbilder som tar sig uttryck i 

kroppsspråk och upprepningstvång samt affektisolering som visar sig i ett 

distanserat berättande. Helt inneslutna affekter skulle kunna ge somatiska 

symtom. Generationslänkningen karaktäriseras av affektaktivering och 
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affektsymbolisering där traumat uttrycks i ord och det ges möjlighet till att känna 

ångesten respektive hantera den smärta som upplevdes. Traumat inordnas i livet, 

är inte längre en instängd del i självet. Genom att använda sig av denna modell där 

affektreglering ses som navet i ett hjul med ”propellerblad”, vilka symboliserade 

de olika affektkategorierna, indelade i tre olika nivåer, affektevakuering (hämnd), 

traumalänkning och generationslänkning, kan man få en förståelse för hur 

affektregleringen såg ut. Den optimala utvecklingen är att traumalänkningen över 

tid rättar in sig under generationslänkningen, vilken innebär ett psykiskt utrymme 

med förmåga till symbolisering (Kaplan, 2006).  

 

3.1.4 Allians 

Sambandet mellan den tidiga alliansen och faktorer såsom fullföljande av 

behandlingen, erfarenhet av sexuella övergrepp i barndomen samt socialt stöd i 

samband med traumat undersöktes hos patienter med kronisk PTSD. De erhöll 

behandling antingen genom Prolonged Exposure Therapy (PE) eller medicinsk 

behandling (Sertraline). Patienterna gjorde en skattning av upplevd allians enligt 

ett skattningsinstrument vid andra och fjärde terapitillfället.  Resultaten visade att 

graden av allians har större betydelse för fullföljande av PE än vid medicinsk 

behandling. En tanke var att vid PE är patientens förståelse för behandlingens 

innehåll och tillit till terapeuten av större vikt då den innebär ett känslomässigt 

och mentalt närmande till traumat. Erfarenhet av sexuella övergrepp i barndomen 

hade inget samband med lägre grad av allians, vilket jämfördes med tidigare 

studier som också visat att vuxna med erfarenhet av övergrepp kan utveckla 

relation till terapeuten med samma kvalitet som de som inte har denna bakgrund. 

Studien visade vidare på ett samband mellan upplevt positivt socialt stöd i 

samband med traumat och utvecklingen av en stark allians med terapeuten. 

Författarna framhöll att terapeuten bör tänka på att visa en stödjande, icke-

fördömande attityd, framför allt i relation till det upplevda traumat (Keller, 

Zoellner & Feeny, 2010).  

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

3.2.1 Terapeuten som reglerande faktor i terapi 

Gill (2010) beskrev sin terapi med en patient, där dissociation var en central del i 

problematiken. Patienten i studien hade en uppväxt som beskrevs som traumatisk 

och oförutsägbar med bl. a misshandel och abrupta separationer. Terapeuten 

arbetade enligt tre grundläggande principer; fortlöpande reglering, avbrott och 

reparation samt bearbetning av förhöjda affektiva ögonblick. De baserades på 

verbal och icke-verbal interaktion, öppenhet i relationen samt vikten av 

självreglering och reglering av samspelet. Terapeuten beskrev ett förhållningssätt 

med fokus på att hålla givna ramar, vara okritisk, nyfiken och analyserande med 

avsikt att skapa en trygg atmosfär. Den fortlöpande regleringen innefattade också 

terapeutens självreglering då starka affekter väcktes i terapin. Genom att arbeta sig 

igenom återkommande avbrott med påföljande reparationer byggdes tilliten 

successivt upp. För att bearbeta affektiva ögonblick arbetade terapeuten med en 
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modell som innebar att förhöja medvetandet kring kroppsliga upplevelser 

kopplade till affekter. Författaren menar att dissociation till sin natur en är ”tyst” 

överlevnadsstrategi, vilket ställer krav på att terapeuten behöver vara inställd på 

den implicita kommunikationen från patienten och sina egna inre responser på 

denna kommunikation för att kunna hjälpa patienten att omorganisera tidigare 

erfarenheter till nya. 

 

 

4 Frågeställningar 

Vilka upplevelser har legitimerade psykoterapeuter av affektreglering och allians 

med traumatiserade patienter? 

Vilka symtom i form av somatoforma dissociationer ses hos patienterna?   

Hur kan man fånga upp traumarelaterad problematik inom sjukvården? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem legitimerade psykoterapeuter med arbete på mottagningar med inriktning på 

traumabehandling såsom Röda Korsets center i Malmö och Uppsala samt på Kris- 

och Traumacenter i Stockholm intervjuades. Fyra kvinnliga och en manlig 

terapeut i åldrarna 45 till 65 år accepterade medverkan, varav tre var psykologer, 

en sjukgymnast och en mentalskötare i sin grundexamen. Tre av terapeuterna 

hade legitimation i psykodynamisk psykoterapi, en i existentiell och en dialektisk 

(DBT) samt familjeinriktad terapi. Två av terapeuterna hade utbildning i EMDR 

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) och hade även gått 

dissociationsutbildning för Ellert Nijenhuis. En av terapeuterna hade utöver sin 

psykodynamiska examen även en tilläggsutbildning i KBT (Kognitiv Beteende 

Terapi). En arbetade framförallt enligt ACT (Acceptance and Committment 

Therapy). Två hade utbildning i hypnos. Erfarenheten varierade från att ha arbetat 

med traumatiserade patienter sedan 90-talet till med start för ca 3 år sedan. 

Urvalet gjordes utifrån kriterierna att terapeuterna skulle vara legitimerade 

psykoterapeuter med minst ett års erfarenhet av arbete med traumatiserade 

patienter. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Hermeneutiken är en kvalitativt inriktad vetenskapsteori som har som syfte att 

uppnå förståelse av olika fenomen. Förståelsen kan till exempel innebära att 

undersöka vilken mening och innebörd olika fenomen har för olika personer och 

uppnås genom tolkning av någon form av text (Langemar, 2008). Syftet med 

föreliggande arbete var att beskriva och förstå terapeuternas upplevelser, vilket 

gjordes enligt en hermeneutiskt kvalitativt inriktad metod.  
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Data samlades in via intervjuer. Intervjun hade ett semistrukturerat upplägg med 

en inledande övergripande fråga med påföljande förutbestämda områden och 

nyckelord som underlag till frågor, en så kallad fokuserad intervju (Langemar, 

2008). Intervjuguiden (bilaga 2) utformades utifrån frågeställningarna om 

terapeuternas upplevelse av terapisituationen gällande affekter och allians, samt 

deras erfarenhet av somatiska uttryck i allmänhet och i form av somatoforma 

dissociationer hos patienterna. Avslutningsvis efterfrågades tankar kring aspekter 

att ta hänsyn till i sjukvården för att uppmärksamma traumarelaterade symtom. 

