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                                                Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att söka övergripande kunskap om en grupp svenska patienter 

som valt att söka och själva bekosta psykoterapeutisk behandling hos privatpraktiserande 

vårdgivare, genom att undersöka motiv och behov bakom det valet. Som metod valdes en 

webbenkät med både kvantitativa och kvalitativa inslag vilken besvarades av N=643 

respondenter. I vår undersökning var den “typiska patienten” en kvinna i åldersgruppen 36-45 

år, boende i storstadsregion, heltidsarbetande med universitets- eller högskoleutbildning och 

med en relativt hög årsinkomst. Depression angavs som den absolut vanligaste sökorsaken. 

Andra vanliga sökorsaker var ångestproblematik, en önskan att få prata om/bearbeta sin 

barndom samt att få hjälp att förstå sina känslor. Som motiv till att bekosta privat psykoterapi 

framkom att många haft upplevelsen att offentlig vård varit otillgänglig eller har brustit i 

tillgänglighet och att patienterna har upplevt att de inte har kunnat erhålla psykoterapeutisk 

vård på något annat sätt än att betala för den privat. Även olika typer av missnöje med den 

vård man erbjudits tidigare samt upplevelser av bristande valfrihet och delaktighet i sin vård 

har framträtt som vanliga motiv till att söka privat vård, t ex en önskan om att själv få välja 

sin terapeut samt längd på sin behandling. Andra motiv som framträtt har varit efterfrågan på 

specialistkompetens och en önskan om att säkra konfidentialitet.  

 

Nyckelord 

Privat psykoterapi, privatpraktiserande psykoterapeut, patientfaktorer, individanpassad vård, 

patientperspektiv, preferenser, allians 
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                                               Abstract 

The purpose of this study has been to seek overall knowledge of a group of Swedish patients 

who have chosen to seek and pay for private psychotherapeutic treatment given by private 

practice counsellors/psychotherapists. This by examining the motives and needs behind this 

choice with help from a websurvey that had both quantitative and qualitative elements. It was 

answered by N=643 respondents. In our study the “typical patient” was a woman in the age 

group 36-45 years, living in a metropolitan area, working full-time with a university or 

college education and with a relatively high annual income. Depression was listed as the most 

common cause for seeking help. Other common causes were anxiety problems, a desire to talk 

about /process their childhood and to get help to understand their feelings. With regard to the 

motive for paying for private psychotherapy, it appears that the group of patients had 

experienced that the public health care was unavailable or lacked accessibility, therefore the 

patients have felt that they could not receive psychotherapeutic care in any other way than 

paying for it themselves. Various types of dissatisfaction with the care offered and 

experiences of lack of freedom of choice and participation in one's own care have also 

emerged as some common motives for seeking private care, such as a desire to choose one's 

own therapist and length of treatment. Other motives that have emerged have been a demand 

for specialist competence and a desire for confidentiality.  

 

Keywords 

Private practice counselling, private psychotherapy, private psychotherapist, client 

preferences, clients perspective, patient involvement, alliance 
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Ett stort och varmt tack vill vi rikta till alla dem som gjort den här studien möjlig att 

genomföra. I första hand tackar vi alla de deltagare som tagit sig tid att besvara vår enkät. 
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Förord 

Som studerande på ett psykoterapeutprogram har vi delat lärosäte med en stor grupp erfarna 

blivande psykoterapeutkollegor. Vi sammanstrålade från olika delar av landet och kom till 

utbildningen med olika grundprofessioner som bl a socionomer, sjuksköterskor och 

psykologer och med mångåriga och skiftande arbetslivserfarenheter från skilda verksamheter 

och specialiteter - både inom offentlig vård (primärvård/vårdcentraler, 

öppenvård/slutenvårdspsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri, familjerådgivning etc) samt 

privata verksamheter (privatiserade vårdcentraler, privata mottagningar). 

Detta har naturligt nog föranlett diskussioner, om till exempel vilken slags vård det svenska 

samhället idag erbjuder medborgare med psykisk ohälsa - och många gånger om vad man 

INTE erbjuder men kanske borde erbjuda. I det sammanhanget har vi dryftat vad vi upplever 

att människor själva efterfrågar och vill ha. Här är vår uppfattning att de flesta människor som 

söker hjälp för sin psykiska ohälsa önskar samtala om hur man mår - dvs dela sina tankar, 

känslor och upplevelser med en annan människa - som en del i sitt tillfrisknande.  

De patienter som har ekonomiska resurser och kan välja att betala för psykologisk 

samtalsbehandling hos privatpraktiserande psykoterapeuter syns inte i någon statistik och 

framträder inte i några svenska studier. Således finns inga kunskaper om vare sig deras behov 

eller bakgrundsmotiv till att bekosta sin egen vård. Idén att utforska området närmare väcktes 

- vad kan det här patientperspektivet förmedla? Att göra en djupgående studie avseende den 

här patientgruppens behov och motiv har inte varit görligt under den tidsperiod som stod till 

vårt förfogande, men att hitta viktiga teman och frågeställningar för andra att utforska vidare 

bedömdes rimligt och genomförbart. Vår förhoppning är att vårt arbete kan bana väg för 

ytterligare forskning inom ett område som vi bedömer är både aktuellt och angeläget. 
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                                                1. Inledning  
 

Psykisk ohälsa i form av framförallt depressioner och ångestsyndrom är idag ett av vårt lands 

och vår tids allra största folkhälsoproblem. Cirka en tredjedel av alla personer som söker 

primärvård har någon typ av psykisk ohälsa, och psykiatriska diagnoser står för ca 45 procent 

av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan (Damberg, Rödholm & 

Wåhlstedt, 2018, september). Bland svenska män i åldern 15-44 och bland 45-65-åringar, 

oavsett kön, är suicid den vanligaste dödsorsaken (Suicidzero, 2019). 

 

Psykisk ohälsa kan definieras som flera olika tillstånd med olika allvarlighetsgrad och 

varaktighet; från mildare och övergående besvär till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar 

människors funktionsförmåga i vardagen. Begreppet kan således omfatta allt från lättare oro 

eller nedstämdhet till svårare psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso-och 

sjukvården, exempelvis depression, ångestsyndrom eller schizofreni (Folkhälsomyndigheten, 

2020). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2017) konstaterades att den psykiska ohälsan 

bland barn i åldrarna 10-17 år har ökat med mer än 100 procent på tio år, parallellt med en 

ökning på 70 procent bland unga vuxna i åldrarna 18-24 år under samma tidsperiod. Under 

2018 redogjorde Socialstyrelsen därutöver för en dramatisk ökning av förskrivningen av 

antidepressiva läkemedel. Den senaste rapporten i ämnet från Socialstyrelsen (2019b) påvisar 

en fortsatt kraftig ökning av psykisk ohälsa. Utöver att det medför ett mänskligt lidande så är 

det rimligt att anta att den ekonomiska utvecklingen hotas på sikt när allt fler människor pga 

sin psykiska ohälsa riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Kostnaden för psykisk ohälsa 

i Sverige uppgår nu till mer än ca 70 miljarder kronor om året (SKR, 2018).  

 

Samtidigt som den psykiska ohälsan konstateras vara en allvarlig samhällsutmaning så har 

samtalsstöd, psykologisk behandling och psykoterapi av olika skäl generellt sett blivit något 

av en bristvara inom svensk offentlig vård. Att gå i regelbunden psykoterapi kostar pengar 

och om man inte har det gott ställt ekonomiskt så kan det vara ett hinder att bekosta privat 

sådan (Stiernstedt, 2020). I tidningsartiklar påtalar insatta svenska debattörer att “tillgång till 

psykoteraputisk vård blivit en klassfråga” och “en plånboksfråga”, eftersom patienter med 

små ekonomiska resurser inte har möjlighet att vända sig till privatpraktiserande 

psykoterapeuter (Björnson Koppen et al, 2018,; Erkers & Klingström, 2019). 
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1.1 Psykologisk behandling vid psykisk ohälsa 

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder vilka är 

grundade på psykologisk vetenskap. Psykologiska behandlingsmetoder finns för många olika 

former av psykisk ohälsa, tillstånd och diagnoser. Psykoterapi kan sägas vara den 

psykologiska behandling som de allra flesta känner till, sett till namnet. Ibland används orden 

psykologisk behandling och psykoterapi synonymt (Psykologiguiden, 2020,; Sveriges 

Psykologförbund, 2020). Enkelt uttryckt är psykoterapi en behandlingsform för människor 

som upplever svårigheter som har med tankar, känslor eller beteenden att göra. 

Psykoterapeutisk behandling bygger på en samarbetsrelation mellan den som behandlas och 

behandlaren. Inom psykoterapi som behandlingsform finns en rad olika inriktningar och 

psykoterapeutiska metoder. Dessa varierar och utgår från olika grundmodeller, liksom utifrån 

olika antaganden om människans normala utveckling och om hur störningar och avvikelser 

kan tänkas uppkomma, hållas vid liv och behandlas. De olika synsätten handlar vanligen om 

var man lägger tonvikten i förståelsen av patientens problem, vilket medför att behandlingens 

fokus kan variera mellan olika psykoterapiformer (Psykologiguiden, 2020). På senare år har 

även digitala former av psykoterapi gjort entré. 

 

1.2 Psykoterapi - en verksam och framgångsrik behandlingsmetod 

Under flera årtionden har systematisk psykoterapiforskning pågått för att undersöka dess 

verksamma mekanismer. Forskningens viktigaste fynd är att psykoterapi generellt är en 

verksam behandlingsmetod för många olika tillstånd, om detta är samtliga 

psykoterapiforskare överens (Philips & Holmqvist, 2008). Psykoterapi som behandlingsmetod 

har effektmått som kan stå sig väl i jämförelser med de somatiska interventioner som ges 

inom den övriga hälso-och sjukvården. Vid närmare granskning av olika psykiatriska 

symptomgrupper så vet man idag att psykoterapi är bättre än ingen behandling alls, och ibland 

bättre än medicinering. Psykoterapi kan, när den ges av utbildade psykoterapeuter 

tillsammans med patienter som önskar den hjälpen, vara effektivt - detta är utvärderat både i 

randomiserade och naturalistiska studier (Gerge, 2015). När det gäller ångest, depression, 

missbruk och relationsproblem så är psykoterapi lika effektivt som medicin. Ibland kan 

psykoterapi vara mer effektivt för vissa psykiatriska tillstånd än medicinering och många 

gånger kan effekten bli bättre om medicinering kombineras med psykoterapi (Gerge, 2015).   
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1.3 Patienters tillgång till psykologisk behandling och psykoterapi inom offentlig vård 

Socialstyrelsen (2019a) konstaterar att det idag saknas nationella uppgifter som beskriver 

centrala aspekter av den vård som tillhandahålls svenska patienter som söker hjälp för psykisk 

ohälsa, till exempel hur många som egentligen får tillgång till psykologisk 

behandling/psykoterapi via primärvården. De begränsade data som finns antyder att tillgången 

till psykologisk behandling är ojämnt fördelad över landet, dvs att behoven inte kan 

tillgodoses på alla håll. Tillgången till utbildade psykologer och psykoterapeuter varierar 

exempelvis stort mellan olika delar av Sverige (Socialstyrelsen, 2019b). Ett annat exempel 

vad gäller varierande tillgång är att olika regioner har olika bestämmelser och regler kring 

remittering till privata psykoterapeuter med vårdavtal (då oftast med begränsat antal 

terapitimmar) och att komma i åtnjutande av det som patient kan enligt Stiernstedt (2020) ofta 

vara svårt. 

 

Samtidigt som det är vetenskapligt belagt att psykoterapi har en god effekt vid behandling av 

olika typer av psykiska problem, så är psykoterapi inte ett självklart förstahandsval vid 

behandling av psykisk ohälsa i Sverige (Erkers & Klingström, 2019). Majoriteten av landets 

regioner har kötider inom psykiatrin på 1-2 år för samtalsbehandling/psykoterapi, och inom 

primärvården är väntetiderna vanligen månader långa. För de patienter som drabbats av 

psykisk ohälsa så kan det vara svårt att få tillgång till psykoterapi med en utbildad 

psykoterapeut inom rimlig väntetid inom den offentliga vården (Björnson Koppen, et al 

2018).  

 
1.4 Minskat antal specialistbehandlare inom hälso- och sjukvården 

Den legitimerade psykoterapeuten är en profession inom hälso-och sjukvården som innehar 

specialistkompetens för att behandla psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 

för hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen 2020) finns flest legitimerade 

psykoterapeuter (oavsett offentlig eller privat regi) per 100 000 invånare i Stockholms län, 

med Västra Götaland som tvåa. Färst antal psykoterapeuter per 100 000 invånare finns på 

Gotland samt i Norrbottens län.  

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, fanns det i november 2019 enbart ca 400 

personer anställda som just psykoterapeuter - totalt - i regionerna (SKR 2020). Av dessa 

siffror framkommer dock inte hur många som är anställda i sin grundprofession och utöver 

denna innehar titeln leg psykoterapeut. Antalet legitimerade psykoterapeuter minskade ca 
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25% mellan år 2000 och 2015 (Socialstyrelsen, 2018). Detta betyder att under samma tid som 

den psykiska ohälsan ökat stort i samhället, så har antalet behandlare med specialistkompetens 

minskat ordentligt inom den offentliga vården. Många leg psykoterapeuter är 

privatpraktiserande på egna mottagningar. Tittar man vidare i Socialstyrelsens statistikdatabas 

för hälso- och sjukvårdspersonal kan man se att det 2018 fanns 1869 st legitimerade 

psykoterapeuter i privat regi, vilket kan jämföras med 1507 st i offentlig regi. Tittar man 

istället på år 2010 var motsvarande siffror 1334 leg psykoterapeuter i privat vård och 1830 st i 

offentlig vård (Socialstyrelsen 2020). 