 

Inom kvalitativa forskningsmetoder avser validitet kvalitet, trovärdighet och 

meningsfullhet, dvs undersökningens vetenskapliga värde. Reliabilitet är ej 

meningsfullt att beakta då det står för tillförlitlighet i mätningar, vilka ej görs i en 

kvalitativ undersökning (Langemar, 2008). Validitetsaspekterna förankring i data, 

generaliserbarhet och meningsfullhet och användbarhet togs framför allt i 

beaktande genom noggrannhet gällande insamling och analys av data så att 

relevant data varken uteslöts eller lades till eller att för generella slutsatser drogs av 

det kvalitativa materialet. Detta innebar också att intervjuerna hölls så öppna som 

möjligt utan att något område i intervjuguiden uteslöts.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Bearbetningsmetoden var en tematisk analysinriktad metod där data 

strukturerades utifrån teman, som fastställdes utifrån svaren på de frågor som 

ställts. Enligt Hayes analysmetod så gjordes analysen vågrätt, dvs alla intervjuer 

analyserades på en gång (Langemar, 2008).  

 

Utskriften av intervjuerna lästes igenom för att en helhet skulle fås av materialet. 

Vid nästa genomläsning markerades de, utifrån frågeställningarna, relevanta 

passagerna i texten. Dessa bildade en preliminär temaindelning, som sedan 

bearbetades för att få en sammanhållen helhet, vilket resulterade i de slutliga 

temana. Utifrån denna bearbetade temaindelning lästes materialet återigen igenom 

och strukturerades utifrån de nya temana. Analysen utmynnade i en 

sammanfattning av materialet där de olika temana sammanfattades under 

respektive rubrik till en deskriptiv resultatredovisning. 

 

5.4 Genomförande 

Kontakt togs via telefon och mail med mottagningarna (Röda Korsets center i 

Malmö och Uppsala samt Kris- och Traumacentrum i Stockholm) mellan 

december 2014 och februari 2015. Kontakten med en av mottagningarna 

kompletterades med ett besök i samband med personalmöte i december 2014. Vid 

kontakterna informerades om studiens syfte och form. Fem terapeuter valde att 

delta. Via mail togs också kontakt med legitimerade psykoterapeuter med EMDR-

kompetens i södra Sverige. En intervju bokades in. Då det visade sig att 

terapeuten inte hade svensk legitimation togs inte denna intervju med i materialet.  
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Intervjuerna skedde på respektive terapeuts arbetsplats under tiden februari – april 

2015. Varje intervju var 45-50 minuter lång och spelades in via smartphone med 

appen ”Smart Voice”. Information om samtycke och sekretess lämnades till 

terapeuterna vid inledningen av intervjuerna såväl muntligt som skriftligt (bilaga 

3). Vid samma tillfälle informerades också om när studien beräknades finnas 

tillgänglig i slutlig form.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) gällande humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning ska följande forskningsetiska principer beaktas vid 

bedömning av forskningsprojekt: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I föreliggande studie togs dessa 

huvudkrav i beaktande genom information om projektet inför ställningstagande 

och samtycke till att delta samt information om möjligheten att avbryta. 

Personuppgifter avidentifierades och förvarades på ett tillförlitligt sätt. Deltagarna 

fick också information om var studien kommer att publiceras samt att det 

insamlade materialet endast skulle användas inom ramen för detta arbete.  

 

Beaktandet av dessa forskningsetiska principer innebär också att hänsyn har tagits 

till det som anges om skyddande av känsliga personuppgifter, information och 

samtycke i Lag (2003:460), vilken styr etikprövning av forskning som avser 

människor. I samma lagtext, 2§ 2:a st, sägs att forskning inte innefattar arbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 

Detta arbete föll inom ramen för denna paragraf och undersökningen innebar inte 

heller någon fysisk eller psykisk påverkan på forskningspersonen. Därmed 

bedömdes inte någon ansökan om etisk prövning nödvändig. 

 

 

7 Resultat 

Efter analys av materialet framkom följande teman och underteman: Somatiska 

symtom, Somatoforma dissociationer med underteman symtom och definiering, 

Psykoforma dissociationer, Affekter i terapisituationen, Allians med underteman 

terapeutens upplevelse och tolkens påverkan samt Hur kan man fånga upp 

traumarelaterad problematik inom sjukvården? 

  

7.1 Somatiska symtom 

De somatiska symtomen sågs av terapeuterna som vanligt förekommande hos 

patienterna och utgångspunkten var att det finns ett samband mellan kropp och 

de psykiska upplevelserna. 

”…att vi alltid utgår från att det finns ett extremt tätt samband mellan psyke och soma, vilket 

inte görs överallt och av goda skäl säkert, men att här är det så tätt förknippat att det är svårt 

att inte förhålla sig till kroppen också.” 

 



 
 

11 
(29) 

 

 

Terapeuterna rapporterade om somatiska symtom såsom spänningar, värk och 

smärta i stor utsträckning hos sina patienter. Spänningar i axlar, käke, nacke och 

rygg är vanligt förekommande. Värken kan delvis ses som en följd av de 

spänningar som finns och manifesterar sig ofta i huvud, axlar, rygg, ben och 

ibland som allmän värk i kroppen. Sömnsvårigheter tillhör också de kroppsliga 

symtomen. Även påverkan på andningen, tryck över bröst, trånghetskänsla i 

halsen, yrsel och en ökad uppmärksamhet på hjärtat togs upp i detta sammanhang. 

De somatiska uttrycken sågs bl a som ett uttryck för stress och oro.  

”Mycket kroppslig psykisk stress. Mycket spända kroppar, ryggar, axlar, mycket att vara på 

språng – att sitta på framkanten av stolen. Att vara uppenbart väldigt fysiskt spänd också.” 

”Mer påtagliga somatiska uttryck, magvärk, huvudvärk, värk i axlar och nacke…..” 

 

De kroppsliga symtomen kopplas också till faktiska skador som följd av t ex tortyr 

eller andra krigsrelaterade skador, t ex skottskador.  

”Att man går omkring så här så får man ont i nacken förr eller senare, men vi har också 

många patienter som har faktiska smärttillstånd pga ärrvävnader och att man upplevt svår 

misshandel.” 

 

Ytterligare en aspekt som framkom var att smärtan kan ge en rädsla för att röra 

sig, vilket i sin tur kan leda till ytterligare somatiska svårigheter. Det lyftes fram att 

personer med upplevelser av tortyr är överrepresenterade vad gäller endokrina 

sjukdomar såsom t ex diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.  

 

7.2 Somatoforma dissociationer 

Terapeuterna angav att det fanns somatiska symtom som var av dissociativ 

karaktär dvs som inte hade någon medicinsk förklaringsgrund. Däremot 

benämndes det inte alltid med begreppet somatoforma dissociationer, utan sågs 

som en del i att soma och psyke är sammanlänkade. Vid en arbetsplats lyftes 

begreppet fram och SDQ-5 användes som bedömningsinstrument. 

 

7.2.1 Symtom 

Terapeuterna tog upp att de somatoforma dissociationerna är symtom som inte 

har någon medicinsk förklaring. Vid vissa tillfällen kan det också finnas en faktisk 

skada, men upplevelsen hos patienten står inte i paritet till den medicinska 

diagnosen. Patienten upplever en klart större smärta än vad de somatiska 

undersökningarna ger stöd för.  

”Men när det inte finns några alls somatiska, alltså man har undersökt högt och lågt och upp 

och ner så är det….då måste det vara något annat.” 

”…han hade varit usatt för tortyr och blivit upphängd i en hemsk ställning som sannolikt då 

bidrog till att ge fysiska skador. Men de skadorna var inte i nivå med att förklara den här 

attacken av smärta som han har kunnat få i perioder.” 

 

De somatiska symtom som betraktades kunna vara av dissociativ karaktär var 

bedövningskänsla i någon kroppsdel, att bli immobil i t ex en arm, slidkramp, värk 
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i olika kroppsdelar, strypkänsla, spänningssymtom, att inte kunna prata samt 

sömnstörningar.  

”…det kan ju alltså vara att bli immobil i vissa delar, att t ex inte kunna lyfta en arm, att inte 

kunna prata är ju delar av det…” 

 

En av terapeuterna beskrev en form av anfall där patienten föll ihop, med 

skakningar och hejdlös gråt och okontaktbarhet.  

”…hon hade stunder, episoder av, som en slags anfall. Det hände flera gånger när hon kom hit, 

det var nästan som om hon lyckades hålla sig till hon kom innanför dörren här. Och då föll hon 

ihop på golvet, skakade och grät hejdlöst. Det gick inte att få verbal kontakt med henne - - - och 

sen var det som att hon kom tillbaka igen.” 

 

Även aggressivt beteende där patienten i efterhand gett uttryck för att inte minnas 

vad som hände, hänvisades till somatoforma dissociationer.  

 

Under intervjuerna framkom att de dissociativa symtomen kunde kopplas 

samman med traumats karaktär. Om man t ex blivit fasthållen i en arm, utsatt för 

tortyr som skadat ryggen, utsatt för orala övergrepp eller om man blivit tystad 

verbalt, kan detta ge symtom som på något sätt har samband med traumat eller 

symboliserar det. De symtom som kopplades samman till ovan angivna trauman 

var värk i en arm, ryggvärk som inte står i paritet med den medicinska diagnosen, 

bedövningskänsla runt munnen och strypkänsla.  

”Jag vet någon som jag träffade som hade känslobortfall kring munnen, där det hade varit 

mycket orala övergrepp…som också kunde bli rätt stum i munnen i samtalen.” 

 

Att de somatiska symtomen med dissociativ karaktär minskar under 

behandlingens gång rapporterades av terapeuterna. Förändringen hänvisades till 

psykoterapins effekt, i en del fall till effekten av behandlingen hos fysioterapeuten 

eller en kombination av de båda. Även om symtomen inte försvann helt beskrevs 

hur patienten kunde hantera dem på ett bättre sätt genom ökad medvetenhet om 

vad de stod för.  

”…men som att när det kunde bearbetas så behövdes inte symtomet, utan då…det klingade av. 

Det försvann inte helt och hållet, men det klingade av så till vida att varje gång det inträffade så 

kunde personen prata med sig själv och säga ”OK, nu är det det här som jag påminns om”.” 

 

Det beskrevs erfarenhet av att somatiska symtom med dissociativ karaktär har 

ändrat form, att t ex värk eller smärta upphört, men uppstått någon annanstans i 

kroppen istället. Erfarenhet av detta var bl a i samband med att man inte arbetade 

med traumat, utan endast gav symtombehandling för värken och spänningarna. 

”…lyckats hjälpa någon med just den där onda axeln och grundproblematiken finns kvar. Då 

är det ganska stor risk att det börjar göra ont någon annanstans, den andra axeln eller att det 

kommer någonting annat.” 
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7.2.2 Definiering  

Terapeuterna uppgav att man i handledning och på arbetsplatsen generellt alltid 

arbetar utifrån att psyke och soma är sammanlänkade. Symtomen som beskrivits 

ovan tas upp som en del i problematiken även om man inte använder just 

begreppet somatoforma dissociationer.  

”Vi pratar rent allmänt om dissociationer. De här symtomen har jag beskrivit i vår 

handledningsgrupp, precis som vi beskriver symtom och vad vi möter hos patienter, men vi har 

inte lyft fram dissociationer specifikt på kartan. Det ingår i mångfalden av symtom som våra 

patienter kommer med.” 

 

En av terapeuterna berättade att de använder begreppet somatoforma 

dissociationer i arbetsgruppen och att de har gått i utbildning för Ellert Nijenhuis. 

På den arbetsplatsen använder de också Nijenhuis bedömningsformulär SDQ-5 

för bedömning av somatoforma dissociationer hos patienterna. 

”Vi är alla utbildade av Ellert Nijenhuis, så det finns med. - - - Men över huvudtaget så 

använder vi SDQ-5 och har ett helt batteri av frågor kring dissociationer…” 

 

7.3 Psykoforma dissociationer 

Terapeuterna hade erfarenheter av psykoforma dissociationer hos sina patienter 

och de sträckte sig från att vara tillfälligt mentalt frånvarande under samtalet till att 

skifta mellan olika personligheter. Ytterligare uttryck för detta som har setts är 

minnesförlust, att patienten svimmar, katatona tillstånd, funktionella kramper, 

psykogena epileptiska anfall och psykosliknande symtom som att få kontakt med 

någon annan i rummet.  

”Så fort vi närmade oss prata om trauman som hade skett i barndomen så blanka patienten 

ut.”  

”Det finns de som blir katatona i rummet, människor som svimmar, vissa som har funktionella 

kramper…att man stiger ur, man blir helt okontaktbar…att man går in i någon sorts 

psykogent epileptiskt anfall.” 

 

Det berättades om en patient som skiftade mellan olika personligheter och där ett 

av uttrycken för att en annan personlighet var närvarande var att personen började 

snurra med håret. Då de psykoforma dissociationerna tar sig uttryck i olika 

delpersonligheter innebär det att man som terapeut behöver förhålla sig till alla de 

olika delarna. Terapeuten beskrev det så här: 

”Jag kan inte säga ”du” hela tiden utan jag måste hela tiden tänka på att det finns andra som 

är med och lyssnar och inte sida mig med någon del mer än någon annan.…för jag har tänkt att 

en människa består av en hel kommitté av roller och i en DID (Dissociative Identity 

Disorder)så är det en hel kommitté av delpersonligheter som inte ens vet om varandra.”  

 

Ett annat psykoformt dissociativt symtom som beskrevs var en patients 

upplevelse av att vara på två olika platser samtidigt. Gränsdragningen mot ett 

psykotiskt tillstånd var oklar i detta fall. 
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7.4 Affekter i terapisituationen 

Starka affekter i terapisituationen var vanligt förekommande men också 

svårigheter för patienterna att ge uttryck för dem verbalt. Detta tog sig uttryck bl a 

i svårigheter att klä affekterna i ord, begränsade känslouttryck i terapirummet och 

också som uttryck i kroppsspråket. Terapeuterna menade att det var av vikt att 

hjälpa patienten att uttrycka sina känslor verbalt för att kunna bearbeta traumat. 