 

1.5 Behandlingsalternativ och valfrihet 

Det finns röster som menar att den sk rehabiliteringsgarantins1 utformning bidrog till en brist 

på bredd av behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa inom den svenska primärvården. Det är 

idag dock oklart hur patienters faktiska möjlighet till valfrihet i olika avseenden vad gäller 

just psykoterapi ser ut i olika regioners primärvård och psykiatri (Hansjons-Gustafsson, 

2014). Rehabiliteringsgarantin fick skarp kritik för utformning och genomförande, i samband 

med Riksrevisionens granskning 2015 (Riksrevisionsverket 2015).  

På senare år har det förts en debatt där Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av ångest 

och depression ifrågasatts. Myndighetens uppdrag är att titta på vilka behandlingar som har 

evidens. Kritiker har menat att riktlinjerna lett till en ensidig inriktning och brist på mångfald 

när det kommer till behandlingsalternativ och psykoterapeutiska metoder för patienter med 

psykisk ohälsa inom den offentliga vården (Svensson, 2017,; Bergsten, Bohman, Johansson & 

Philips, 2017).  

Valfrihet vid behandling kan avse exempelvis möjligheten att kunna välja psykoterapi framför 

medicinsk behandling. En metaanalys från 2013 har visat att 75% av patienter med psykisk 

ohälsa föredrar psykoterapi framför farmakologisk behandling om de får välja (McHugh, 

Whitton, Peckham, Welge & Otto, 2013). Annan valfrihet kan röra önskemål avseende 

psykoterapeutisk metodinriktning, val av terapeut och längd på behandlingen. 

Preferensforskning inom bland annat amerikansk primärvård har visat att patienternas egna 

val, önskemål och förväntningar avseende behandling för sin psykiska ohälsa har en faktisk 

 
1 Rehabiliteringsgarantin infördes år 2008 och innebar en satsning på en metod, kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer 
med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och multimodal rehabilitering (MMR) för personer med smärtproblematik (ISF 
RAPPORT 2012:17) 
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betydelse för fullföljande av terapi samt terapins utfall, dvs när patienter erhåller vård som 

“matchar” deras egna upplevda behov (Lindheim, Bennett, Trentacosta & McLear, 2014.; 

Pomeranz, 2014.; Swift, Callahan & Vollmer, 2011). Att få vården att gå patienternas egna 

önskemål till mötes vad gäller psykoterapeutisk behandling är en komplex fråga som kräver 

planering, inte minst då vården måste matcha önskemålen med tillgängliga resurser (Van 

Shaik; et al, 2004). 

 

1.6 Sverige i jämförelse med europeiska grannländer 

I flera europeiska grannländer ser människors tillgång till psykoterapi annorlunda ut än i 

Sverige. Finland, Danmark, Norge och Tyskland har på senare år utkommit med nya 

nationella riktlinjer för exempelvis depressionsbehandling, i samtliga av dessa länder 

rekommenderas ett flertal olika former av psykoterapi i lika hög grad (Stiernstedt, 2020).  

 

Tyskland lyfts fram som ett särskilt gott exempel, där psykoterapeutisk behandling ingår i det 

allmänna sjukförsäkringssystemet vilket innefattar alla - även barn, studenter och arbetslösa. 

För dem som saknar inkomst så betalar staten för psykoterapeutisk behandling. Forskning och 

praktik i Tyskland har visat att detta är framgångsrikt, t ex i form av en betydande minskning 

av sjukskrivningar, antal läkarbesök och användning av läkemedel (Örn, 2017). I Sverige 

medicinerar ca 15-17% av befolkningen med psykofarmaka av något slag, medan 

motsvarande siffra i Tyskland endast är 6-7%. Den tyska modellen har visat att 

samtalsbehandlingar är kostnadseffektiva, minskar behovet av slutenvård samt medverkar till 

att människor kommer tillbaka snabbare i arbete (Stiernstedt, 2020). 

 

I Finland har man ett system där staten ersätter kostnaden för psykoterapi i högst tre år och för 

max 200 besök. På FPA:s hemsida2 (2020) kan man läsa att man kan välja såväl individuell 

psykoterapi som grupp-, familje- eller parterapi. För unga i åldern 16-25 år kan valet också 

omfatta musik- eller bildterapi. Enligt Stiernstedt (2020) har Finlands satsning på att frikostigt 

erbjuda medborgare kvalificerad psykoterapi resulterat i att 30 % av patienterna återgått i 

arbete efter behandling, och detta anses ha sparat miljarder. 

I Norge har man arbetat för att patienter inom den psykiatriska vården från och med 2016 ska 

ha rätt till ett större deltagande i sin egen psykiatriska vård vad gäller val mellan 

 
2  FPA står för Folkpensionsanstalten och administrerar socialförsäkringssystemet i Finland. 
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behandlingsformer och även kunna erbjudas läkemedelsfria behandlingar i samtliga av 

Norges fyra sjukvårdsregioner (Norska regjeringen, 2015). 

1.7 Tidigare forskning 

Det har inte gått att finna någon studie som avser svenska patienter som betalar för privat 

psykoterapi och deras anledningar eller motiv bakom de valen, ej heller finns någon 

uppskattning av hur stor gruppen som söker privat psykoterapi utanför den skattefinansierade 

vården kan vara i antal per år. En rapport från Storbritannien är det närmaste att finna i 

anknytning till ämnet. I en undersökning genomförd 2014 framkom att 56% av deltagarna i 

undersökningen som svarat att de sökt privat psykoterapi gjorde det för att väntetiderna i den 

brittiska offentliga vården upplevdes för långa, 58% uppgav att de inte kunde få den terapi de 

behövde i den offentliga vården och 63% av de tillfrågade patienterna menade att den terapi 

de fått var för kort (Lousada & Weisz, 2015). 

I tidskriften New Psychotherapist - the magazine of the UK council for psychotherapy, 

refererar man i en kort notis till en annan engelsk undersökning från 2016 som visade att 77% 

av deltagarna i undersökningen sökt privat psykoterapi p g a för långa väntetider i den 

offentliga vården (New Psychotherapist 2016). Frågan är om svenska patienter har liknande 

motiv till att söka och betala privat psykoterapi som patienter i Storbritannien - eller om det 

finns andra motiv och anledningar bakom deras val? 

Patienter kan förstås som experter på sig själva och sina egna behov - det är bara patienterna 

som vet vad ohälsa innebär för dem, utifrån deras egna personliga erfarenheter. Att efterfråga 

patientperspektiv är att välja ett etiskt perspektiv i vårdsammanhang, detta då det ställer krav 

på vårdaren att ge så god vård som möjligt utifrån patientens behov (Dahlberg & Segesten, 

2013). Ytterst handlar det om tillvaratagandet av information som kan ha betydelse för 

människors möjlighet att uppnå en god hälsa och för samhället att tillgodose “en vård på lika 

villkor för hela befolkningen”, som den regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 

dvs att uppnå lagstiftarens krav på en jämlik vård.  

1.8 Syfte  

Syftet med denna studie är att studera motiv och behov hos en svensk patientpopulation som 

har valt att söka och själva betala för privat psykoterapeutisk vård. Vidare syftar studien till 

att ge forskningsuppslag kring människors behov av och efterfrågan på psykoterapeutisk 
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behandling, och på sikt bidra till kunskapsunderlag vid organisationen av svensk offentlig 

vård för den växande gruppen av patienter med psykisk ohälsa. 

1.9 Frågeställningar  

1. Finns det en ”typisk” patient (kvinnor, god ekonomi, högutbildade etc)? 

2. Vilka sökorsaker är vanliga vid kontakt med privat psykoterapeut? Går det att utröna om 

någon sökorsak är vanligare än någon annan och hur hittade man sin terapeut? 

3. Vilka är vanliga anledningar bakom själva valet att själv bekosta privat psykoterapi? Går 

det att klargöra om någon anledning är vanligare än någon annan?  

1.10 Hypotes  

Vår hypotes är att det kan finnas ett missnöje med den offentligt finansierade svenska 

psykoterapeutiska vården vid psykisk ohälsa bland de patienter som istället söker och betalar 

för privat psykoterapeutisk vård - och att detta missnöje skulle kunna handla om tillgång till 

sådan vård inom rimlig väntetid, möjlighet till egen valfrihet utifrån egna förväntningar 

avseende terapeut, terapimetod och behandlingslängd. 
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                                               2. Metod   

2.1 Design  

Avsikten har varit att genomföra en kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag. För att 

erhålla ett så stort underlag som möjligt att dra slutsatser ifrån valdes en internetförmedlad 

enkät. I webbenkäten fanns frågor av mestadels kvantitativ metod och med tillägg av 

kvalitativ metod i form av en fritextfråga, för en öppen möjlighet för respondenterna att själva 

tillägga något om man ville. Genom valet av enkät som metod fanns möjlighet att nå ut till ett 

stort antal respondenter på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt (Hultåker & Trost, 2016). 

2.2 Deltagare 

Undersökningspopulationen är patienter som själva sökt privat psykoterapi och bekostar eller 

har bekostat denna - oavsett metodinriktning på psykoterapin. Terapin ska bestå av eller ha 

bestått av fysiska besök, dvs inte en psykoterapeutisk konsultation eller behandling via 

mobilappar och internet.  

2.3 Utformning av enkäten 

Enkäten konstruerades i Microsoft forms och bestod av 19 frågor där 7 av frågorna hade fasta 

svarsalternativ och 11 frågor hade fasta svarsalternativ men med möjlighet att ge ett eget svar 

under svaret “annat”. Sista frågan var en öppen fråga med möjlighet att i fritext skriva ner 

egna synpunkter eller tankar. Första delen av frågorna behandlade bakgrundsinformation och i 

andra delen efterfrågades information om erfarenheter av pågående och tidigare psykoterapi.  

Med anledning av frånvaro av tidigare svensk forskning på denna undersökningspopulation 

har det inte varit möjligt att utgå från tidigare validerade frågeformulär vid utformningen av 

enkäten. Frågorna utformades med hänsyn till studiens frågeställningar.  

I inledningen på enkäten formulerades ett informationsavsnitt till respondenterna, det sk 

missivbrevet. I detta framgick information om syfte och innehåll. Likaså angavs vad 

undersökningens resultat skall användas till, information om anonymitet och konfidentialitet, 

samt författarnas respektive kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Enligt Hultåker & Trost 

(2016) så finns fördelar med att låta missivbrevet vara sammanhängande med 

frågeformuläret, vilket ansågs vara det riktiga med tanke på att det var en webbenkät. Enkäten 

i sin helhet ligger som bilaga 1. 
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2.4 Procedur 

Webbenkäten spreds i olika forum avsedda för målgruppen, det har handlat om bl a 

facebookgrupper och hemsidor. En QR-kod till enkäten har spridits bl a via mailutskick till 

privata psykoterapeuter för vidare förmedling till patienter. Att nyttja sociala medier är 

användbart då man kan rikta in sig på de grupper av människor man önskar nå och som är 

lätta att kontakta, speciellt när det handlar om en undersökningspopulation som annars är svår 

att hitta (Denscombe, 2016).  

Insamlingen av data genomfördes via enkäten som spreds via sociala medier med start 2020-

05-28. Enkäten stängdes 2020-08-31. 

Enkätprocessen kan beskrivas i nedanstående flödesschema: 

 

Figur1. Flödesschema för enkätprocessen. 

 

2.5 Urval 

Ambitionen har varit att utföra undersökningen på ett urval av en patientpopulation som själva 

sökt och på olika sätt bekostat sin egen psykoterapeutiska vård hos en privatpraktiserande 

psykoterapeut. Eftersom dessa personer inte är möjliga att nå via register eller andra källor är 

det svårt att göra ett sannolikhetsurval, d v s ett representativt urval, och valet föll då på ett 

icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Webbenkäten har spridits i olika 

forum där undersökningspopulationen kan tänkas förekomma och hjälp har efterfrågats med 

28/5-20 öppnas enkäten 
för deltagande på internet 
och sprids i olika forum

31/8-20 stängs enkäten 
och totalt antal inkomna 

svar var 643 st

Efter genomgång av 
enkätsvaren exkluderas 

31 st och 612 st 
inkluderas

Kvantitativ analys 
genomförs med hjälp av 

Excel och enklare 
samband analyseras med 

hjälp av JASP

272 fritextsvar genomgår 
en kvalitativ analys, se 
separat flödesschema



 

17 
 

spridning till den tänkta målgruppen i forum, organisationer och med hjälp av 

yrkesverksamma terapeuter. Enkäten kunde på så vis snabbt spridas och möjliggöra ett större 

antal svar. 

Personer som fått sin psykoterapi betalad av arbetsgivare, försäkringsbolag och liknande har 

exkluderats då undersökningen haft fokus på personer som betalat sin psykoterapi med privata 

medel.  

2.5.1 Bortfall 

Av enkätens 643 svar har 31 stycken tagits bort av följande anledningar: 9 personer svarade 

att de aldrig gått till en privat psykoterapeut alternativt svarat att de bara gått i psykoterapi i 

offentlig vård, 6 personer har angett att psykoterapin betalats av försäkringsbolag, 6 har angett 

att arbetsgivaren helt har stått för kostnaden, 3 personer har angett att terapin betalats av 

landstinget/regionen, 3 stycken har lämnat flera frågor obesvarade, 1 har svarat att den inte 

går i psykoterapi och aldrig har gjort det, 1 att den svarat för sitt barn som gått gratis till BUP, 

1 har givit osannolika svar och 1 har betalat för internethjälp via app.  