 

Terapeuterna beskrev en upplevelse av att det finns starka affekter i 

terapisituationen, men att de kan ta sig olika uttryck beroende på vilken fas i 

terapin man är i. Det beskrevs hur patienterna kännetecknas av en slags oförmåga 

till reglering av affekter och att det emotionella systemet är ur funktion på såväl 

gällande hormonell som fysiologisk bas. Initialt i terapin kan det finnas en 

återhållsamhet hos patienten när det gäller att verbalt ge uttryck för affekterna. 

Denna återhållsamhet hänvisas bl a till patientens rädsla för att närma sig traumat.  

”Men en förklaring är också att man vill inte närma sig det materialet, så man avhåller sig 

också av rädsla för vad det ska väcka när jag väl berättar. Så det behöver inte vara terapeuten 

som är opålitlig.” 

 

Att affekterna tar sig uttryck i kroppsspråket beskrevs i att patienterna t ex var 

spända, skakade med ben och fötter, visade sig i ansiktsuttryck, var påverkade i 

andningen eller undvek ögonkontakt. 

”Att man ser hur hela kroppsspråket blir ju en slags skräck och att man får uppleva på något 

sätt hur man då känner det i den situationen.” 

”…ibland kanske till och med blir starkare för att det inte är på ett plan där det går att 

verbalisera…det är starka krafter på något sätt i affekterna, men om någon är arg kan man 

kanske se det i ögonen, eller att det börjar spänna (pekar på sin käke)…” 

 

Det beskrevs att patienterna kan ha svårigheter att klä affekterna i ord pga 

alexitymi och att känlsouttrycken därför var begränsade i terapirummet. Många 

gånger var det terapeuten som fick ge ord till patientens känsla. 

”Men mera av adrenalin och en större oförmåga att klä…ett större mått av alexitymi kanske. 

Att det är svårare att klä affekter i ord.” 

 

Under terapin kan känslor av t ex utsatthet, maktlöshet, äckel, uppgivenhet, 

övergivenhet, skuld, hämnd, hat, skam, stress, oro, ångest, sorg, hotfullhet, rädsla, 

aggressivitet och besvikelse komma fram. Dessa känslor kan vara svåra för 

patienten att närma sig och terapeuten måste arbeta tillsammans med patienten 

för att hitta vägar att komma framåt i terapin.  

”Och han var ju nära att kräkas flera gånger under behandlingen så då fick jag stoppa så att 

det inte gick så långt för honom…så att han kände det så obehagligt och smärtsamt att 

fortsätta. Så det gäller ju att hitta, vad är din gräns för att du ska orka gå igenom hela 

processen när du är tillsammans med mig.” 

”Och där fanns det en hel del trauman med övergreppsproblematik och så vidare – och där fick 

jag inte säga ordet trauma, jag fick inte säga ordet övergrepp och inte utsatthet för det blev för 
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mycket initialt. Och då frågade jag att hur ska vi göra då, hur ska vi kunna prata om det som 

varit och då kom vi…hittade vi att jag fick säga t-ordet, ö-ordet och u-ordet.”  

 

En av upplevelserna är att det oftast är svårast för patienterna att närma sig 

känslor av skam och hämnd. Det lyftes fram vikten av att få känna vilja till hämnd 

för att återfå en del av sin kraft. Många som har blivit utsatta för övergrepp har i 

stunden upplevt en oförmåga att försvara sig vilket kan leda till en passivitet för 

att överleva situationen. Maktlösheten är en del i traumatiseringen, men genom att 

uttrycka sitt hat och sin önskan om hämnd, utan att verkställa, kan man få en 

känsla av egen kraft.  

”För att vara totalt maktlös, hjälplöst offer som du blir i de situationerna, blir det (förmågan 

att uttrycka hämnd) ju helt plötsligt en chans att känna att jag har en kraft.” 

”…så jag är passiv för att överleva. Och det är just det där som gör något med oss, att jag inte 

är förmögen att försvara mig, för det är det är som grejen i själva traumatiseringen.” 

 

7.5 Allians 

Terapeuternas upplevelse av alliansbyggandet varierar och det finns erfarenheter 

av att det är både lättare, svårare eller inte någon skillnad med traumatiserade 

patienter jämfört med dem utan traumaproblematik. Det gavs uttryck för vikten 

av att som terapeut visa trygghet i att ta emot de berättelser och affekter som 

patienterna ger uttryck för. Medverkan av tolk under samtalen upplevdes av 

terapeuterna ibland fördröja, men också underlätta byggandet av alliansen.  

 

7.5.1 Terapeutens upplevelse  

Upplevelserna av hur alliansen mellan terapeut och patient byggs upp ser olika ut. 

Det fanns upplevelser av att det tar lång tid för en allians att byggas upp. En 

erfarenhet var att även om det finns en värme i relationen, tar det ändå tid att 

överbrygga de tillitsbrister som finns. En annan erfarenhet var också att det finns 

ett motstånd att närma sig de svåra känslor som traumat ger, att bristen på tillit 

inte enbart hör samman med relationen till terapeuten utan också har ett samband 

med hur patienten upplever sig kunna hantera känslorna som väcks. Det 

upplevdes också att patienter, som i grunden har en trygg anknytning har lättare 

att bygga en allians jämfört med de som innan traumat inte hade den tryggheten.   

”…det är rätt så varma relationer, men som sagt att tilliten tar längre tid att bygga upp.” 

”Det här är ju personer som har farit illa och blivit besvikna så många gånger. Jag kan ändå 

säga att många, många har haft det bra innan katastrofen infräffade…så de kan ju ha en 

grund som är god, en god familj som har funnits där. - - - Och det är klart att träffar jag en 

sådan person då är det ju både lättare att så småningom få en allians och också möjligare att 

komma in och prata om traumat.” 

 

Det fanns också upplevelser av att det är relativt likt vad gäller att bygga en allians 

med traumatiserade patienter jämfört med icke-traumatiserade. En aspekt som 

framkom i detta sammanhang var att patienter som upplever en koppling mellan 
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hur de mår och traumat har ett tydligt lidande i sin traumaupplevelse, vilket ger 

förutsättningar för att relativt lätt bygga en allians.  

”…jag tycker det är hyfsat lätt för det är personer som mår dåligt och de vill ha hjälp. Och de 

vet varför de mår dåligt och de vet att de behöver hjälp.” 

 

En aspekt som lyftes fram var att kontakten och tilliten i en del fall underlättas av 

att patienterna har tillit till organisationen som står bakom mottagningen. Tilltron 

till en auktoritet, som i vissa fall t o m kan vara orealistisk, framkom också i detta 

sammanhang.  

”Jag tror också vi har lite nytta av Röda Korset-loggan - - - Det vet man överallt vad det står för 

och det är ett namn som är förknippat med att få hjälp och stöd och det gör det ofta lite lättare 

för oss jämfört med den offentliga vården där det kan vara mycket mer negativa upplevelser att 

komma i sjukvård och bli stämplad som sjuk och som man inte upplever alls på samma sätt när 

man kommer hit.” 

 

Terapeuterna uttryckte vikten av att visa sig trygga med att lyssna till patienternas 

upplevelser och uttryck för starka känslor. Terapeutens oräddhet i att närma sig 

det hemska är en del i detta förhållningssätt. Att inte vara auktoritär utan att vara 

ovillkorligt nyfiket accepterande för att gemensamt skapa förutsättningar för att 

kunna arbeta med traumat är ytterligare aspekter som lyftes fram. Det framhölls 

vikten av att visa sig som ”en person”, att vara personlig, som en viktig del i 

alliansbyggandet. Detta innebär bl a att lyfta upp och arbeta med det som kan ha 

upplevts som ”grodor som hoppat ur munnen” och att visa en tydlighet om man 

som terapeut upplever en osäkerhet i hur situationen ska hanteras.  

”Jag är ju så pass tydlig med eller orädd och jobba med traumahändelser så att jag brukar ju, 

tror jag, med det visa att det här är absolut inget farligt, utan jag har koll, jag har kontroll över 

vad som händer och det ska inte hända dig någonting i den här behandlingen som skadar dig, 

utan då stoppar vi någonstans.” ” …men jag tror nog att min tydlighet i att det här kan inte vi 

människor hantera själva….” 

”Jag har lärt mig att jag behöver vara ganska personlig. Inte privat, men personlig och vara en 

människa, en person de möter och inte någon…det är det väl ingen som är nu för 

tiden…terapeutiska väggen, liksom, men det behövs ju ett empatiskt bemötande, annars får man 

ingen kontakt. Då blir det ingen allians.” 

 

En trygghet i relationen kan också ges genom ett psykoedukativt förhållningssätt, 

vilket beskrevs ha som syfte att normalisera de reaktioner patienterna upplever. 

Upplevelserna kan hos en del patienter ge en rädsla för att för att man inte har 

normala reaktioner.  

”Att förklara, därför att kunskapen om hur man mår när man varit utsatt för stora 

svårigheter, det är inte givet att den finns. Det är många unga som kommer och tror att de har 

blivit galna, t ex medan det i själva verket är en fullt normal reaktion.” 

 

7.5.2 Tolkens påverkan  

En del tankar framkom kring hur arbete med tolk påverkar alliansen. Det 

uttrycktes att alliansbyggandet kunde gå lite långsammare jämfört med i samtal 
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utan tolk. Terapeuterna såg dock att en fördel kan vara att tolken fungerar som 

någon form av buffert mellan terapeut och patient i det att det t ex kan vara 

ångestdämpande med den fördröjning i samtalet som blir när man ska vänta på 

tolkens översättning. Tryggheten i att det finns med någon från samma kultur i 

samtalet och att man kan prata på sitt modersmål, ses också som en fördel.  

”Till exempel kan det ju vara lite ångestdämpande för det är lättare ibland att prata om väldigt 

fasansfulla livsupplevelser när jag ska tolkas, för det blir en viss fördröjning i samtalet, som kan 

ha en viss dämpande effekt. När tolken ska rassla i gång så får man vänta lite.” 

”Det kan vara en trygghet att det är en person som är från samma kultur, kulturella region, 

område. Det kan vara lite av en pappa, mamma, barn-situaion..” 

 

Terapeuterna framförde också att det kunde vara en fördel för alliansen att inte ha 

tolk. Det blev lättare med kontakten utan tolk, trots att språkkunskaperna på 

svenska inte var helt optimala utan de också fått använda sig av engelska.  

”Det har jag varit med om flera gånger när vi inte har lyckats få till samtalet och jag har tänkt 

att jag försöker prata med henne ändå och hon har kommit och vi har försökt med svenskan och 

kanske lite engelska ibland och att det blivit en annan kontakt. Och att vi sen också har valt 

att fortsätta utan tolk.” 

 

7.6 Hur kan man fånga upp traumarelaterad problematik 

inom sjukvården? 

Den stora delen av somatiska besvär hos patienterna innebär att de också ofta har 

haft kontakt med sjukvården innan de kommit till samtal med anledning av sitt 

trauma. En del har sökt flera instanser och genomgått undersökningar och 

behandlingar för sina symtom innan de remitterats till psykoterapi. Att kunna 

ringa in den grundläggande problematiken för att ge adekvat behandling i ett så 

tidigt skede som möjligt ses som viktigt av terapeuterna. Genomgående förslag till 

sjukvårdspersonal var att fråga om trauma eller om patienten själv har någon 

tanke om det finns något som kan ligga till grund för smärtorna eller det symtom 

som patienten söker för.  

”Jag tänker att man kan fråga. Det behöver inte vara så himla svårt. Man kan fråga ”har det 

hänt någonting i livet” som man själv tror kan vara en del i att man har sådana smärtor eller 

har problem med det här. Ja, att det vore naturligt att fråga precis som det är att fråga efter hur 

man är uppvuxen och hur många syskon man hade, finns det hereditet för ena eller andra 

sjukdomen. Så varför inte fråga om trauma?” 

 

Ett annat förslag som gavs var att man kan fråga om patienten drömmer 

mardrömmar, eftersom man oftast har lättare för att berätta om drömmar än om 

faktiska minnen.  

”Så mardrömmarna har folk ganska lätt att prata om, skulle jag vilja säga. De berättar inte så 

gärna om andra minnen..”  

 

Det togs också upp att det även är bra att fråga om vad som finns runt patienten 

nu så man får en bild av ifall patienten befinner sig i någon akut krissituation. 
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”Men det är också, vad försiggår just nu runt dig, är viktigt. Inte bara vad som har hänt, utan 

hur är det just nu?” 

 

Terapeuterna gav uttryck för en önskan om att man inte nöjer sig med 

förklaringen att ”det är psykiskt” utan att ge adekvat behandling för det. Att 

antidepressiv medicinering inte är tillräcklig uttrycktes också. 

”…..som har varit i kontakt med psykiatrin till exempel och väldigt snabbt fått ett recept, men 

inte mer, vilket är bristfälligt och ofta också helt malpalcerat för de vanliga antidepressiva 

preparaten, de biter ganska dåligt på de bekymmer som våra patienter kommer med. Man kan 

inte ta bort en hemsk traumatisk krigsupplevelse med antidepressiv medicin. Minnet finns där 

lika mycket ändå.” 

 

Önskan framkom också om att det skulle finnas större kunskap inom sjukvården 

gällande såväl trauma- som krisreaktioner och även mer om psykosomatik. 

”Så skulle man ju önska att man kunde mer om trauma och krisreaktioner på det första steget 

i vården för att undanröja en del redan där, så att man inte skickar till en massa testningar, 

som faktiskt kanske inte ger någonting.” 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av metod föll på en kvalitativ studie med bakgrund av att terapeuternas 

upplevelser och erfarenheter av fenomenen stod i centrum. Genom den 

kvalitativa metoden har de olika terapeuternas sätt att se på begreppen kunnat 

fångas upp. Begreppen blir, som Langemar (2008) beskriver, en referensram för 

studien och samtidigt blir terapeuternas uppfattning av begreppen ett resultat i 

studien, en del i en begreppsdefiniering.  