2.6 Dataanalys 

Resultaten har bearbetats genom både kvantitativ - och kvalitativ dataanalys. Den kvantitativa 

analysen har till största delen skett i Excel och redovisas i form av deskriptiv statistik i text, 

tabeller och figurer. Med hjälp av statistikprogrammet JASP har vi tittat på sambandet mellan 

ålder och årsinkomst och vem som bekostat psykoterapin. 

Förutom att redovisa deskriptiv statistik har enklare samband undersökts och kategoriseringar 

har gjorts för att hitta vanliga teman i respondenternas fritextsvar.  

Då materialet inte kan ses som representativt och då studien är mer av undersökande, 

explorativ art och inte har en ambition att hitta generella slutsatser så har analysens fokus 

legat på de fritextsvar som lämnats i enkäten och inte i statistiska analyser. 

 
För att bearbeta och analysera respondenternas fritextsvar så användes kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det ofta ett nödvändigt komplement till 

kvantitativa analyser, för att ett forskningsresultat ska bli så väl belyst som möjligt. 

Innehållsanalys kan användas för att på ett vetenskapligt sätt analysera skrivna dokument, 

eller sådana som återger tal. Objektet är själva kommunikationsinnehållet. Det finns två olika 

typer av ansatser vid tolkningen av data, manifest och latent. Den här studiens data lämpade 
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sig i första hand för en manifest innehållsanalys då den fokuserar på fritextsvarens synliga, 

uppenbara komponenter - det vill säga det som direkt uttrycks i texten av respondenterna 

själva. Vid en latent innehållsanalys gör forskaren en tolkning av textens innebörd. 

Graneheim & Lundman (2004) menar dock att det alltid blir någon form av tolkning av en 

text, men den kan vara mer eller mindre djup. 

 

Processen inleddes med att samtliga fritextsvar skrevs ut i ett dokument som båda författare 

hade tillgång till, för genomläsning. Texterna lästes igenom flera gånger, först ytligt och 

sedan mer noggrant. De flesta fritextsvar var korta, bestående av ett fåtal meningar medan 

några var längre stycken av text. Sex preliminära kategorier kunde relativt snabbt urskiljas 

redan efter en ytlig genomläsning, dessa antecknades för hand på papper enligt en 

mindmapstruktur. Efter detta jämfördes betraktelser av “röda trådar” i textmaterialet. 

Kategorierna benämndes ”teman”, vilka färgkodades. Därefter tog en ny process vid där 

varje fritextsvar färgkodades och länkades till respektive tema. Vissa fritextsvar kunde länkas 

till fler teman än ett, när så skedde diskuterades huvudtemat fram av författarna. Vid 

färgkodning/kategorisering av fritextsvar sker därmed en viss tolkning av latent innebörd i 

dem - precis som Graneheim & Lundman (2004) påtalar. Några urval av citat från 

fritextsvaren plockades slumpmässigt ut för att illustrera varje tema i resultatdelen. Eftersom 

samtliga fritextsvar som kategoriserats till varje tema räknades för att återges i procent, så kan 

innehållsanalysen även sägas ha kvantitativa inslag. Processen kan illustreras genom 

nedanstående flödesschema. 
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Figur 2. Flödesschema för den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Enkäten är utformad i Microsoft forms vilket innebär att endast författarna har haft tillgång 

till den. Ingen personlig information såsom namn, användar-ID eller liknande sparas enligt 

Microsoft forms information, och detta är inte heller uppgifter som det finns något intresse av. 

Enkäten besvarades helt anonymt och frågorna formulerades på så sätt att det inte var möjligt 

att räkna ut vem som har svarat på den. Enkäten har också varit helt frivillig att besvara. De 

psykoterapeuter som hjälpt till att administrera QR-kod till enkäten kom aldrig att ha tillgång 

till svaren och har inte heller varit delaktiga i insamlandet av svar och resultat. Fritextsvar 

som innehållit viss tänkbar identifierbar information har inte redovisats. 

 

                                            3. Resultat  
 

3.1 Deltagare - finns det en typisk patient? 

Beskrivande statistik för de 612 studiedeltagarna återges i tabell 1. Den “typiska” patienten i 

vår undersökning är en heltidsarbetande kvinna i åldern 36-45 år, boende i en storstadsregion,  

med universitets- eller högskoleutbildning samt med en relativt hög årsinkomst. Alla län är 

representerade, Stockholms län står för flest andel svar med 28%, och Jämtland lägst med 

0.005%. 

 

Genomläsning av 
fritextsvar

Identifiering av 
meningsbärande enheter Preliminär kategorisering

TematiseringFärgkodningUrval av illustrerande 
citat
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Tabell 1. Beskrivande statistik för enkätdeltagarna. 

Variabel Antal % 

Ålder 
 -17 
 18-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-65 
 66- 

 
n=4 
n=37 
n=153 
n=217 
n=137 
n=46 
n=18 

 
0.6% 
6% 
25% 
35% 
22% 
7% 
3% 

 

Kön 
 Kvinna 
 Man  
 Annat  
 Ej svar 

 
 
n=519 
n=85 
n=3 
n=2 

 
 
84% 
14% 
1% 
1% 

 

Civilstånd 
 Singel 
 Sambo 
 Särbo 
 Gift 
 I ett förhållande 
 Annat 

 
 
n=197 
n=146 
n=32 
n=189 
n=31 
n=14 

 
 
32% 
24% 
5% 
31% 
5% 
2% 

 

Samhällsstorlek 
 Upp till 20 000 inv 
 Mer än 20 000 inv 
 Mer än 100 000 inv 

 
 
n=100 
n=139 
n=369 

 
 
16% 
23% 
60% 

 

Försörjning 
 Inkomst av lön 
 A-kassa 
 Försörjningsstöd 
 Annat 

 
 
n=469 
n=9 
n=14 
n=109 

 
 
75% 
1% 
2% 
18% 

 

Årsinkomst 
 Låg (0-250 000kr) 
 Medel (251 000-450 000kr) 
 Hög (451 000kr och uppåt) 
 Vill ej uppge/vet ej 

 
 
n=146 
n=314 
n=117 
n=35 

 
 
24% 
51% 
19% 
5% 

 

Sysselsättning 
 Heltidsarbete 
 Deltidsarbete 
 Studerande 
 Sjukskriven 
 Pensionär  
 Arbetslös 
 Föräldraledig 
 Annat 

 
 
n=362 
n=81 
n=49 
n=44 
n=21 
n=13 
n=12 
n=27 

 
 
55% 
13% 
8% 
7% 
3% 
2% 
2% 
4% 

 

Utbildningsnivå 
 Högskola/universitet 

 
 
n=466 

 
 
76% 
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 Gymnasieutbildning 
 Grundskola 
 Yrkeshögskola 
 Annat 

n=87 
n=25 
n=25 
n=7 

14% 
4% 
4% 
1% 

 
Län 
 Stockholm 
 Södermanland 
 Västergötland 
 Skåne 
 Uppsala 
 Dalarna 
 Västmanland 
 Östergötland 
 Örebro 
 Västerbotten 
 Halland 
 Gävleborg 
 Värmland 
 Kronoberg 
 Norrbotten 
 Blekinge 
 Kalmar 
 Jönköping 
 Västernorrland 
 Gotland  
 Jämtland 

 
 
n=171 
n=91 
n=86 
n=63 
n=37 
n=29 
n=19 
n=16 
n=14 
n=14 
n=10 
n=9 
n=7 
n=7 
n=6 
n=6 
n=6 
n=6 
n=4 
n=4 
n=3 

 
 
27% 
14% 
14% 
10% 
 6% 
 5% 
 3% 
 2% 
 2% 
 2% 
 1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 
<1% 

 

 

3.2 Vilka sökorsaker är vanliga?  

Vanligaste sökorsakerna bland respondenterna var depression, ångestproblematik, en önskan 

att få prata om/bearbeta sin barndom/uppväxt, få hjälp att förstå sina känslor, 

utmattningsproblematik samt stress vilket illustreras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Vanliga sökorsaker (flera val möjliga) 

SÖKORSAK  ANTAL       % 

Depression n=315          51% 

Ångestproblematik n=287          46% 

Prata om/bearbeta barndom/uppväxt n=265          43% 

Hjälp att förstå mina känslor n=234          38% 

Utmattningsproblematik n=222          36% 

Stress n=217          35% 

Trauma/traumatiska upplevelser n=195          31% 

Hjälp med min personliga utveckling 

Relationsproblem 

n=179          29% 

n=175          28% 
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Sorg 

Livsproblem (identitet, åldrande mm) 

Sömnproblem 

Kris 

Problem i parrelationen 

Ilska 

Få stöd i föräldrarollen 

Arbetsrelaterade problem 

Neuropsykiatri (ADHD, autism) 

Annat 

Konflikthantering 

Ätstörning 

Smärtproblematik 

Sexualitet/sexuella problem 

Missbruk (droger, alkohol, spel mm) 

Skolproblematik 

n=127          20% 

n=126          20% 

n=113          18% 

n=92            15% 

n=83            13% 

n=57              9% 

n=52              8% 

n=49              8% 

n=44             7% 

n=44             7% 

n=43             7% 

n=36             5% 

n=28             4% 

n=27             4% 

n=17             2% 

n=14             2% 

 

3.3 Hur hittade man sin psykoterapeut? 
I tabell 3 ser vi hur man hittat sin psykoterapeut. Under rubriken “annat” hittar vi bland annat 

svar som exempelvis “tips från vårdcentral eller annan vårdgivare”. Flera har svarat att de 

påbörjat psykoterapi betald av den offentliga vården och sedan fortsatt att betala själv när de 

uppnått maxantalet av beviljade samtal hos en privatpraktiserande psykoterapeut (med 

vårdavtal).  

 

Tabell 3. Hur enkätdeltagarna hittat sin terapeut. 

SÖKVÄG ANTAL      % 

Fick rekommendation av en bekant n=290         47% 
 
Via nätet, t.ex google 

 
n=226         36% 

  
Via annons 
 
Annat 

n=8              1% 
 
n=65           10% 

  
 

3.4 Motiv till att själv betala för psykoterapi 

Två enkätfrågor handlade om vem som betalar för pågående psykoterapi respektive vem som 

betalat för tidigare psykoterapi. Övervägande delen av respondenterna har betalat sin 
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psykoterapi själva vilket framgår av tabell 4. Deltagarna passade således in på den tilltänkta 

målgruppen. 

 

Tabell 4. Vem som har betalat pågående och tidigare psykoterapi 

VEM BETALADE? PÅGÅENDE                      TIDIGARE 
PSYKOTERAPI                PSYKOTERAPI        

 
Jag själv 

 
n=342  (85%)                       n=460  (82%) 

  
Nära anhörig n=31      (7%)                       n=48    (8%)               
  
Annan släkting n=3       (1% )                       n= 2     (1%) 
  
Annan n=25      (6%)                       n= 45   (8%) 
  

 

 
I tabell 5 redovisas respondenternas motiv till att själva betala för psykoterapi, fler alternativ 

kunde väljas där. Vanligaste motivet var att man ville välja sin psykoterapeut själv följt av för 

långa väntetider i vården.  

 
 
Tabell 5. Skäl till varför man själv betalat sin psykoterapi. 
 
VARFÖR BETALADE DU SJÄLV?  ANTAL     %            
Jag ville välja min psykoterapeut själv 
 

 n=264         43% 

För lång väntetid i den offentliga vården  n=239         39% 
 
Valmöjlighet gällande metod 

  
n=215         35% 

 
Valmöjlighet gällande längd på 
behandlingen 

  
n=197         32% 

 
Annat 

  
n=187         30% 

 
Rekommendation att anlita just denna 
terapeut 

  
n=137         22% 

 
 

3.5 Relation mellan vem som betalar och årsinkomst 

För att få en bild av hur deltagarnas ekonomiska situation ser ut jämfört med vem som betalat 

för psykoterapin gjorde vi en jämförelse i tabell 6. Där framgår att de deltagare som angett att 

en nära anhörig betalat för psykoterapin, också har de lägsta inkomsterna. 
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Tabell 6. Samband mellan inkomst och betalare 

VEM BETALAR DIN 
PSYKOTERAPI?  

                     ÅRSINKOMST1 
                  

 
 

Låg                  Medel               Hög              Ej svar  

Jag själv                                                                                                                n=77 (74%)     n=173 (89%)     n=74 (96%)  n=19 (79%) 
 
Nära anhörig                                                    

  
n=21 (20%)     n=7    (3%)        n=1   (1%)    n=3  (12%)         

 
Annan släkting 

 
n=0  (0%)        n=2   (<1%)       n=0  (0%)    n= 0 (0%) 

 
Annan 

 
n=6  (5% )       n=12   (6%)       n=2   (2%)   n=2  (8%) 

1I tabellen har vi definierat låginkomst 0-250 000 kr/år, medelinkomst 251 000-450 000 kr och 

höginkomst som 451 000 kr och högre 

 

3.6 Relation mellan vem som betalar och ålder 

I tabell 7 har vi tittat på sambandet mellan ålder och vem som betalat för psykoterapin. Av 

samtliga deltagare under 18 år har nära anhörig betalat den privata psykoterapin.  Personer 

över 66 år har uteslutande betalat sin psykoterapi själva. 

 

Tabell 7. Samband mellan ålder och betalare.  

ÅLDER JAG  
SJÄLV 

NÄRA 
ANHÖRIG 

ANNAN 
SLÄKTING 

ANNAN  

-17 n=0 
(0%) 

n=3 
(100%) 

n=0 
(0%) 

n=0 
(0%) 

 

 
18-25 

 
n=18 
(66%) 

 
n=9 
(33%) 

 
n=0 
(0%) 

 
n=0 
(0%) 

 

 
26-35 

 
n=92 
(81%) 

 
n=12 
(10%) 

 
n=1 
(<1%) 

 
n=8 
(7%) 

 

 
36-45 

 
n=126 
(89%) 

 
n=5 
(35%) 

 
n=0) 
(0% 

 
n=10 
(7%) 

  

 
46-55 

 
n=71 
(92%) 

 
n=2 
(2%) 

 
n=1 
(1%) 

 
n=3 
(3%) 

  

 
56-65 

 
n=24 
(92%) 

 
n=1 
(3%) 

 
n=0 
(0%) 

 
n=1 
(3%) 

  

 
66- 

 
n=12 
(100%) 

 
n=0 
(0%) 

 
n=0 
(0%) 

 
n=0 
(0%) 
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3.7 Redovisning av respondenternas fritextsvar  

I de 612 inkluderade enkäterna har 272 fritextsvar angetts. Det kvalitativa analysarbetet av 

dessa svar har visat på mönster gemensamma för de som svarat på enkäten. Dessa svar har i 

enlighet med det delats in i teman. Dessa är: 

1) Bristande tillgänglighet eller otillgänglig vård, 42% 

2) Missnöje med den vård man erbjudits eller genomgått, 30%  

3) Autonomi och valfrihet, 21% 

4) Önskemål rörande integritet och konfidentialitet, 5% 

5) Efterfrågan avseende särskild kompetens och specialistkunskaper, 3% 

6) Föreställningar om privat vård och privatpraktiserande psykoterapeuter kontra offentlig 

vård, 2% 

Varje tema redovisas genom en inledande sammanfattning, och illustreras av respondenternas 

egna citat. 

 
Tema 1:  Bristande tillgänglighet eller otillgänglig vård 

Totalt 42 % av respondenterna motiverar sitt val att söka sig till privat psykoterapi med att 

man haft upplevelser av bristande tillgång till vård, eller upplevelser av en helt otillgänglig 

vård. Under detta tema återfinns det som har anknytning till patienters svårigheter att få 

tillgång till psykologisk behandling, det vill säga allt ifrån upplevda svårigheter att komma i 

faktisk kontakt med psykoterapeut/psykolog pga att det inte finns någon sådan tillgänglig, 

eller månader till årslånga väntetider. En del respondenter beskriver att det varit för akut för 

att kunna vänta, att betala för vård privat har då upplevts som en fråga om att överleva. Här 

återfinns beskrivningar av det svåra i att behöva utsätta sig för att träffa flera personer som 

man måste öppna sig för, och som sedan ska göra bedömningar gällande om man som patient 

“mår tillräckligt dåligt” för att kvalificera sig för att erhålla psykoterapeutisk behandling, dvs 

premisser för att komma ifråga/anses prioriterad. Här beskriver patienter t ex att man endera 

bedömts “för sjuk” eller “inte tillräckligt sjuk (suicidal). 

 

Tabell 8. Exempelsvar tema 1: Bristande tillgänglighet eller otillgänglig vård. 
__________________________________________________________________________________ 
 
“Från att jag fick diagnos efter en psykos kopplad till ett maniskt tillstånd, så tog det 8 månader innan jag 
skulle få börja i terapi. Efter 4-5 månaders väntan mådde jag så dåligt och var i en så djup depression att en 
nära familjemedlem erbjöd sig att betala 10 ggr hos en privat psykolog med den inriktningen. Jag tog skamset 
emot erbjudandet” 
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“Det fanns ingen psykoterapeut på min vårdcentral och läkaren rekommenderade mig att söka privat” 
 
“Jag valde att gå till en privatklinik för att den offentliga vården inte gav mig något val. Kötiderna är så långa 
att man hinner bli ett med sina problem innan man får återkoppling. --Att regionerna är hårt belastade med 
stor efterfrågan och litet utbud, märks i det stressiga bemötandet. Jag stöder inte privatisering. I Sverige har vi 
allmän vård för alla vistande i Sverige. Men man ska även ha rätt till psykisk vård. Privatisering är en 
nödlösning. Inte en lösning” 
 
“Ville inte bli ifrågasatt, behöva bli bedömd om det var relevant, vänta etc, utan jag kände ett akut behov av 
att få hjälp omgående” 
 
“Jag stod i kö i 3 år, jag kände att den privata psykoterapin var mitt enda alternativ. Jag valde att gå till privat 
psykolog eftersom jag aldrig fick någon hjälp. När jag väl blev kontaktad av BuP efter 3 år så fick jag inte rätt 
hjälp. De tog inte min situation på allvar” 

 
“Det är jättesvårt att få remiss till en bra psykolog eller psykolog överhuvudtaget i den offentliga vården. Jag 
blev nekad trots att jag var i en djup depression. Fick gå privat. Kunde göra det tack vare lån av mina 
föräldrars arv. Hade aldrig haft råd att betala själv” 
 
“Jag får inte gå i den offentliga vården. Privat är enda alternativet. Där jag bor får man inte träffa terapeut 
genom den offentliga vården om man inte har ångest, OCD eller neuropsykiatrisk diagnos. Man kan få kbt på 
VC 10 gr men kbt passar inte för allt. Känner många med psykiska besvär som inte får hjälp och privat har de 
inte råd med. Antidepressiva är det enda läkarna har att komma med” 
 
“Jag nekades hjälp inom offentlig vård pga “för sjuk” 
 
“Processen att söka offentligt är svår. Dels motivera varför man behöver hjälp och få till svar att bara om man 
är suicidal så får man hjälp. Också det plågsamma i att söka stöd, bli mött och sedan inte få hjälp. Starka 
begränsningen till ett visst antal träffar” 
 
“Blev sjukskriven 2016 för svår utmattning, depression och ångest och var i stort behov av hjälp men fick 
ingen. Var tvungen att ta mina sista besparingar och fick betala 20 000 kr själv, när man egentligen ska få sånt 
av vården” 
 
“Här där jag bor måste man stå i kö i flera år. Privat är enda alternativet för att leva” 
 
“Allt för långa köer och väntan i landstingets omsorg och ointresserade terapeuter. Månader upp till ett år i kö 
både för barn och vuxna” 
 
“Personalbyten hela tiden med långa väntetider. Tror inte mina problem var tillräckligt stora för offentlig 
vård. Omständigt system och oklart hur man skulle gå tillväga för att komma i kontakt med psykoterapeut” 
 
“Det finns inga rimliga ingångar till den offentliga vården, inget sätt att boka en tid på nätet” 
 
“Jag blev inte beviljad av läkaren att få gå till en psykolog” 
 
“Jag ville inte behöva förklara mina behov eller försöka övertyga “grindvakt” om mina behov” 
 
“Jag upplevde det lättare att direkt kunna komma i kontakt med en psykoterapeut genom att gå privat. 
Upplevde det mer krångligt att gå genom den offentliga vården via exempelvis läkare eller sjuksköterska” 

 

Tema 2: Missnöje med den vård man erbjudits eller har genomgått 

Av respondenterna var det 30% som angav missnöje/tidigare negativa erfarenheter i mötet 

med den offentliga vården som skäl till att söka privat psykoterapi. Under detta tema återfinns 
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negativa upplevelser man har haft i sin kontakt med vården i samband med att man sökt hjälp 

för sin psykiska ohälsa. Det har handlat dels om missnöje med den vård man blivit erbjuden;  

t ex att man har önskat psykoterapi men endast erbjudits medicinsk behandling, eller erbjudits 

psykoterapeutiska samtal utifrån endast en metodinriktning, dvs bristande alternativ, oftast 

nämns KBT i det sammanhanget som enda alternativet samt dels missnöje med den vård man 

har genomgått och faktiskt erhållit. Här återfinns upplevelser av att vården varit av låg 

kvalitet, att man erbjudits för få samtal/fått en för kort behandling, upplevelser av fel 

metodinriktning, att man erbjudits gruppbehandling när man önskat individuella samtal. Här 

finns även negativa upplevelser i form av bristande, invaliderande eller kränkande bemötande, 

bristande samarbetsallians med behandlaren man erbjudits, att man upplevt sig fara illa och 

må sämre av den behandling man fått eller att man inte upplevt sig ha blivit bättre. 

 

Tabell 9. Exempelsvar tema 2: Missnöje med erbjuden eller genomgången vård. 
_______________________________________________________________________________________ 
“Fick först psykoterapi genom vårdcentralen som var fruktansvärd och gjorde mig destruktiv” 
 
“Den gång jag sökte hjälp genom vården så var kötiden alldeles för lång. När jag väl fick hjälp var det i form 
av en stresshanteringsgrupp som inte alls stämde in på mitt behov” 
 
“Har testat psykoterapeut några samtal inom psykiatrin, kände mig inte bra bemött, lite som att jag var “dum i 
huvudet” typ. Ingen rolig känsla när man söker hjälp. Dessutom erbjöds bara KBT som inte alls passar mig” 
 
“Jag tyckte att terapin på vårdcentralen var av väldigt låg kvalitet. Kändes som kuratorn knappt hade steg 1” 
 
“Jag behövde fortsatt stöd efter avslutad behandling och bekostar det själv, vilket blir ca 1 gång per månad. 
Regionens beslut att en person som gått i terapi ska sättas i “karantän” i ett år innan regionen bekostar en ny 
behandling känns ogrundad och passar få” 
 
“Blev bara erbjuden SSRI (antidepressiv medicinering) av vården, vilket jag vägrade” 
 
“Jag fick en del samtalsstöd via den offentliga vården, men det var omöjligt att få en kontinuerlig kontakt 
över tid” 
 
“Hos hälsocentralen kunde jag efter 4 månaders väntan bara få två träffar med en psykolog, sedan riktad 
gruppterapi med bestämt tema. Fick remiss till psykiatrin, fick räkna med ett års väntan--vem har tid med 
detta när man mått dåligt psykiskt i över ett år redan och sjukpenningdagarna har tagit slut hos FK?” 
 
“Blev inte tagen på allvar på vårdcentralen, och blev inte erbjuden mer än tre gånger KBT, då inriktad på 
något helt annat än mina problem” 
 
“Fick från början psykoterapi via sjukvården, men blev hela tiden ifrågasatt och det begränsade mina samtal. 
För att få någon ordning på terapin valde jag att betala själv” 
 
“Jag tyckte inte jag fick någon bra relation med terapeuten på min vårdcentral. Det har kostat mig en enorm 
summa pengar att gå i terapi eftersom jag varit tvungen att leta efter privata alternativ” ” 
 
“Dålig tillgång till psykoterapi via psykiatrin, dålig erfarenhet av den terapi jag fick tillgång till samt att jag 
känner att jag inom psykiatrin förminskas” 
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“Blev pga långvarig stress kopplad till hem och arbete sjukskriven. Fick själv leta samtalsstöd då ingen först 
fanns. Sen fick jag hjälp, men jag upplevde inte att den personen jag tilldelades funkade för mig...och 
betalade tillslut privat för en egen. Men jag tvingades alltså leta och orka hitta hjälp själv. Inte helt bra”. 
 
“Hos VC har jag fått byta behandlare oerhört ofta och ej fått någon bra hjälp. Därför har jag valt att söka på 
egen bekostnad” 
 
“Primärvårdens psykolog var konstig i sitt bemötande och jag mådde sämre efter att ha varit på dessa möten. 
Fanns ingen annan att tillgå på denna VC som jag var skriven på”  

 

Tema 3: Autonomi och valfrihet 

Temat autonomi och valfrihet framkommer som motiv till att välja bort den offentliga vården 

till förmån för det privata alternativet hos 21% av respondenterna. Under detta tema återfinns 

anledningar kopplade till patienters önskan om valfrihet vad gäller metod, terapeut, och 

önskad längd på sin behandling. Man vill veta något om sin psykoterapeut i förväg, känna att 

man kan välja en psykoterapeut som man trivs med och kan få en god samarbetsallians med. 

Egna önskemål kring den behandling man upplevt sig vilja ha, att få vara med och styra vad 

man vill kunna prata om, en önskan om att få egen makt och viss egen kontroll över sin egen 

samtalsbehandling - dvs en personlig individanpassad vård. Det kan vara att man vill slippa 

diagnosticering och att få tillgång till samtal med psykoterapeut utan att ha en diagnos. Många 

beskriver att de endast erbjudits kortare varianter av KBT, och att ett smalt utbud av 

psykologisk behandling har medfört att de behövt söka privat. 

 

Tabell 10. Exempelsvar tema 3: Autonomi och valfrihet. 
______________________________________________________________________________________ 
 
“Kändes enklast att gå privat för att få det på en gång, och veta något om vem jag skulle träffa” 
 
“Inom den offentliga vården har du inte möjlighet att välja den terapi och den terapeut som du själv känner 
passar dig och dina problem. Du får ta det som bjuds, vara utan eller söka privat hjälp. Har fått mycket bra 
hjälp av de jag sökt privat. Inte alltid lika bra inom vården” 
 
“Det privata alternativet kändes som ett säkrare alternativ, jag hade varken ork eller tid att det inte skulle bli 
bra direkt ---Det var såklart ingen garanti det här heller, men med hjälp av rekommendationer så kändes det 
som ett alternativ där jag hade lite mer koll i ett läge i livet där allt var/är/innebär allt annat än kontroll”  
 
“Jag ville slippa VC och känslan av att min läkare kunde lägga sig i, vilket hen gjorde när jag fick hjälp via 
VC” 
 
“Skulle aldrig söka terapi inom den offentliga vården, så instrumentell och likriktad som den är idag med bara 
fokus på symtom, diagnos, medicinering, tankar och beteenden hos individen. Känns som att det helt saknas 
kunskap och intresse för djupare förståelse för mänskliga existentiella och relationella problem. Är glad att 
jag haft möjlighet och drivkraft att kunna söka mig utanför den offentliga vården för att få den hjälp och stöd 
jag behövt i svåra situationer” 
 
“Hade en skamfylld anledning till terapi. Ville inte motivera mig flera varv och sedan få vänta i evigheter” 
 



 

29 
 

“Jag gick till en privat existentiell psykoterapeut, vilket kändes viktigt för mig, att arbeta med livsfrågor inte 
bara symtom” 
 
“Att själv söka upp terapier och terapeuter av olika slag jag upplever är rätt för mig just nu där jag befinner 
mig i min utveckling vill jag inte överlåta åt allmänvården. Mitt egna fulla engagemang för mitt eget liv just 
när det händer är avgörande viktigt” 
 
“Vill behandlas som en klient, inte som en patient” 
 
“För att få ha samma terapeut och inte en ny varje besök!” 
 