 

Den skriftliga informationen om bl a samtycke, inspelning och sekretess lämnades 

vid början av intervjun. Detta kunde ha lett till att terapeuter tackade nej i det 

skedet eller att de blev återhållna i sin vilja att dela med sig av erfarenheter. Att 

skicka ut informationsbrevet i ett tidigare skede hade gett terapeuterna möjlighet 

att ställning till formen för intervjun och ge respons på det. Ingen av terapeuterna 

hade dock något att invända mot inspelning och det bedömdes inte påverka flödet 

i samtalen.  

 

En semistrukturerad intervju med checklista av underteman uttryckta i punktform 

och som underlag till fritt formulerade frågor, en så kallad fokuserad intervju, 

beskrivs av Langemar (2008). Denna form användes i studien och kan ha gett en 

begränsning genom att meningsinnebörden i frågorna till viss del påverkades av 

den exakta formuleringen. Den fokuserade intervjun gav dock en större möjlighet 

att fånga upp respektive terapeuts egna upplevelser, utan för stark styrning av 

intervjuaren.  
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Kvalitativ generaliserbarhet består av två delaspekter, datainsamling och urval 

(Langemar, 2008). Den första aspekten innebar i studien hur väl intervjuerna kan 

sägas ha gett en generaliserbar bild av det undersökta området. Vid jämförelse 

mellan den första och den sista intervjun kan ses att intervjuarens förförståelse 

förändrades. Varje intervju gav ny kunskap och utgångspunkten var därmed 

annorlunda inför nästkommande. Ansatsen var dock att i största utsträckning 

täcka intervjuguidens områden. Vad gäller generaliserbarheten för urvalet var 

utgångspunkten att de deltagande terapeuterna skulle arbeta på mottagning 

inriktad på traumabehandling. En ansats var att få så stor bredd som möjligt när 

det gällde terapeutisk inriktning. Ett bredare urval utifrån denna aspekt samt 

representation av fler mottagningar, kunde ha gett en vidare bild av terapeuters 

erfarenhet av det undersökta. Representationen av fyra olika grundläggande 

terapeutiska inriktningar och olika påbyggnadsutbildningar samt representanter 

för tre olika mottagningar bedöms ändå ge en relativt bred bild i förhållande till 

materialets storlek.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att somatiska symtom är vanligt förekommande hos patienter 

med traumatiska erfarenheter, såsom tortyr, sexuella övergrepp, krigsupplevelser 

och flyktupplevelser. Terapeuterna delgav erfarenheter av somatiska symtom som 

inte kunde ses ha någon medicinsk bakgrund och som kan betraktas som 

somatoforma dissociationer. Genomgående i intervjuerna var upplevelsen av att 

terapisituationen präglas av starka affekter, vilka inte alltid kan uttryckas verbalt 

utan i stället kan ta sig uttryck i kroppsliga reaktioner. Tilliten sågs som en viktig 

del i alliansen och som en viktig del i att skapa förutsättningar till bearbetning av 

traumat och de affekter som associeras med det. Detta gav i sin tur minskning av 

de somatiska symtomen både med och utan dissociativ karaktär. Terapeuterna 

framhöll vikten av ökad kunskap och uppmärksamhet i sjukvården kring 

traumarelaterade symtom så att ändamålsenslig behandling kan ges till denna 

patientgrupp. 

 

8.2.1 Vilka symtom i form av somatoforma dissociationer ses hos 

patienterna? 

8.2.1.1 Somatiska symtom  

Terapeuterna hade erfarenhet av frekvent förekomst av spänningstillstånd, värk 

och smärta hos patienterna samt symtom t ex gällande andningen, tryck över 

bröstet och yrsel. Dessa upplevelser av sambandet mellan trauma och somatiska 

symtom stöds av Sack et al (2007) som såg att det fanns ett tydligt empiriskt 

samband mellan traumatisering och fysiska symtom. Nathanson (1992) beskrev 

hur affekter triggar olika grupper av kroppsreaktioner, ”site of action”, där bl. a 

cirkulationen och andningen är ett par av dessa grupper. Sambandet mellan 

affekterna och kroppsliga symtom blir i detta tydligt och terapeuterna beskrev 

också att de såg detta samband som naturligt.  
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8.2.1.2 Somatoforma dissociationer 

Nijenhuis (2000) definierade somatoform dissociation som ett somatiskt symtom 

utan medicinsk förklaring. Flera av de symtom som terapeuterna beskrev faller 

inom ramen för det. De som angavs vara av dissociativ karaktär, såsom 

immobilitet i kroppsdel, slidkramp, svårigheter att prata, strypkänsla och 

sömnstörningar, korrelerar också med de som bedöms i SDQ-20 (Nijenhuis et al., 

1996). Symtom såsom okontaktbarhet kopplat till skakningar och gråt faller inte 

helt inom ramen för definitionen. Eventuellt kan det betraktas som någon form 

av kombination av psykoform och somatoform dissociation där okontaktbarheten 

tillhör det psykoforma och skakningarna det somatoforma uttrycket. Det 

aggressiva beteende som beskrevs som en somatoform dissociation kan inte heller 

ses uppfylla ovan nämnda definition. Uttrycket kan istället mer ses som affektens 

kroppsliga uttryck men med en psykoform dissociation så till vida att personen 

inte är medveten om sitt affektutbrott. En förklaringsgrund skulle kunna vara 

Kaplans (2006) teori kring affektinvadering där starka känslor tar sig uttryck i 

kroppsspråk.  

 

De somatoforma dissociationerna omfattar störningar i integrationen av kroppens 

olika funktioner och reaktioner och de psykoforma innefattar minne, identitet, 

medvetenhet och perception. De har dock samma psykologiska mekanism som 

ursprung (Nijenhuis, 2000). Ett par av de symtom som under intervjuerna 

beskrevs som psykoform dissociation, funktionella kramper och psykogena 

epileptiska anfall, förefaller enligt denna definition snarare hamna inom ramen för 

somatoforma dissociationer med bakgrund av det fysiska uttrycket. Däremot 

överensstämmer övriga beskrivna psykoforma dissociationer t ex minnesförlust 

och mental frånvaro med definitionen.   

 

Att de somatoforma dissociationerna inte har någon medicinsk förklaring togs 

upp av terapeuterna och är i samklang med den ovan beskrivna definitionen 

(Nijenhuis, 2000). Även i Mini-D 5 (APA, 2014) beskrevs hur stressymtom, bl. a 

fysiologiska reaktioner och dissociationer inte kan tillskrivas effekter av annan 

sjukdom eller effekt av någon substans. Det framkom i intervjuerna att även om 

det ibland finns en medicinsk förklaring till en smärta t ex så står upplevelsen inte 

i paritet till den faktiska skadan, vilket förefaller kunna falla inom ramen för 

definitionen av somatoforma dissociationer.  