”Skäl till varför jag undviker offentliga vården: väldigt svårt att få kontakt med dem (både lång väntetid och 
rent faktiskt att nå dem). De vägrar ha alternativa kommunikationsvägar som mail eller telefonsamtal vid 
behov - personal byts ut konstant och framför man att det påverkar en negativt så är det enbart mitt problem - 
man är maktlös vad gäller att påverka sin egen vård, ex vem man vill träffa/få terapi av & hur länge (enda 
egna valet är att avsluta på egen hand)--” 
 
“Psykodynamisk terapi erbjuds sällan inom offentlig vård” 
 
“Ville inte bli medicinerad” 
 
“Det är svårt att hitta “rätt terapeut”. Därför är det bra med någon att tala med innan som kan hänvisa till ett 
par tre stycken som man kan välja att kontakta. Jag hade turen att få hjälp med detta” 
 
“Den offentliga vården kunde bara erbjuda KBT, och terapeuten som var kopplad till cancervården ville inte 
tala om mina andra problem, bara om cancern” 
 
“Valmöjlighet gällande tider på dygnet” 
 
“Min psykolog slutade inom den offentliga vården och jag ville inte byta psykolog” 
 
“Jag valde att söka mig till privat vård för att jag på VC bara fick träffa beteendevetare. Jag upplevde att trots 
att jag gick till olika terapeuter hade alla samma metod och program och kunde inte erbjuda något annat 
utanför den mallen” 
 
“För mig var det viktigt att terapeuten hade bred och djup utbildning. Därav att jag kollade upp 
utbildning/kompetens. Viktigt att det var en person med utbildning; psykolog eller psykoterapeut för att få 
bredd och djup” 

 
 

Tema 4: Önskemål rörande integritet och konfidentialitet 

I fritextsvaren framkommer att en anledning till att gå till en privatpraktiserande 

psykoterapeut är en önskan om att skydda sin integritet, vilket 5 % av deltagarna i enkäten 

framhåller. En del patienter upplever det som negativt att fler personer än behandlande 

psykoterapeut har möjlig tillgång till deras journalhandlingar inom den offentliga vården, och 

flera beskriver att de eftersöker och vill försäkra sig om konfidentialitet. 

 

Tabell 11. Exempelsvar tema 4: Önskemål rörande integritet och konfidentialitet. 
________________________________________________________________________________________ 
“Jag hade råd att tänka på min integritet, men det har tyvärr inte alla. I mitt län har vi en psykiatrisk klinik och 
sedan ett 15-tal vårdcentraler där enstaka har leg psykoterapeuter anställda, alla känner alla i regionen” 
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“Jag ville behålla min anonymitet till en högre grad genom att undvika att samtalen journalfördes inom 
sjukvården” 
 
“Privat terapi hamnar inte i offentliga journaler, vilket skulle kunna vara till nackdel vid olika 
myndighetskontakter eller särskilda arbetsansökningar, även om det bara egentligen var en tillfällig livskris 
som krävde hjälp. För att få vården via offentlig sektor behöver det stå en diagnos, vilket kan vara till nackdel 
i framtiden” 
 
“Ville inte bli behandlad av kollegor” 
 
“Största anledningen till att jag valt att söka mig till den privata terapeuten är för att läkare inte ska ha tillgång 
till den delen av min journal--erfarenheter har gjort att jag nu söker mig till ett separat journalsystem som inte 
påverkar den vården eller bemötandet jag får hos läkaren”  
 
“Har ingen tilltro till den offentliga vården, vill inte riskera att behöva lämna ut mig till flera i vårdkedjan 
innan jag väl får samtal” 
 
“Arbetar själv inom landstinget och ville inte gå till någon som känner mig i min profession” 
 
“Slippa Försäkringskassans och Vårdcentralens kontroll och inblick i min vård, ville utgå från mig, inte från 
FK, VC” 
 
“Att söka sig till offentlig vård/psykoterapi/psykiatri är inte självklart när man själv arbetar inom området, 
därför sökt privat” 

 

Tema 5: Efterfrågan gällande särskild kompetens och specialistkunskaper 

Under detta tema hittar vi anledningar som handlar om psykoterapeutens kompetens. Ca 3 % 

av respondenterna beskriver att valet att gå till privatpraktiserande psykoterapeut handlade om 

att man eftersökte en terapeut med viss kompetens eller med specialistkunskaper som man 

inte kunnat hitta i, eller kunnat få, via den offentliga vården. Det har handlat om att man 

efterfrågat kompetens hos psykoterapeuten avseende exempelvis PTSD och/eller komplexa 

trauman och sexuella övergrepp. Några har också nämnt att det varit svårt att få 

psykoterapeutisk behandling i samband med sorgereaktioner, relationsproblematik, vid 

upplevda svårigheter att hantera känslor - eller vid sjukdomsfall som vid eftervård vid ex 

cancersjukdom.   

 

Tabell 12. Exempelsvar tema 5: Efterfrågan på särskild kompetens/specialistkunskaper. 
________________________________________________________________________________________ 
 
“Jag har PTSD och sökte en terapeut med den kompetensen” 
 
“Sökte en person som hade kunskap om spelberoende” 
 
“Behövde specialist för att hantera posttraumatisk stress i samband med ett uppbrott från en relation med 
psykisk misshandel” 
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“Landstingets psykiatri kunde ej ge vård för komplex PTSD och satte andra diagnoser som inte stämde, efter 
6 år i psykiatrin avslutade jag min kontakt och sökte privat vilket förändrade mitt liv då terapeuten hade 
traumakompetens” 
 
“Det finns en otrolig okunskap inom sjukvården om hur cancer och operationer kan orsaka trauman som 
behöver bearbetas. Man får ingen eller för lite hjälp med den psykiska biten efter all somatisk behandling som 
slår ut hela kroppen” 
 
“Komplexa trauman kräver speciell kompetens” 
 
“Jag nekades behandling och psykoterapi inom den offentliga vården då autism inte är något som det erbjuds 
behandling för. Habiliteringen har en kortare “diagnosgrupp” med enkel diagnoskunskap på en förlöjligande 
nivå. Jag är inte i behov av utbildningsinsatser kring autism. Det jag behövt hjälp med har varit att träna på att 
identifiera känslor, differentiera dem--träna på mentalisering och perspektivtagande. Det erbjuds inte inom 
psykiatrin och det erbjuds inte på habiliteringen, därför var jag tvungen att bekosta behandling själv” 
 
“Som sjukskriven i utmattning så finns ingen kunskap inom landstinget” 
 
”Det behövs mångfald, fler terapeuter med psykodynamisk, existentiell, relationell och kroppsorienterad 
inriktning”  
 
“För att hitta något annat än KBT-inriktat idag måste man söka sig utanför vården. KBT hjälper inte mot C-
PTSD” 

 

Tema 6: Föreställningar om privat vård/privatpraktiserande psykoterapeuter kontra 

offentlig vård 

Här återfinns anledningar som har anknytning till respondenternas tankar, förhoppningar och 

antaganden omkring privat vård/privat psykoterapi och den privatpraktiserande 

psykoterapeuten, respektive uttryck för bristande förtroende för och bristande tillit till den 

offentliga vårdens möjligheter att erbjuda hjälp. Här framgår att det finns förväntningar på att 

den psykoterapeut som är privatpraktiserande är mer kompetent, mer specialiserad, tar 

emot/har mer tid och utrymme, och att vården hos en privatpraktiserande psykoterapeut är 

mer individuellt anpassad och mindre likriktad än inom offentlig vård. Totalt 2% av de som 

svarat på enkäten lyfter fram detta som huvudskäl till att man valt att betala för privat 

psykoterapi.  

 

Tabell 13. Exempelsvar på tema 6: Föreställningar om privat vård vs offentlig vård 
________________________________________________________________________________________ 
“Efter att ha provat ett antal terapeuter inom den offentliga vården med bristande resultat ville jag se om en 
privat vårdgivare kunde göra det bättre” 
 
“Har större förtroende för en privat behandlare än till en terapeut i den offentliga vården, känns som mer 
individuell behandling hos en privat” 
 
“Tror att en privat är mer engagerad och noggrann” 
 
“Tystnadsplikten är säkrare i den privata sektorn” 
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”Går en privat har en chans att komma tillbaks till samma terapeut senare i livet” 
 
”Engagemang och professionalitet är det jag fann inom den privata sektorn. Inte så konstigt, gör de ett dåligt 
jobb så uteblir klienterna och därmed inkomsterna” 
 
”Ibland är privata psykoterapeuter bättre och mer lämpliga för det jag vill ha hjälp med. Upplever att de har 
mer än 30 minuter och att de lägger ner mer av sitt engagemang och har andra metoder som är bättre. Mer 
öppet och inte lika smalt.” 
 
“Missbrukare har ingen rätt till psykvård i Sverige” 
 
”Okunskap, långa väntetider samt brist på psykologer gör att många ej får den hjälp de behöver och istället 
blir fullproppade med mediciner och hamnar ännu djupare nere i sin psykiska ohälsa” 
 
”Har medvetet undvikit den regionella psykvården för att jag har hört så mycket dåligt om den. Kände att jag 
behövde lite otraditionell terapi vilket också fungerade” 

                                                 

                                               4. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka motiv och behov hos en grupp svenska patienter 

med den gemensamma nämnaren att de sökt och själva bekostat sin psykoterapi hos en privat 

vårdgivare. Vår hypotes var att det valet kunde grunda sig i missnöje med den offentliga 

vården gällande väntetider, begränsad valfrihet etc. De frågeställningar vi hade var om det 

fanns en “typisk” patient, vilka sökorsaker som var vanliga, hur man hittade sin terapeut, vilka 

vanliga anledningar som fanns bakom själva valet att bekosta privat psykoterapi och om det 

gick att klargöra om någon anledning var vanligare än någon annan. 

 

4.1 Sammanfattning av resultatet 

I vår undersökning är den “typiska patienten” en kvinna i åldersgruppen 36-45 år, boende i 

storstadsregion, heltidsarbetande och med universitets- eller högskoleutbildning och har en 

relativt hög årsinkomst. Depression angavs som den absolut vanligaste sökorsaken och andra 

vanliga orsaker var ångestproblematik, en önskan att få prata om/bearbeta sin barndom samt 

att få hjälp att förstå sina känslor. Vanliga sätt att hitta sin terapeut var via rekommendation av 

bekanta och via nätet, ex vis google. Terapin har för de flesta bekostats av respondenterna 

själva, i enlighet med den avsedda målgruppen, men en del har delvis eller helt fått hjälp med 

finansieringen av någon nära anhörig eller släkting, det gäller framför allt yngre personer samt 

personer med låga inkomster. Möjlighet till valfrihet samt missnöje med bla väntetider i den 

offentliga vården är två viktiga orsaker till att man söker sig från den offentliga vården. 
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Utifrån resultatet av enkäten kan den hypotes som återfinns i inledningen bekräftas. Vid 

analys av fritextsvar har följande teman framträtt kring anledningar bakom själva valet att 

bekosta privat psykoterapi: Upplevelser av att psykoterapeutisk vård varit otillgänglig 

(svårigheter att komma ifråga för psykoterapeutisk behandling, avsaknad av personal etc), 

alternativt brustit i tillgänglighet (långa väntetider etc), missnöje med den vård man har 

erhållit (negativa upplevelser, bristande individanpassning, dålig matchning etc), möjlighet till 

egen valfrihet (val av psykoterapeut, metod, behandlingslängd etc), efterfrågan på särskild 

kompetens och specialistkunskaper samt föreställningar om privat psykoterapeutisk vård som 

bättre i olika avseenden i jämförelse med offentlig vård. 

 

4.2 Deltagarna och den typiska patienten 

Den “typiska” patienten i vår undersökning är, som nämnts, en heltidsarbetande kvinna i 

åldern 36-45 år, boende i en storstadsregion, med en relativt hög årsinkomst och med en 

universitets- eller högskoleutbildning. Här angav 76% att de har en universitets- eller 

högskoleutbildning, och den höga siffran torde dels förklaras av att höginkomsttagare 

vanligen är högre utbildade.  

Då kvinnor oftare söker psykologisk vård än män - se t e x rapport 2016:11 från Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin (Åsbring, Kosidou & Dalman, 2016,: Dennhag, 2017) så 

är det rimligt att detta skulle avspegla sig även i den här undersökningen, där hela 84% av de 

svarande var kvinnor.  

Inkomstnivån hos de svarande på enkäten ter sig ligga relativt hög, vilket gör att det på goda 

grunder går att påstå att det i den här studien framförallt är personer med goda inkomster som 

har haft möjligheten att göra valet att själva bekosta sin psykoterapi ur egen ficka. Det säger 

förstås dock inget om att människor med lägre inkomster inte skulle vilja göra samma val om 

de hade haft en ekonomisk möjlighet. I studien kan utläsas att personer med låga inkomster 

oftare får sin psykoterapi bekostad av en nära anhörig eller annan släkting. För människor 

med låga inkomster och som inte kan få ekonomisk hjälp från närstående så kan det bli 

bekymmersamt.  

4.3 Vanliga sökorsaker 

När det gäller sökorsaker bland respondenterna så ligger depression och ångest i topp, tätt 

följt på tredje plats av önskemålet att få prata om/bearbeta sin barndom och på fjärde plats 

behovet av att få stöd och hjälp med att förstå sina känslor. Att få tala om vad man varit med 
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om under sin uppväxt och under sitt liv, och att få hjälp att utforska sina känslor tillsammans 

med en professionell terapeut får betraktas som vanliga önskemål bland människor som söker 

psykoterapi. Här anger så många som 43% respektive 38% av respondenterna det bland sina 

sökorsaker. En tolkning av detta kan vara att flera av deltagarna har haft svårt att få gehör för 

sina önskemål gällande just dessa behov i en medicinskt styrd primär- och specialistvård - där 

en diagnos ofta behövs för att kvala in till behandling.  

 

Många människor söker psykoterapeutisk hjälp för emotionella, existentiella och 

psykologiska problem vilka kan vara svåra att försöka passa in i de diagnostiska kategorier 

som karakteriserar den s.k. medicinska modellen. I den här studien nämns exempelvis 

sorgereaktioner, relationsproblematik, utmattningssymtom, kriser samt svårigheter att hantera 

eller reglera känslor - men också traumatiska livserfarenheter av mer eller mindre komplex 

natur. Flera av dessa problem kan betraktas som normala reaktioner på utmanande 

livssituationer och livshändelser - men är samtidigt tillstånd som kan medföra ett stort lidande 

och funktionsnedsättning för de enskilda patienterna - och som utan behandling på sikt 

riskerar att förvärras eller fördjupas. Här är psykoterapi och samtalsbehandling icke-

medicinska behandlingsalternativ som många patienter i studien efterfrågar, för att bättre 

kunna hantera sina livsutmaningar och lidande. En återkommande fråga är hur långt man ska 

gå när det gäller samhällets bekostnad av psykoterapeutisk behandling samt i vilken 

utsträckning människors önskemål skall mötas – var ska gränsen för detta sättas och vilken 

grad av evidens eller annan kvalitetssäkring behövs för att avgöra detta?  

 

Som tidigare nämnts har man i bl.a. Finland och Tyskland ett annat system när det gäller 

psykoterapeutisk behandling. Sett till de positiva resultat man sett i Tyskland, så kan man 

tänka sig att det även i Sverige skulle vara både ekonomiskt lönsamt och förebyggande att 

samhället i ett tidigare skede var frikostig med psykoterapi, istället för att avvisa patienter som 

inte bedöms “tillräckligt sjuka” eller “för sjuka”. Att få tillgång till psykoterapi i rätt tid torde 

sannolikt bidra till att förebygga mer kroniska förlopp när människor söker den här typen av 

hjälp. Här behöver man förstå värdet av psykoterapeutiska insatser i en större kontext, att 

målet inte endast bör vara att bota, utan även kan vara lindrande eller funktionsuppehållande - 

att hindra ytterligare funktionsförsämring dvs. som nämnts att förebygga försämring och 

allvarligare sjukdom. 
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4.4 Vanliga anledningar bakom valet att bekosta privat psykoterapi 

Vanliga anledningar som framkommit har varit upplevelser av en otillgänglig vård och/eller 

bristande tillgänglighet samt missnöje med den vård man erbjudits. Deltagare i enkäten har 

upplevt att den vård som erbjuds inte utgått från deras individuella behov, utan de har fått 

anpassa sig till vad som erbjudits eller i värsta fall; fått acceptera att de inte kunnat erbjudas 

något alls. 30% har angett att de varit missnöjda med den vård de erbjudits eller genomgått 

(upplevelser av att få “fel” behandling, för korta behandlingar, bristande kvalitet, bristande 

relation etc). En stor del av deltagarna, 42% rapporterar att de upplevt endera att vården varit 

helt otillgänglig för dem, eller att de upplevt att det funnits brister i tillgänglighet. Långa 

väntetider är något som nämns av 39% av respondenterna. Av kommentarer i enkätsvaren 

framkommer att det för många varit helt nödvändigt att bekosta privat vård, en del påtalar att 

det “inte haft något annat val”.  Om studiens resultat vid en eventuell replikering skulle visa 

sig vara representativt för en större grupp patienter så borde detta uppmärksammas. Har 

samhället råd att acceptera att en grupp patienter inte erhåller vård alls p g a bortprioriteringar, 

att de tvingas stå i orimligt långa köer alternativt tvingas acceptera endast ett vårdalternativ 

som de upplever inte fungerar för dem, exempelvis enbart medicinering eller enbart en 

metodinriktning - för tillstånd som vi vet kan utvecklas till att bli livshotande?  

Som nämnts tidigare saknas nationella uppgifter som beskriver centrala aspekter av den vård 

som tillhandahålls svenska patienter som söker vård för psykisk ohälsa, och de data som finns 

antyder t ex att tillgången till utbildade psykoterapeuter och psykologer varierar stort mellan 

olika delar av Sverige. Att antalet legitimerade behandlare minskat med 25% mellan åren 

2000-2015, exemplifierar ett läge där det uppstått ett glapp mellan tillgång och efterfrågan, 

vad gäller specialistbehandlare. Bakom denna utveckling i sin tur finns flera olika orsaker, där 

exempelvis en kan vara stora pensionsavgångar i kombination med färre utbildningsplatser. 

Även autonomi, valfrihet och konfidentialitet har angetts som vanliga anledningar att söka 

privat psykoterapi. Bland dem som angett orsaker kopplade till autonomi och valfrihet (21%) 

återkommer svar som speglar att de sökt privatpraktiserande psykoterapeut för att få möjlighet 

att själva få styra vad de vill prata om och att få vara delaktiga i sin egen vård. Detta borde ses 

som självklarheter, vilka även har stöd i psykoterapiforskning - men som sett till den här 

gruppens egna beskrivningar inte varit självklart. I enkäten framkommer vidare att tydliga 

orsaker till valet att själv betala för sin terapi handlar om att man ville välja sin psykoterapeut 

själv, man vill vara med och välja metod och längd på sin behandling samt att man fått 
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rekommendationer att välja en särskild terapeut. Att få välja sin terapeut själv stod ut som 

viktigt för nära hälften av patienterna i studien (43%). Av dem som svarat på frågan hur de 

hittat sin terapeut svarar 47 % att de fått rekommendation av en bekant, där en möjlig tolkning 

bland andra skulle kunna vara att flera deltagare i den här gruppen av patienter via bekanta 

söker finna ”rätt terapeut”. 

Enligt Holmqvist och Philips (2008) finns forskningsöversikter på vad patienter kan uppleva 

som hindrande i psykoterapi och då lyfts exempelvis dålig “matchning” mellan patient och 

terapeut. Holmqvist och Philips nämner även att speciella svårigheter kan uppstå i 

terapeutiska relationer när patienters rollförväntningar på terapeuten inte stämmer överens 

med terapeutens teoretiska orientering. Utifrån resultatet i vår studie skönjs en önskan om att 

det för många upplevts mycket viktigt att ha en valfrihet, en egenmakt/kontroll och att få 

känna sig delaktiga i sin vård - och att det är lätt att i den offentliga vården känna sig 

utlämnad till andras vetskap om vad som är bäst för en, och där patientens kunskap om sig 

själv inte har räknats. Patienterna tycks ha velat kunna välja en terapeut de matchar med, och 

där de upplever att deras förväntningar på psykoterapin kan uppfyllas. Patienterna vill vara 

agenter och inte enbart passiva mottagare av en “kur” som experter ordinerat dem. Återigen 

dyker här frågor upp om hur långt samhället kan tillgodose patienters önskemål och var 

rimliga gränser ska sättas – alla behov kan inte tillgodoses för alla patienter – men att ha ett 

aktuellt kunskapsunderlag där patienters behov också tas i beaktande är nog så viktigt.  

 

Ett annat tema bland fritextsvaren handlar om konfidentialitet och integritet. Ett antal av de 

svarande har angett att de valt en privat psykoterapeut för att inte hamna i den offentliga 

vårdens journalsystem. Det kan t ex handla om att de inte vill att en vårdgivare ska dra 

förhastade slutsatser om ens tillstånd eller om ens person utifrån det som står i journalen eller 

en önskan om att bli bedömd utifrån det faktiska mötet här och nu. Rädsla att obehöriga ska 

komma åt denna information finns också omnämnd. Många har också angett att när en själv 

jobbar i vården kan detta bli ännu viktigare, det känns inte bra att gå till en eventuell 

samarbetspartner eller någon man stöter på i sin professionella yrkesroll. Ett antal av 

respondenterna har angett att ett skäl till att de vänt sig till en privatpraktiserande 

psykoterapeut är önskan om att få en speciell kompetens eller specialistkunskap inom ett visst 

område, som de inte har kunnat hitta inom den offentliga vården, ex vis vid PTSD/komplexa 

trauman, sorg, stress, svårigheter att hantera känslor och vid eftervård av cancersjukdomar. 

Detta är tillstånd som kan ha en varierande allvarlighetsgrad och där man skulle kunna 
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förvänta sig att hjälp med rätt kompetens skulle kunna finnas på antingen primärvårdsnivå 

eller specialistnivå. Patienter med en somatisk sjukdom i behov av specialistvård förväntas 

inte söka och bekosta den själva. Här tycks somatisk ohälsa värderas på ett annat sätt än 

psykisk ohälsa, vilket förefaller få konsekvenser för patienterna som själva måste leta upp rätt 

kompetens och dessutom betala för den. 

 

4.5 Den medicinska modellen vs den kontextuella modellen 

Ideologier påverkar vården, både explicit och implicit. Inom psykoterapifältet som helhet 

samexisterar sk medicinska och kontextuella ideologier och kan - i de bästa av världar - 

befrukta varandra (Dennhag, 2017). I Havnesköld & Elmquists nyutkomna bok Psykoterapi - 

de sex grundläggande kompetenserna (2020) beskrivs dessa två ideologiska sätt att se på 

psykoterapi som relaterar till resultaten i vår studie. Den medicinska modellens utgångspunkt 

är att det - liksom i den somatiska vården - finns specifika faktorer som är verksamma mot en 

specifik psykiatrisk diagnos. Dvs den medicinska ideologin bygger på tänkandet om orsak – 

verkan. Detta gör att man i den medicinska modellen utformar en manual för respektive 

diagnos, dvs en tydlig beskrivning av hur en psykoterapi ska bedrivas vid just den aktuella 

diagnosen - och “appliceras” på patientens problem. Dennhag (2017) menar att denna ideologi 

leder till yttringar som att alla patienter behöver diagnosticeras ”rätt” för att kunna få 

evidensbaserad behandling.  

 

Den andra ideologiska utgångspunkten är den humanistisk-kontextuella modellen. Här ses 

livsproblem dels som en del av den kontext som patienten lever i, dels som en del av 

vårdgivarens bemötande. Med en mer kontextuell utgångspunkt ligger boten i bemötandet och 

kontexten, och det blir inte lika viktigt att diagnosticera enligt en mall (Dennhag, 2017). 

Den kontextuella modellen utgår från att psykologisk förändring sker genom tre faktorer;  

gemensamma faktorer – s k common factors - i form av den terapeutiska relationen, 

förväntningar hos patienten samt specifika faktorer (Havnesköld & Elmquist, 2020). I den 

terapeutiska relationen ryms det man kallar allians, vilket kan beskrivas som ett samförstånd 

om målet för behandlingen, metoderna för att nå målet samt det känslomässiga bandet mellan 

patient och terapeut (Philips & Holmqvist, 2008). Patientens förväntningar och tro på 

behandlingen blir därför en del av det som har en botande effekt. Finns det en terapeutisk 

relation och en positiv förväntan hos patienten kommer också specifika faktorer att spela roll 

för behandlingens framgång. Specifika faktorer kan vara specifika interventioner som ingår i 
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behandlingen men också annat som patienten själv förändrat eller lagt till i sitt liv (motion, 

minskad alkoholkonsumtion etc) (Havnesköld & Elmquist, 2020). Den kontextuella modellen 

utgår alltså från att specifika faktorer spelar roll först då en terapeutisk relation upparbetats 

och en positiv förväntan finns hos patienten.  