 

Utgångspunkten för alla terapeuter var att soma och psyke är sammanlänkade och 

begreppet dissociationer användes i den kliniska vardagen, dock oftast som ett 

allmänt begrepp och inte alltid indelat i en psykoform och somatoform del. Flera 

forskare (Nijnehuis et al., 1997; Nijenhuis, 2000; MacPhee, 2013; Jepsen et al., 

2014) har betonat att den somatiska delen av dissociationer är något som bör 

lyftas fram. Att tydliggöra distinktionen mellan somatoform och psykoform 

dissociation på terapimottagningar är något som skulle kunna öka medvetenheten 

om dissociationens del i de somatiska symtom som patienterna visar. Nijenhuis 

(2000) beskrev vidare att somatoform dissociation har visat sig mest 
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förekommande vid trauman där den kroppsliga integriteten hotats. Det innebär att 

denna form av dissociation borde vara relativt frekvent förekommande på 

traumamottagningar där den bakgrunden är vanlig hos patienterna.  

 

8.2.2 Vilka upplevelser har terapeuter av affektreglering och 

allians med traumatiserade patienter? 

8.2.2.1 Affektreglering 

Terapeuternas genomgående upplevelser av starka affekter och svårigheter i 

regleringen av desamma kan jämföras med teori kring affektreglering vid trauman. 

Kaplans (2006) teori beskrev hur regleringen av affekterna kan uttryckas i termer 

av affektinvadering, affektisolering, affektaktivering respektive 

affektsymbolisering. Den gynnsamma utvecklingen i terapi är att i allt större 

utsträckning kunna ge verbala uttryck för känslor och på så sätt gå från 

affektinvadering till affektsymbolisering och samtidigt från traumalänkning till 

generationslänkning. Den kroppsliga oro som terapeuterna beskriver hos 

patienterna kan ses som en del i begränsningen av ett psykologiskt rum för att 

bearbeta affekterna. Detta visar sig också i patienternas svårigheter att närma sig 

traumat verbalt. De somatiska symtom som patienterna uppvisar kan ses som en 

del i affektisoleringen. Dissociationerna kan betraktas som en del i 

traumalänkningen med obearbetade affekter. De positiva förändringar i de 

somatiska symtomen som terapeuterna sett under behandlingens gång kan 

tillskrivas den ökade affektregleringen och i de fall symtomförflyttning setts så har 

inte denna reglering skett. Patienten har i det senaste fallet inte kommit vidare från 

affektisoleringen och affekterna tar sig istället andra vägar i form av nya 

kroppsliga symtom. I det psykologiska rum som terapin innebär kan såväl 

affektaktivering som affektsymbolisering utvecklas, dvs traumalänkningen blir 

mindre framträdande till förmån för generationslänkningen.  

 

8.2.2.2 Allians  

Terapeuternas upplevelser av att det kan ta tid för alliansen att byggas upp 

hänvisas framförallt till patientens tillitsbrister såväl i förhållande till terapeuten, 

som till sig själv. Enligt Horvath & Bedi (2002) är tilliten en del i alliansen, men de 

anger att den också innehåller aspekter såsom respekt och överenskommelse om 

terapins mål och arbete. Att inga av de sistnämnda aspekterna framkom vid 

intervjuerna skulle kunna tolkas som att terapeuterna endast ser allians som 

bestående av graden av tillit. Ett annat sätt att se på det är att tilliten ses som 

central och utan den kanske inte de andra delarna i alliansen kan utvecklas. 

Tillitens grundläggande del i alliansen är i linje med studien av Keller et al (2010). 

De såg att alliansen var starkare i PE än vid farmakologisk behandling. Hypotesen 

om grunden till denna skillnad var att i farmakologisk behandling behövs inte 

samma tillit till behandlaren som i en behandling som innebär att man ska närma 

sig traumat mentalt och känslomässigt. Den terapi som de intervjuade 

terapeuterna bedriver innebär ett känslomässigt närmande och då är tilliten en 

viktig aspekt. Att visa sig orädd inför de starka känslorna som väcks, samt att ha 

ett icke-auktoritärt nyfiket förhållningssätt för att stärka alliansen lyftes fram. Det 
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stöds av Keller et al (2010), Gill (2010) och Sigrell (2000), vilka menade att detta 

förhållningssätt är av vikt för att stärka alliansen mellan terapeut och patient.  

 

Medverkan av tolk kan ha olika påverkan på alliansen och tolken kan ses som 

någon som kan symbolisera en tidigare anknytningsperson. Hart och Schwartz 

(2010) beskrev hur anknytning ses som en ram för möjlighet till affektreglering 

där trygg anknytning ger bättre förutsättningar för det än otrygg och 

desorganiserad. Kanske kan olikheterna i upplevelsen av tolkens påverkan på 

alliansen ha en bakgrund i hur patientens tidiga anknytning ser ut.  

 

8.2.3 Hur kan man fånga upp traumarelaterad problematik i 

sjukvården? 

Terapeuterna hade erfarenhet av att patienter har haft långvarig kontakt med 

sjukvården innan de kommit till samtalsterapi. Kroppsliga symtom har undersökts 

och behandlats innan den grundläggande problematiken blivit tydlig och patienten 

har remitterats till terapi. Nijenhuis et al (1997), Nijenhuis (2000), McPhee (2013) 

lyfte fram denna problematik i sin forskning och de betonade vikten av 

diagnostisering av somatoforma dissociationer inom sjukvården för att kunna 

identifiera bakomliggande problematik och därmed kunna ge ändamålsenlig 

behandling. Dessa tankar är i samklang med terapeuternas uppfattning om att det 

är av vikt med kunskap kring traumarelaterade symtom i sjukvården och en 

uppmärksamhet på att somatiska symtom kan ha denna bakgrund.  

 

Terapeuternas förslag på åtgärder inom sjukvården för att fånga upp denna 

problematik handlar övergripande om att ta med frågor kring trauma och 

traumarelaterade fenomen, t.ex. drömmar, i anamnesen. Det efterlyses också 

större kunskap kring trauma- och krisreaktioner samt psykosomatik. Om psykiskt 

relaterade problem framkommer bör patienten remitteras till samtalsterapi och 

inte bara avfärdas ”som psykiskt” eller enbart behandlas medicinskt. 

Terapeuternas upplevelser av att patienterna inte är hjälpta av medicinering för 

sina känslomässiga svårigheter kan ses i ljuset av att det inte blir någon 

bearbetning av affekterna. Genom medicinering dämpas känslouttrycken, men det 

har inte skett någon utveckling i regleringen av affekterna. Patienten kan betraktas 

vara kvar i traumalänkningen (Kaplan, 2006). Då är risken större att de somatiska 

symtomen kvarstår eller förflyttar sig i kroppen och följs av förnyade somatiska 

utredningar och behandlingar.  