 

Utifrån beskrivningar i föreliggande enkät är en tolkning att deltagare som känt sig avvisade 

och svikna av den offentliga vården kan ha reagerat mot den medicinska modellen - 

enkätdeltagare har inte känt sig förstådda, lyssnade på och/eller fått den tid på sig som krävs 

för att bygga upp en relation till sin terapeut. Vården är anpassad efter organisation och 

ekonomiska resurser och har begränsningar när det kommer till att gå patienternas egna behov 

och önskningar till mötes, och göra dem delaktiga i sin egen vård. Utifrån det ställs frågan - 

för vem ska vården egentligen vara utformad, patienten eller organisationen? Det verkar som 

att man inte får vara för frisk och å andra sidan inte heller för sjuk. Kan den medicinska 

modellen kommit att få ett för stort utrymme på bekostnad av den kontextuella inom den 

offentliga vården? Eftersom många respondenter verkar vara mer nöjda med privat 

psykoterapeutisk vård är det angeläget att fundera över det som skulle kunna tolkas som den 

medicinska modellens dominans över den kontextuella modellen. Det är t e x ett känt faktum 

att det ofta förekommer begränsningar för terapins ramar, längd och inriktning inom den 

offentliga psykiatrin. Att vända sig till en privatpraktiserande psykoterapeut kan för många 

locka med möjligheten att erhålla en mer individualiserad vård; det är mindre risk att man 

anses behöva passa in i någon mall eller ha en diagnos fastställd för att få sin vård. Känslan av 

att man blir sedd som den person man är och inte för en diagnos man fått kan vara avgörande 

för många, samt att få tid att knyta an till sin terapeut. Därtill har vi de patienter i den här 

gruppen som föll mellan stolarna men där behovet av vård och hjälp upplevdes akut. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att få veta mer om den population som valt att själva betala sin 

psykoterapi “ur egen ficka” och att få en översiktlig bild av vilka dessa människor är, vilka 

tidigare erfarenheter av privat/offentlig vård de har och vilka motiv de haft till att själva betala 

sin psykoterapi.  

 

Hur det på bästa sätt skulle gå att nå ut till den tilltänkta undersökningspopulationen var något 

som noggrant behövde övervägas när syftet med studien var formulerat. Att svara på frågor 
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om sina egna erfarenheter av psykoterapi kan för en del kännas självutlämnande och valet av 

en anonym webbenkät kändes därför given. En webbenkät möjliggjorde också att via 

fritextsvar få med en kvalitativ del via enkäten, vilket också var det som kändes mest 

intressant - vilka skäl och motiv till att välja privat psykoterapi angav dessa personer när de 

själva fick formulera det med egna ord? En annan fördel med enkätundersökning via webben 

är att det är lätt att nå ut till många, vilket också var en fördel då det skulle vara svårt att hitta 

respondenterna via register eller andra källor (Hultåker & Trost 2016). Förhoppningen var att 

nå ut med enkäten via grupper och forum på internet där dessa personer kunde tänkas 

förekomma samt att ta hjälp av yrkesverksamma privata psykoterapeuter för att kunna 

förmedla enkäten till deras patienter. Slutsatsen att valet av webbenkät var rätt kan dras av det 

stora antalet svar som inkom, 643 stycken. 

 

Det stora antalet respondenter är en styrka med studien; det gjorde att möjligheten att 

upptäcka gemensamma mönster hos respondenterna ökade samt att det även möjliggjort att 

dra vissa generella slutsatser utifrån just den grupp som svarat på enkäten. Dock kan inte 

resultaten generaliseras till att gälla alla de som i Sverige går till en privat psykoterapeut och 

finansierar denna med egna medel. För att åstadkomma detta hade någon form av 

sannolikhetsurval behövts vilket är svårt om inte omöjligt att åstadkomma i den tilltänkta 

målpopulationen. Det är inte heller möjligt att jämföra resultaten med andra liknande svenska 

studier då sådana inte gått att hitta. Det närmaste vi kommit är den rapport från Storbritannien 

som nämnts tidigare i uppsatsen. Enligt denna framkom att de vanligaste orsakerna för 

brittiska patienter att söka privat psykoterapi berodde på för långa väntetider i den offentliga 

vården, att de inte kunde få den terapi de behöver i den offentliga vården och för att den terapi 

de fått var för kort (Lousada & Weisz, 2015). Även i vår studie har dessa orsaker angetts som 

starka motiv till att söka privat psykoterapi, vilket stärkt bedömningen att det går att dra vissa 

generella slutsatser från vår studie.  

  

En annan styrka är att studien genom kvalitativa inslag utgår från patienternas egna 

perspektiv. Enkätdeltagarna har haft möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord, vilket 

medfört möjligheten till en djupare förståelse för motiv och behov bakom deras val. I det 

sammanhanget finns även vissa svagheter som bör nämnas: de fritextsvar som angetts är 

deltagarnas subjektiva upplevelser, uppfattningar och erfarenheter. Vid en analys av data, i det 

här fallet en kategorisering och indelning av fritextsvaren i teman, så har en oundviklig 

tolkning gjorts av den latenta innebörden i respektive fritextsvar. Dock anser vi att inga 
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djupare tolkningar av innebörd har genomförts i analysarbetet (Graneheim & Lundman, 

2004). När en enkät används så kan inga följdfrågor ställas till deltagarna för att få mer 

utvecklade svar, eller mer exakta svar. Här kan ytterligare aspekter i det deltagarna velat 

uttrycka falla bort eller tappa i tyngd t ex. De teman som genom innehållsanalys arbetats fram 

kan även i vissa fall överlappa varandra, vilket läsaren bör ha i åtanke. 

 

Då vår studie är baserad på en enkät är den möjlig att replikera vilket betyder att reliabiliteten 

är hög. Validiteten får också anses vara god - d v s vi undersökte det vi tänkte undersöka.  

 

En svaghet i studien är att några enkätfrågor är otydligt formulerade vad gäller tidsaspekten. 

Det handlar om frågorna som handlar om ålder, kostnad per terapitimme, var man bor, 

inkomst och utbildningsnivå: det hade varit intressant att fråga både om nuvarande 

förhållanden men också hur det låg till under den period man själv betalade sin psykoterapi, 

vilket kan vara flera år sedan. Utifrån frågornas nuvarande formulering går det inte att dra 

några slutsatser om hur det låg till under den faktiska period man bekostade sin terapi hos en 

privatpraktiserande terapeut.   

 

I studien har inte några jämförande statistiska analyser gjorts. Hade enkäten utformats med 

mer specifika frågor kring den vård respondenterna erhållit i offentlig respektive privat vård, 

hade jämförelser kunnat göras kring ex vis om det finns skillnader i nöjdhet med offentlig 

respektive privat vård vid olika sökorsaker. Hade enkäten frågat efter årtal för genomgången 

psykoterapi hade man kunnat jämföra personer som gått i psykoterapi i nutid och de som gått 

i psykoterapi lite längre bak i tiden och se om sökorsakerna skilde sig åt eller om orsakerna 

till att söka sig till privat psykoterapi varit desamma nu och tidigare.  

 

I enkäten definieras inte begreppet “psykoterapi/samtalsbehandling hos en privatpraktiserande 

psykoterapeut”. Valet att inte definiera detta närmare gjordes då det bedömdes finnas en risk 

att det skulle göra enkäten svår eller krånglig för deltagarna att svara på (Trost & Hultåker, 

2016). Istället har de samlande paraplybegreppen psykoterapi och psykologisk behandling 

använts, och behandlaren har genomgående benämnts som psykoterapeut.  

 

Det är sannolikt att människor i allmänhet kan förväxla psykoterapeut med psykolog, och 

samtalsterapeut med legitimerad psykoterapeut. Samtalsterapeuter, psykoterapeuter och 

psykologer kan av gemene man antas arbeta med samma sak just i det här avseendet 
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(psykologisk behandling, psykoterapi). Det bedömdes ogörligt att specificera och informera 

deltagarna i detalj kring olikheter. Bedömningen var att det skulle ta för mycket utrymme i 

anspråk i informationsdelen av enkäten och riskera att göra det rörigt för deltagarna. Olsson & 

Sörensen (2011) lyfter entydighet, begriplighet och enkelhet som riktlinjer vid utformande av 

frågeformulär. Det viktiga var att deltagarna skulle ha sökt behandlare som är 

privatpraktiserande och att man betalat med egna medel. För att uppnå det utformades 

frågorna med valmöjlighet kring offentlig respektive privat psykoterapi.  

 

4.7 Bortfallsanalys 

Eftersom enkäten förmedlats via ett icke-sannolikhetsurval via internet är det omöjligt att 

svara på hur många av de som sett enkäten i olika forum som valt att inte svara, vilket gör att 

det inte går att värdera bortfallet. 

 

4.8 Framtida forskning 

Studien riktade in sig på de patienter som valt att betala sin psykoterapi med egna medel för 

att se om det gick att få en bild av varför de gjort det valet. Ett annat syfte har varit att få ideér 

till framtida forskning om människors behov av och efterfrågan på psykoterapeutisk 

behandling. Detta för att denna kunskap på sikt ska kunna bidra till ett kunskapsunderlag vid 

organisation och utveckling av offentlig vård för patienter med psykisk ohälsa. 

Den här enkätstudien kan replikeras för att undersöka om föreliggande resultat kan 

generaliseras, och då genomföra en studie med ett större antal patienter, eventuellt med utökat 

inslag av kvalitativ metod.  

Vid eftersökande av material till studien blev det uppenbart att det inte finns någon tillgänglig 

statistik på hur stor den här patientgruppen kan uppskattas vara i antal, dvs hur många 

människor i Sverige söker och betalar för privat psykoterapeutisk vård och behandling per år, 

vilket skulle kunna vara intressant att undersöka. 

Som framkommit tidigare så saknas det också idag nationella uppgifter kring patienters 

faktiska tillgång till psykologisk/psykoterapeutisk behandling inom den offentliga vården 

(primärvård, vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri) i Sveriges olika regioner. Detta är 

en kunskapslucka som behöver åtgärdas. 
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Något mer som kunde vara intressant att titta närmare på är hur många av de patienter som 

betalar sin psykoterapi med egna medel är sk “drop-outs”, dvs de har erhållit behandling inom 

den offentliga vården, men avbrutit pga. olika typer av missnöje, samt hur många av dessa 

som har erhållit behandling i den offentliga vården och varit nöjda, men upplevt att den varit 

för kort och har av den anledningen själva behövt bekosta fler samtal “ur egen ficka”? Att ta 

reda på hur många som har försökt att få tillgång till behandling inom den offentliga vården, 

men avvisats och hur många som väljer att bekosta behandling privat pga. av att de avvisats 

eller upplevt för långa väntetider skulle också vara intressant. 

 

En farhåga som förts fram på senare år bland svenska debattörer är att den behandling som 

erbjuds för patienter med psykisk ohälsa inom den offentliga vården riskerat att bli ensidig 

och med slagsida åt det medicinska synsättet. Debattörer har exempelvis framfört att den 

svenska Socialstyrelsens nationella riktlinjer skiljer sig från de rekommendationer som våra 

grannländers motsvarigheter till Socialstyrelsen har vid behandling av depression och ångest 

(Bergsten; Bohman; Johansson & Philips, 2017). Utan att ta ställning till huruvida olika 

länders rekommendationer är mer eller mindre adekvata, så konstaterar vi att det vore av 

intresse att ta del av objektiva uppföljningar/jämförelser - ur olika aspekter inom området - 

mellan Sverige och nämnda grannländer. 

 

Den offentliga psykiatrin, både på primärvårdsnivå och specialistnivå, ter sig för många vara 

svår att överhuvudtaget kvalificera sig till för att få hjälp av och har man väl gjort det är det 

medicinering och korta, manualbaserade insatser som gäller. Den placeboeffekt som kan 

tänkas uppkomma då en person har positiva förväntningar på den vård som ska ges, eller 

tvärtom, negativa förväntningar, ska inte underskattas och borde också undersökas mer.  

 

4.9 Slutsats 

Studien har belyst motiv och behov hos en svensk patientpopulation som har valt att söka och 

själva betala för privat psykoterapi. Olika teman avseende dessa patienters bakomliggande 

motiv och behov har framträtt i materialet, vilka lämnar öppet för vidare utforskning. De 

frågeställningar vi hade i inledningen har kunnat besvaras. Att döma av de beskrivningar som 

nämnda patientgrupp delat med sig av är det framförallt upplevelser av en otillgänglig 

vård/och eller bristande tillgänglighet till vård, missnöje med den vård man erbjudits eller 

genomgått samt autonomi och valfrihet som anges som tre av de främsta skälen bakom valet 

att söka privat psykoterapi.  En slutsats är att samhället haft svårt att tillgodose just dessa 
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patienters behov av och önskemål om psykoterapi, i samband med att de sökt offentlig vård. 

En annan slutsats är att patienterna upplevt svårigheter att få gehör för sina behov och påverka 

sin egen vård, och att patientgruppens önskemål som de uttryckts i vår undersökning har stöd 

i psykoterapiforskning, t ex att få vara delaktig i sin egen vård, att ha möjlighet att välja 

psykoterapi framför farmakologisk behandling, att ha möjlighet att i viss utsträckning påverka 

val av terapeut, metodinriktning och längd på sin psykoterapi. Det har stått klart under arbetet 

med denna uppsats att det kan finnas en konflikt mellan att erbjuda evidensbaserade 

behandlingar jämfört med att erbjuda behandlingar som människor efterfrågar. Det är en svår 

och komplex fråga som behöver utforskas mer, men vi hoppas att vi med vår studie kunnat 

bidra med lite mer kunskap om en grupp patienter som valt att själva bekosta sin psykoterapi 

”ur egen ficka”.  