 

8.2.4 Slutsatser 

Somatiska symtom är vanligt förekommande hos de traumatiserade patienter som 

terapeuterna träffat och de ser ett starkt samband mellan kropp och psyke. En del 

av de beskrivna kroppsliga symtomen kan betraktas som somatoforma 

dissociationer, dvs somatiska uttryck som inte kan förklaras ha en medicinsk 

bakgrund eller bero på effekterna av någon form av substans. Somatoforma 

dissociationer var inte ett begrepp som användes av alla terapeuter, utan 
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dissociationer innebar såväl psykoforma som somatoforma uttryck. Att kunna 

identifiera somatoforma dissociationer ökar dock medvetenheten om de 

dissociativa inslag som finns hos patienternas somatiska symtom och kan vara av 

vikt för förståelse av patientens problematik.  

 

De somatiska symtomen sågs som ett uttryck för obearbetade affekter. I arbetet 

med affektregleringen lyftes det fram att terapeuten behöver visa sig trygg med att 

ta emot de starka affekter som förmedlas. Genom detta förhållningssätt byggs en 

tillit mellan terapeut och patient upp. En tillit som är en viktig del i alliansen och 

som i sin tur är av vikt för att kunna arbeta med affekterna. Om affekterna inte 

bearbetas kan de finnas kvar i kroppen som oro eller somatiska symtom.   

 

Inom den somatiska vården kan ett ökat fokus på och kunskap kring att somatiska 

symtom kan ha sin grund i trauma, vara till hjälp i diagnostisering och utformande 

av adekvat behandling. En noggrann utredning vad gäller somatiska symtom är av 

vikt. Om inga medicinska belägg finns för de symtom som uppvisas bör 

kunskapen om att tillbakahållna affekter från att ett trauma kan ta sig uttryck i 

somatoforma dissociationer, kunna innebära remittering till samtalsterapi istället 

för medicinsk behandling. Detta borde minska såväl lidande för patienten som 

sjukvårdskostnader genom att man minskar risken för att obearbetade trauman 

ger nya symtom och därpå följande icke ändamålsenliga undersökningar och 

behandlingar.  

 

8.2.5 Fortsatt forskning 

Kvantitativa undersökningar där förekomsten av somatoforma dissociationer 

mäts hos patienter inom somatisk vård, psykiatrisk vård och mottagningar för 

psykoterapi, är ett tänkbart område som fortsatt forskning skulle kunna innehålla. 

Detta för att tydliggöra frekvensen av denna form av dissociation och eventuellt 

kunna se likheter och skillnader i förekomsten hos olika patientgrupper. SDQ-20 

och SDQ-5 skulle kunna användas i detta syfte.  

 

Gränsdragning mellan psykosomatik och somatoforma dissociationer vore även 

det en intressant vidare forskning för att t ex se om en sådan gränsdragning skulle 

ge olika implikationer för behandling.   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Intervjun inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsen och dess 

syfte. Intervjuaren presenterar sig och klargör det formella kring frivillig 

medverkan, samtycke (muntligt och skriftligt), möjligheten att avbryta medverkan 

när intervjupersonen så önskar, sekretess och möjligheten att ta del av resultatet. 

 

 

Huvudfråga: 
Hur ser dina upplevelser ut av terapi med traumatiserade patienter? 
 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

 

Terapeutens upplevelse av Generell upplevelse av behandlingssituaitonen? 

behandlingssituationen.  Affekter?  

Affekternas uttryck? Verbalt eller 

utagerande? Affekternas uttryck jämfört med 

hos icke-traumatiserade patienter? 

 Exempel? 

 

Alliansen i dessa terapier? Hur byggs upp och 

kan se ut?  

Exempel? 

 

Förhållningssätt i dessa terapier? 

Exempel? 

 

Typ av trauma och förekomst  Typer av trauma dina patienter 

hos patienterna? upplevt?   

Mer frekvent trauma? 

 

Vilka somatiska symtom kan Somatiska symtom hos patienter? 

ses hos traumatiserade personer?  Symtom med högre frekvens? 

 

 

Vilka somatoforma dissociationer  Somatiska symtom – dissociationer? 

är förekommande? Mest förekommande? 

  

 Samband traumats karaktär och det 

dissociativa symtomets karaktär? 

 T ex, kopplat till en speciell del av kroppen 

eller kroppsfunktion, smärta, bortfall av 

funktion…? 
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 Skillnad i förhållningssätt till dissociativa 

symtom jämfört med andra somatiska symtom? 

Patientens? Terapeutens? 

   

Förändras symtomen i samband med  Dissociativa uttrycken ändrat karaktär under 

att upplevelsen av traumat förändras?  behandlingens gång?  Minskat /ökat?  

  

 Symtom ersatts med andra? 

 Om – vilka betingelser? 

 

Andra, psykoforma dissociativa uttyck? Dissociativa uttryck hos dina patienter?  I och 

utanför terapisituationen? 

Exempel? 

 

Hur uppmärksammade är somatoforma Kopplingen mellan svårigheten att hantera 

dissociaitioner  upplevelser och kroppsliga symtom? Inte bara 

– i behandlingssituationen? kopplar kroppsliga symtom som medicinsk 

orsak från ev tortyr eller misshandel. 

  

 -  på arbetsplatsen? Bedömning av kroppsliga symtom relaterat till 

trauma? 

Bedömningsformulär? 

  

Somatoforma dissociationer uppmärksammas i 

behandlingsdiskussioner/ teamdiskussioner? 

På vilket sätt? 

 

Missade symtom i övriga vården? Patienten ”vandrat runt i vården” på grund av 

somatiska symtom innan kontakt?  

 

 Något att vara uppmärksam på i somatiska 

vården? 

 

Terapeutens erfarenhet av arbete Erfarenhet av arbete 

med traumatiserade patienter  med traumatiserade patienter?  

Hur länge, var någonstans?  

Vilken inriktning:  KBT, PDT , EMDR 

eller annat? 

 

 

Finns det något vi inte pratat om som du skulle vilja tillägga? Har du några frågor? 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev 
 
 
 
 
När traumat sätter sig i kroppen 
 – en studie av terapeuters erfarenhet av terapi med traumatiserade 
patienter som har somatoforma dissociationer.  
 
 
Denna uppsats skrivs inom ramen för Psykoterapeutprogrammet, St Lukas 
utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Högskola. 
 
I studien planeras intervjuer med fem legitimerade psykoterapeuter som arbetar på 
traumainriktade mottagningar. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och 
genomförs på respektive terapeuts arbetsplats. Vid varje intervju görs en 
ljudupptagning, som förstörs efter det att den skrivits ut i textformat.  
Materialet kommer att behandlas med konfidentialitet och det resultat som 
redovisas kommer inte kunna kopplas samman till enskilda individer som 
medverkat i studien. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som 
helst under studiens gång och utan närmare förklaring avbryta. 
 
Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar ytterligare 
information.  
 
Tack för ditt deltagande! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Heléne Carlsson 
XXX-XXX XX XX 
hlncarlsson@gmail.com  
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