 

 

 
  



 

44 
 

                                              5. Referenser 

Bergsten, K., Bohman, G., Johansson, H. & Philips, B. (2017, juni). Vill socialstyrelsen 
tvinga fram vård mot bättre vetande? Läkartidningen. Tillgänglig: 
https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/06/Vill-Socialstyrelsen-tvinga-fram-vard-mot-
battre-vetande/ 

Björnsson Koppen, I, Flöjte, K, Fröjmark, H, Geinäs, U, Lakso, N, Landgrè, D, Paglert, V., 
Sieder, U,. Sjöstedt, K,. & Strömvall, E. (2018, 18 november). Fler psykoterapeuter kan stävja 
psykisk ohälsa. Svenska Dagbladet. Tillgänglig:                                     
https://www.svd.se/fler-psykoterapeuter-kan-stavja-psykisk-ohalsa 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2013). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 

Damberg, M., Rödholm, M., & Wåhlstedt, S. (2018). Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg 
implementeras i Sverige. Läkartidningen. 2018;115:E7UH. Tillgänglig: 
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-
1/temaartikel/2018/09/samarbetsvard-for-psykisk-halsa-pa-vag-implementeras-i-sverige/ 

Dennhag, I. (2017). Makt och psykoterapi. Stockholm: Natur & Kultur. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Erkers, H., & Klingström, A. (2019, 6 december). Psykoterapi får inte vara en plånboksfråga. 
Dagens samhälle. Tillgänglig:                       
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/psykoterapi-far-inte-vara-en-planboksfraga-30566 

Folkhälsomyndigheten. (2020). Hämtad 2020-11-21 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-
suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/   

Folkpensionsmyndigheten. Hämtad 2020-12-01 från https://www.kela.fi/web/sv 

Gerge, A. Red. (2015). Psykoterapi som hjälper - metoder för vården. Falun: Insidan Förlag. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 
105-112. Tillgänglig:  https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Hansjons-Gustafsson, U (2014). Ojämlik tillgång på psykoterapi. Tidskriften Psykoterapi. 

Tillgänglig: https://www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/ojamliktillgangpapsykoterapi.htm 

Havnesköld, L., & Elmquist, B. (2020). Psykoterapi. De sex grundläggande kompetenserna. 
Lund: Studentlitteratur. 

Hultåker, O., & Trost, J. (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Inspektionen för socialförsäkringen. (2012). Rehabiliteringsgarantin. (ISF RAPPORT 
2012:17). Hämtad från Rehabiliteringsgarantin-ISF-Rapport 2012-17.pdf (inspsf.se) 

https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/06/Vill-Socialstyrelsen-tvinga-fram-vard-mot-battre-vetande/
https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/06/Vill-Socialstyrelsen-tvinga-fram-vard-mot-battre-vetande/
https://www.svd.se/fler-psykoterapeuter-kan-stavja-psykisk-ohalsa
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/09/samarbetsvard-for-psykisk-halsa-pa-vag-implementeras-i-sverige/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/09/samarbetsvard-for-psykisk-halsa-pa-vag-implementeras-i-sverige/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/psykoterapi-far-inte-vara-en-planboksfraga-30566
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
https://www.kela.fi/web/sv
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
https://www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/ojamliktillgangpapsykoterapi.htm
https://inspsf.se/download/18.6e75aae16a591304896c9b/1565330426745/Rehabiliteringsgarantin-ISF-Rapport%202012-17.pdf


 

45 
 

Lousada, J., & Weisz, J. Adressing the deterioration in public psychotherapy provision. 

British Psychoanalytic Council,. UK council for Psychotherapy,. (2015).  

Lindheim, O., Bennett, C.B., Trentacosta, C.J., & McLear, C. (2014). Client preferences 
affect treatment satisfaction, completion, and clinical outcome: A meta-analysis. Clinical 

Psychology Review, 2014 Aug;34(6):506-17. doi: 10.1016/j.cpr.2014.06.002. 
PublicPsychotherapyProvision-FINAL.pdf (bpc.org.uk) 
 
McHugh, R.K., Whitton, S.W., Peckham, A.D., Welge, J.A., & Otto, M.W. (2013). Patient 
preference for psychological vs pharmacological treatment of psychiatric disorders: A meta-
analytic review. Journal of Clinical Psychiatry, 06/2013, vol. 74, 595-602. doi: 
10.4088/JCP.12r07757 

New Psychotherapist - the magazine of the UK council for psychotherapy, 69/2018. ISSN 
2516-7162, s 9. Tillgänglig: 
https://www.psychotherapy.org.uk/media/3fsee1pp/69_new_psychotherapist_autumn_2018_
web.pdf 

Norska regjeringen. (2015). Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner. 

Hämtad 2020-11-10 från: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-
for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/ 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

Philips, B., & Holmqvist, R. (red). (2008). Vad är verksamt i psykoterapi. Stockholm: Liber 
AB.  

Pomeranz, A (2014, december) Listening to the voice of the patient. Families, Systems & 

Health, vol. 32(4), dec. 2014. pp. 433-435. 

Psykologiguiden (2020) Hämtad 2020-11-21 från https://www.psykologiguiden.se/rad-och-
fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder 

RiR-Riksrevisionsverket. (2015). Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg 

ner. 2015:19. Stockholm: Riksrevisionen.  

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SKR. (2018). Slutrapport 2018 - Insatser inom psykisk hälsa-området - överenskommelse 

mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Stockholm: SKR. 

SKR. (2020). Personalen i välfärden - Personalstatistik för kommuner och regioner 2019. 
Stockholm: SKR. 

Socialstyrelsen. (2017). Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2018). Allt fler får antidepressiva läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen. (2019a). Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

https://www.bpc.org.uk/download/1025/PublicPsychotherapyProvision-FINAL.pdf
https://dx.doi.org/10.4088%2FJCP.12r07757
https://www.psychotherapy.org.uk/media/3fsee1pp/69_new_psychotherapist_autumn_2018_web.pdf
https://www.psychotherapy.org.uk/media/3fsee1pp/69_new_psychotherapist_autumn_2018_web.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/
https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder
https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder


 

46 
 

Socialstyrelsen. (2019b). Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom - 

huvudrapport med förbättringsområden. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2020). Hämtad 2020-10-01 från https://sdb.socialstyrelsen.se/if_per/val.aspx 

Stiernstedt, J. (2020). Den galna psykiatrin - om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi. 
Falun: Förlaget Siljans måsar. 

Suicidezero (2019). Hämtad 2020-11-17 från; https://www.suicidezero.se/fakta-rad/fakta-om-
sjalvmord 

Svensson, I. (2017). KBT för alla - ett tankefel. (2017, augusti). Psykologtidningen. 
Tillgänglig: http://psykologtidningen.se/2017/08/28/kbt-for-alla-ett-tankefel/ 

Sveriges Psykologförbund (2020) Hämtad 2020-11-21 från 
https://www.psykologforbundet.se/fakta-och-verktyg/psykologisk-behandling-och-
psykoterapi/ 

Swift, J.K, Callahan, J.L, & Vollmer, B.M. (2011). Preferences. Journal of Clinical 

Psychology, Feb; 67(2):155-65. doi: 10.1002/jclp.20759. 

Van Schaik, D.J.F,.Klijn, A.F.J., Van Hout, H.P.J,. Van Marwijk, H.W.J,.  Beekman, A.T.F., 
de Haan, M,. & Van Dyck Digna, R. (2004). Patients preferences in the treatment of 
depressive disorder in primary care. General Hospital Psychiatry. May-Jun 2004;26(3):184-9. 
doi: 10.1016/j.genhosppsych.2003.12.001 

Åsbring N, Kosidou K, & Dalman C. (2016). Väntrumsstudie inom allmänpsykiatrisk 

öppenvård. Patienternas egna perspektiv. Orsaker till psykisk ohälsa och strategier för 

psykisk hälsa. Skillnader mellan unga och äldre, kvinnor och män. Stockholm: Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting; 2016. Rapport 2016:11. 

Örn, P. (2017, februari). Psykologisk behandling prioriteras i Tyskland. Psykologtidningen, 

23/2 2017. 

 

 

 

 

 

 
  

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_per/val.aspx
http://psykologtidningen.se/2017/08/28/kbt-for-alla-ett-tankefel/
https://www.psykologforbundet.se/fakta-och-verktyg/psykologisk-behandling-och-psykoterapi/
https://www.psykologforbundet.se/fakta-och-verktyg/psykologisk-behandling-och-psykoterapi/


 

47 
 

BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Enkäten som publicerades i Microsoft Forms  

Bekostar du din egen psykoterapi hos en privatpraktiserande psykoterapeut? 

Vi är två studenter på Psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet som kommer att 
skriva vår uppsats under höstterminen 2020. Vi vill undersöka motiven till varför en del 
människor väljer att själva betala för privat psykoterapi/samtalsbehandling hos 
privatpraktiserande psykoterapeuter - framför att söka psykoterapi via den skattefinansierade 
offentliga vården (VC, psykiatrin). Studien syftar till att öka kunskapen kring svenska 
patienters behov av och efterfrågan på psykoterapeutisk behandling, och därigenom på sikt 
bidra till ett bredare kunskapsunderlag vid organisation av framtidens offentliga vård för 
människor med psykisk ohälsa. 

 

Dina svar är helt anonyma och det är bara vi två studenter som har tillgång till enkätsvaren. 
Enkäten tar ca 3 minuter att fylla i. Stort tack på förhand för din hjälp, din röst är viktig. Har 
du frågor om enkäten eller vill du läsa den färdiga uppsatsen så går det bra att maila till någon 
av oss; victoria.sparr@mora.se eller vjaneling@gmail.com 

Tack för din hjälp! 

 

Victoria Sparr och Victoria Janeling 
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1.Vilket kön vill du definiera dig som? 

Kvinna 

Man  

Vill ej svara 

Annat 

 

2. Ålder? 

17 år och yngre 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66- 

 

3. Civilstånd 

Singel 

Sambo 

Särbo 

Gift 

Är i ett förhållande 

Annat 

 

4. Jag bor i ett samhälle med… 

Upp till 20 000 invånare 

Mer än 20 000 invånare, mindre än 100 000 invånare 

Mer än 100 000 invånare 

 

5. Jag bor i (välj län) 

Norrbottens län 
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Västerbottens län 

Jämtlands län 

Västernorrlands län 

Gävleborgs län 

Dalarnas län 

Västmanlands län 

Örebro län 

Värmlands län 

Västra Götalands län 

Hallands län 

Blekinge län 

Skåne län 

Gotlands län 

Kalmar län 

Kronobergs län 

Jönköpings län 

Östergötlands län 

Södermanlands län 

Uppsala län 

Stockholms län 

 

6. Försörjning 

Inkomst av lön 

A-kassa 

Försörjningsstöd 

Annat 

 

7. Beräknad årsinkomst före skatt 

Ca 0-150 000 kr 

151 000–250 000 kr 
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251 000 kr-350 000 kr 

351 000 kr-450 000 kr 

451 000 kr och uppåt 

Vill inte uppge/vet ej 

 

8. Sysselsättning 

Heltidsarbete 

Deltidsarbete 

Föräldraledig 

Arbetslös 

Pensionär 

Sjukskriven 

Studerande 

Annat 

 

9. Utbildningsnivå 

Grundskola 

Gymnasieutbildning 

Högskola/universitet 

Yrkeshögskola 

Annat 

 

10. Går du i psykoterapi för närvarande eller har gjort det tidigare? 

Ja, pågående terapi 

Avslutad terapi 

Annat 

 

11. För dig som har en pågående terapi; går du hos en privat psykoterapeut? 

Ja 

Nej 
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Vet inte  

Annat 

 

12. Vem betalar för din psykoterapi? 

Jag själv 

Nära anhörig 

Annan släkting 

Annat 

 

13. För dig som har tidigare erfarenhet av psykoterapi (räkna inte med eventuell 
pågående terapi) 

Jag har bara gått till en privatpraktiserande psykoterapeut tidigare 

Jag har tidigare gått till en psykoterapeut anställd i den offentliga vården 

Jag har erfarenhet av både privat och offentlig psykoterapi 

 

14. För dig som tidigare har gått i psykoterapi; vem betalade den? 

Jag själv 

Nära anhörig 

Släkting 

Annat 

 

15. Vad är eller var anledningen till att du sökte psykoterapi? Observera att du kan 
välja flera samtidigt, välj de som du tycker passar in på dig. 

Depression/nedstämdhet 

Ångest (allmän oro/ångest, fobi, tvångssyndrom, social ångest, panikångest el likn) 

Sorg 

Utmattningsproblematik 

Stress 

Sömnproblem 

Ilska 

Skolproblematik eller skolfrånvaro 
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Relationsproblem 

Problem i min/vår parrelation 

Jag vill ha hjälp med att förstå mina känslor 

Jag vill ha hjälp med min personliga utveckling 

Jag vill prata om/bearbeta barndom/uppväxt 

Få stöd i föräldrarollen 

Smärtproblematik 

Arbetsrelaterade problem 

Missbruk (droger, alkohol, spel mm) 

Konflikthantering 

Sexualitet/sexuella problem 

Ätstörning 

Livsproblem (identitet, åldrande, livskriser och liknande) 

Trauma/traumatiska upplevelser 

Kris 

Neuropsykiatri (ADHD, autism) 

 

16. Varför har du valt att själv betala för psykoterapi? Observera att du kan välja flera 
anledningar samtidigt, välj de du tycker passar bäst in på dig – alternativt fyll i din 
anledning under ”annat”. 

För lång väntetid inom den offentliga vården 

Jag ville välja min psykoterapeut själv 

Jag fick rekommendationer att anlita just denna terapeut 

Jag ville ha valmöjlighet gällande längden på min behandling 

Jag ville ha valmöjlighet gällande metodinriktning på min behandling 

Annat 

 

17. Hur hittade du din psykoterapeut? 

Fick rekommendationer av bekant/annan 

Via nätet, exempelvis google 

Via annons 
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Annat 

 

18. Vad betalar/betalade du per timme hos din psykoterapeut? 

Upp till 700 kr/timme 

701-900 kr/timme 

901-1000 kr/timme 

1001-1100 kr/timme 

1101-1200 kr/timme 

1201-1300 kr/timme 

1301-1400 kr/timme 

1401-1500 kr/timme 

Mer än 1501 kr/timme 

 

19. Har du något övrigt du vill tillägga så kan du skriva det i rutan här nedanför, annars 
tackar vi för din medverkan!  

 
 


